
deþului Bihor de a beneficia de un fond binemeritat. În afara fap-
tului cã metoda redistribuþiei nu rezolvã în sine problemele eco-
nomico-sociale, deoarece acþioneazã doar asupra efectelor, nu ºi a
cauzelor, ea are ºi rolul nefast de a-i descuraja pe cei care mun-
cesc º i riscã investind, dacã este aplicatã fãrã pãstrarea unei pro-
porþionalitãþi, generînd astfel inechitate. Guvernul trebuie sã iden-
tifice o altã politicã stimulatoare pentru „zonele defavorizate”.

 Deº i nemulþumirile comune cele mai mari vizeazã domeniul
economic, birocraþia, corupþia, gradul ºi multitudinea impozitã-
rilor, lipsa de voinþã în a trece la reforma administrativã ºi la una
politicã (în Bihor, din 3 parlamentari PSD, 2 sînt din Bucureºti)
creeazã în plan psihic o anume tensiune ºi reacþii frustrante. În
aces te condiþii, naþionalismul ºi antimaghiarismul, care au fost
induse în mare parte – ºi pe care s-a mizat – politic, trec în opu-
sul lor. Voturile pentru Vadim Tudor au semnificaþia unui semnal
de alarmã. Dacã se acceptã aceste premise, condiþiile votului
pentr u un partid regional sînt îndeplinite. ªi, nu numai dacã nu
intrãm în NATO, cum se speculeazã, ci cu atît mai mult, dacã nu
se trece la o veritabilã reformã. Pentru cã, fiind în NATO, alãturi
de Ungaria, frica de unguri dispare, rãmînînd în admiraþie mode-
lul maghiar binecunoscut ardelenilor (guvernanþii noºtri nu se
întreabã cum acelaºi produs importat poate fi cumpãrat în Unga-
ria cu jumãtate de preþ faþã de România, sau nu le pasã).

 Sã ne întrebãm acum dacã este nevoie de un astfel de partid.
Rãspunsul este clar: nu este nevoie în condiþiile în care un partid
exis tent ar rãspunde în programul ºi prin manifestãrile lui do-
leanþelor regionale. Aici trebuie sã subliniem cã nu numai ardele-
nii º i bãnãþenii sînt în situaþia descrisã. ªi alte zone cunosc un
ritm economic mai bun ºi au nemulþumiri de acelaºi gen. Parti-
dele la care m-aº fi aºteptat pentru o astfel de preocupare sînt cel
liberal, în primul rînd, ºi apoi þãrãniºtii. Dar, deºi majoritatea
parlamentarilor liberali provine din Transilvania, discursul d-lui
Valeriu Stoica s-a întors la un naþionalism (bineînþeles, unul mai
de salon) pe care nu-l mai practicã nici Funar. PNÞCD nu mai
º tim dacã existã în acest moment. Pentru cã partidul de guvernã-
mînt þine mult la centralism ºi la socialism, nu ne putem aºtepta
din partea lui la mãsurile dorite de noi, în principal mãsuri libe-
rale. Atunci, nu rãmîne decît posibilitatea înfiinþãrii unui astfel de
partid. A înfiinþa un partid, a cãrui soartã va fi cu siguranþã efe-
merã, es te mai raþional decît a lãsa ideea pe seama unei miºcãri
în bãtaia v întului, în sînul cãreia se pot naºte ºi reacþii extremiste.

 Acum, cine sã fie pionierul acestui partid? Vrea Sabin
 Gherman. El a fost însã ridiculizat la posturi de televiziune, în
presã, la colþ de stradã. ªi aceia care îi respectã ideile considerã cã
nu are pres tanþa necesarã. Declaraþia cu care s-a lansat este, apoi,
interpretatã în nuanþã separatistã. Sabin Gherman nu este liderul
potriv it pentru un astfel de partid – nici vorbã exclusiv ardelean,
dar ardelenesc prin cumpãtare ºi hotãrîre. Majoritatea celor care i
s -au alãturat, în judeþe, provin de la partide care nu au mai prins
Parlamentul ºi care au cunoscut unele frustrãri inclusiv din par-
tea partidelor respective (nu au figurat pe liste, nu au primit, în
timpul guvernãrii trecute, funcþii publice etc.). Sã fie un maghiar?
Fr unda György, de exemplu? Nu cred cã UDMR, care este un par-
tid regional, s-ar bucura de apariþia altui partid regional, transet-
nic. ª i nici românii nu ar accepta, de teama subordonãrii faþã de
UDMR. Ar putea fi condus colegial, de un român, un maghiar ºi
un german, ar putea fuziona cu Partidul Moldovenilor, primul
partid regional al românilor, dar dl. Simirad cocheteazã cu PSD ºi
cu un post de ambasador.

Aº  spune cã, deocamdatã, existã doar condiþiile, ideea,
 pre cipitarea pe care mulþi o considerã dubioasã a lui Sabin
 Gherman º i teama d-lui Adrian Nãstase care a alertat toate insti-
tuþiile statului.

TRAIAN ªTEF s-a nãscut în 1954, la Brãdet, jud. Bihor. Este redactor la re-
vista Familia. Leonid Dimov, Braºov, 2000.

Traian ªTEF

Un partid ardelean?

Într-o ºcoalã de varã, pentru tineret, prim-ministrul Adrian
 Nãstase, preºedinte al partidului de guvernãmînt, i-a învãþat pe
fragezii cursanþi cîte ceva despre pericolele care pîndesc þara noas-
trã. Unul dintre cele mai mari, un adevãrat atentat la Constituþie ºi
la integritatea României, ar fi înfiinþarea unui partid regional arde-
lean, a unui partid transetnic. Nominalizãrile, pe lîngã obiºnuitul
Sabin Gherman, trimit, de aceastã datã, ºi spre Gabriel Andreescu,
Molnár Gusztáv ºi „asociaþia Provincia” – o asociaþie care încã nu
existã, dar s-a discutat înfiinþarea ei. Cred cã dl. Nãstase este foarte
bine informat ºi nu a confundat asociaþia cu revista sau cu grupa-
rea de la Provincia.  Între tonul hotãrît al intervenþiei sale, care
propunea chiar o dezbatere naþionalã ºi împiedicarea de cãtre jus-
tiþie a iniþiativei, ºi hotãrîrea arãtatã concomitent de Sabin
 Gherman, care anunþa iminenþa congresului de constituire a par-
tidului, minunea mediaticã a þinut mai puþin de trei zile. Comen-
tatorii nu au mai avut, de aceastã datã, un ton apocaliptic. Însãºi
ideea de federalizare nu mai este o sperietoare, iar Sabin
Gherman este privit cu îndoialã – mulþi întrebîndu-se dacã pre-
zenþa lui în acest cîmp politic nu este dirijatã de cercuri revizionis-
te maghiare sau dacã nu este o diversiune internã pentru a mina
înseºi ideile descentralizãrii. Pentru cã eu însumi am admis posi-
bilitatea înfiinþãrii unui partid regional cu centrul în Transilvania
ºi i-am propus chiar un nume – Partidul Alianþei Regionale – sã
discutãm oportunitatea înfiinþãrii lui. De la început, trebuie spus
cã România este încã un stat centralizat. Resursele ajung în pri-
mul rînd la Guvern ºi la instituþiile naþionale. Tot aici se iau ºi deci-
z ii le. Privatizarea ºi concurenþa sînt minate politic ºi sindical, iar,
în unele domenii, cum este învãþãmîntul, putem vorbi chiar de o
contrareformã. În ce-i priveºte pe ardeleni, aceºtia sînt nemulþu-
miþi de proporþia bugetului care le este destinat, invers proporþio-
nal cu contribuþia lor. Astfel, deºi este de înþeles ideea unei solida-
ritãþi naþionale, este greu de acceptat modul simplist în care se re-
alizeazã – a lua de la cel care munceºte ºi a-i da celui care ºomea-
zã pînã la nivelul egalizãrii. La fel, ideea lui Ceauºescu, dupã care
industrializarea trebuie sã acopere uniform întreaga þarã, pare a fi
dusã cu brio mai departe prin alocarea sumelor pentru investiþii ºi
protecþie socialã în zonele presupus mai sãrace ºi lãsarea celorlal-
te într-o poziþie de cabrare. Adicã, pe aceia care vor sã alerge, au
ener gia necesarã, dar li se pune zãbala în gurã ºi se trag hãþurile.
Numai nemulþumit poate fi bihoreanul, de exemplu, care ºtie cã
din judeþul lui se colecteazã pentru sãnãtate un miliard de lei lu-
nar, dar copiii lui nu au asiguratã gratuitatea medicamentelor, iar
spitalele sînt mereu în stare de colaps. Aceastã nemulþumire a ex-
primat-o în Parlament deputatul Cornel Popa: „Deºi judeþul Bihor
se situeazã constant pe poziþia 4-5 în clasamentul aportului la bu-
getul de stat, la întoarcerea subsidiilor în teritoriu i se alocã o su-
mã care- l plaseazã printre ultimele locuri în ierarhia unitãþilor ad-
minis trativ-teritoriale. Înþelegînd pe deplin justificarea redistribu-
þiei veniturilor-resurselor, care se aplicã în orice stat ale cãrui re-
giuni nu au acelaºi ritm de dezvoltare, avem însã obiecþii cu privi-
re la diferenþa între nivelul contribuþiei ºi cel al fondurilor primite
pentr u cheltuieli, pe scara bugetarã a judeþelor, la care este supus
Bihorul prin decizie guvernamentalã. Considerãm cã aceastã dife-
renþã este mult prea accentuatã, limitînd drastic posibilitatea ju-
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Stimate
Domnule Prim-Ministru!

Î n d is cursul pe care l-aþi þinut pe data de 25 aug, a.c., în faþa cur-
sanþilor ªcolii de varã a tineretului social-democrat de la Slãnic
Moldova, aþi onorat cu atenþia dvs. ºi activitatea „Asociaþiei Provin-
c ia”. Cu permisiunea dvs., reproducem aici pasajul care conþine
aceastã referire:

„Pe fondul reculului demersurilor lui Sabin Gherman, adepþi ai
transilvanismului au încercat, însã, o relansare a ideilor de aceastã fac-
turã în rîndul populaþiei din Transilvania. Sînt utilizate numeroase pu-
blicaþii de limbã românã (Transilvania Jurnal), unele bilingve („Aso-
ciaþia Provincia”, conceputã ca o alternativã la fundaþia „Pro Transilva-
nia” a lui Sabin Gherman), altele maghiare (Krónika, din Cluj)."

În legãturã cu structura argumentaþiei ºi cu perspectiva în care
plasaþi activitãþile desfãºurate sub egida Provinciei, ne vedem obligaþi
sã vã mãrturisim, d-le Prim Ministru, sentimentele noastre de sincerã
nedumerire. Ne surprinde, în primul rînd, sã regãsim în discursul
dvs., care vã identificaþi cu ideea de modernizare ºi europenizare a so-
c ial-democraþiei autohtone, elementele unei teorii a conspiraþiei, pe
care sîntem obiºnuiþi sã o asociem cu o cu totul altã epocã a istoriei
noastre politice.

Asocierea unor publicaþii sau iniþiative puþin sau deloc legate între
ele, în vederea creãrii impresiei unei acþiuni ample, concertate, sub-
versive, ni se pare incompatibilã cu demersul de introducere a valori-
lor claritãþii ºi coerenþei, ale raþionalitãþii în general, în spaþiul public
românesc.

Mai precis, dacã este riguros exact cã publicaþia bilingvã româno-
-maghiarã Provincia ºi publicaþia clujeanã de limbã maghiarã Króni-
ka au o anumitã istorie comunã (cotidianul Krónika avînd amabilita-
tea sã gãzduiascã, în-
tr-o primã fazã, edi-
þ ia maghiarã a Pro-
vinciei, gest pentru
care le mulþumim ºi
pe aceastã cale), în
schimb relaþia, pre-
zumatã de dvs., din-
tre Provincia ºi ini-
þiativele d-lui Sabin
Gherman nu þine de
do meniul realitãþii.
Totuºi, în acest caz,
putem mãcar presu-
pune originea confu-
ziei în faptul cã cei
care analizeazã pu-
b l icaþia noastrã au
asociat automat (ºi
fãrã nici o bazã fac-
tualã) discuþia, pur-
tatã în publicaþia
noastrã, despre posi-
bilitatea ºi necesita-
tea apariþiei în Ro-
mânia a unui partid transetnic cu încercarea d-lui Gherman de a crea
un partid regional. În privinþa asocierii noastre cu cotidianul Transil-
vania Jurnal , însã, ne vedem complet incapabili sã sesizãm elemen-
tele care, chiar la un nivel superficial, ar fi putut s-o genereze.

O altã ambiguitate prezentã în discursul dvs., aparent minorã dar,
credem noi, foarte interesantã, este referirea la „Asociaþia Provincia”.
Cu ocazia întîlnirii grupului „Provincia”, din decembrie anul trecut,
membrii prezenþi ai Colegiului de redacþie au hotãrît, într-adevãr,
constituirea unei asociaþii, fãrã însã sã demareze ºi procedurile de în-
f i inþare, aºa cã ea nu existã ºi nici n-a depus vreo activitate. Astfel încît
obiecþiile dvs. ar fi fost firesc sã se îndrepte, eventual, asupra publica-
þiei, mai degrabã decît asupra asociaþiei cu numele de Provincia.
Atenþia dvs. ne onoreazã oricum, dar, evident, am fi încercat o satis-
fac þie sporitã dacã percepþia dvs. asupra modestelor noastre eforturi
ar f i  fost mai corectã. În acest caz, sîntem convinºi cã nu aþi fi putut
confunda publicaþia noastrã, pusã în mod deliberat sub semnul argu-
mentaþiei raþionale ºi civilizate, al scepticismului metodologic, al rigo-
rii ºtiinþifice, al valorilor democratice, al respingerii violenþei de orice
fel, al acceptãrii pluralismului ideilor ºi atitudinilor ºi al toleranþei faþã
de opinia contrarã, atîta timp cît aceasta respectã toate principiile
enunþate deja, cu o tribunã de la care s-ar rãspîndi o ideologie mili-
tantã „subversivã”.

Vã rugãm, însã, Domnule Prim Ministru, sã nu consideraþi diso-
cierile pe care le-am operat mai sus drept o încercare de a ne dezice
de o tematicã pe care dvs. s-ar pãrea cã o consideraþi tabu. A discuta
despre specificul istoriei Transilvaniei, despre identitatea sa regionalã,
despre „fondul cultural comun al ardelenilor”, fie ei români, ma-
ghiari, germani, sîrbi, evrei, rromi, armeni sau italieni, nu reprezintã
în opinia noastrã, în nici un fel, o ofensã adusã articolului 1 din Con-
stituþia românã.

De asemenea, condamnarea moralã pe care o faceþi sã pluteascã
asupra celor ce îndrãznesc sã vorbeascã despre „anacronismul orga-
nizãrii administrativ-teritoriale a Romaniei” ne surprinde, din nou, în
cea mai mare mãsurã, din urmãtoarele trei motive:

1.  Chiar pentru cineva care se raporteazã la cea mai strictã
 log icã a statului naþional unitar, este de dorit o reformã administra-
ti v- teritorialã care sã asigure principiul autonomiei ºi democraþiei lo-
cale ºi sã facã instituþiile publice mai eficiente ºi mai responsabile.
A  gîndi în sfera administraþiei nu înseamnã automat a pleda pentru
federalism.

2.  România se aflã într-un proces de reformã a administraþiei
publice, cerutã cu insistenþã de Uniunea Europeanã ºi asumatã de
guvernul pe care îl conduceþi. Or, este de presupus cã una dintre ra-
þiunile esenþiale care fac din reforma administraþiei publice româ-
neºti o prioritate este tocmai caracterul ei anacronic. Desigur, împãr-
tãºim ideea cã scopul reformei administraþiei este, în primul rînd,
acela de a o pune cu adevãrat în slujba contribuabililor, de a face din
ea un instrument eficace de apãrare a drepturilor cetãþeanilor (inclu-
siv,  aºa cum chiar dvs. recunoaºteþi, a drepturilor lor la afirmarea ºi
protecþia propriei identitãþii etnice). O reformã administrativ-terito-
rialã nu trebuie sã fie un scop în sine, nici o formã de nostalgie ro-
manticã dupã o epocã sau alta, ci un instrument eficace pentru a re-
duce mãcar, dacã nu a elimina complet, uriaºa risipã de resurse ºi
energii produsã de o administraþie ultracentralizatã, devenitã de prea
multe ori adãpostul ideal al incompetenþei ºi iresponsabilitãþii. Însã
aceastã perspectivã pragmaticã nu numai nu exclude, dar chiar impli-
cã înþelegerea ºi respectul pentru specificitatea istoricã a diferitelor
regiuni.

3.  Asumat sau nu, discursul dvs. pare sã se înscrie în tendinþa
mai  generalã (ºi oarecum tradiþionalã în cultura românã) de a demo-
niza „federalismul”, cu toate noþiunile sale coextensive (devoluþie,
descentralizare, autonomie localã). Or, aceastã atitudine este contra-
p roductivã în condiþiile în care, în spaþiul european în care vrem sã ne
integrãm, „devoluþia” a devenit demult un bun conceptual comun,

iar astãzi se vor-
beºte cu seriozita-
te despre un pro-
iect european de
federalizare. Desi-
gur, putem accep-
ta cã noþiunile tre-
buie atent contex-
tualizate, cã spa-
þiul geo-politic în
care este plasatã
România nu are,
deocamdatã, toate
caracteristicile ca-
re conferã stabili-
tate Europei Occi-
dentale. Dar este,
de asemenea, evi-
dent cã integrarea
nu poate fi doar
un proces formal
ºi cã aceasta pre-
s upune înþelege-
rea ºi asumarea
f ilosofiei ºi a valo-

ri lor construcþiei europene. Desigur, ne dorim cu toþii un tineret ca-
pabil de gîndire criticã, autonomã, dar aceasta nu echivaleazã în nici
un fel cu dezvoltarea unei veritabile aversiuni faþã de concepte esen-
þiale ale procesului de integrare, cum sînt descentralizarea ori auto-
nomia localã ºi chiar regionalã. În opinia noastrã, întîlnirile cu tinerii
care dovedesc disponibilitatea de a reflecta asupra problemelor ºi per-
spectivelor societãþii româneºti, aºa cum a fost cea de la ªcoala de va-
rã a tineretului social-democrat de la Slãnic Moldova, reprezintã exce-
lente ocazii (prea rare, din pãcate) tocmai pentru a insufla noilor ge-
neraþii un sentiment de încredere în valorile europene.

Stimate Domnule Prim Ministru,
Sîntem, de asemenea, profund nedumeriþi în legãturã cu sensul

pe care ar trebui sã-l acordãm concluziilor acelei pãrþi din discursul
dvs. în care v-aþi referit ºi la publicaþia noastrã. Este vorba despre for-
mulãri  cum ar fi: „eu cred cã avem datoria sã privim cu mai multã
atenþie aceste lucruri”. Sintagma ambiguã „aceste lucruri” e de ace-
eaºi  consistenþã cu întreaga retoricã a discursului dvs., discurs în care
aþi  preferat, de cele mai multe ori, sugestia ºi perifraza sensurilor pro-
p rii, denotative (din motive probabil bine întemeiate, dar care nouã,
vã mãrturisim, ne scapã). În ceea ce ne priveºte, considerãm cã
aceastã ambiguitate trebuie lãmuritã, tocmai fiindcã ea poate fi inter-
p retatã ca o ameninþare.

Pe de altã parte, însã, e posibil ca „atenþia” pe care credeþi cã o
m eritãm poate fi pusã în relaþie cu alte afirmaþii ale dvs. cum ar fi:
„putem accepta dezbateri pe diverse teme”. Existenþa unor aseme-
nea nuanþãri în discursul dvs. ne face încrezãtori în posibilitatea de a
reg la percepþia asupra activitãþii publicaþiei noastre. În ºansa noastrã
de a face clar pentru opinia publicã faptul cã Provincia nu este un
grup „subversiv”, de „subteranã”, ci un think tank compus din
foarte onorabili profesori, cercetãtori, jurnaliºti, scriitori, români ºi

Protest
A flãm cu îngrijorare cã ministrul Educaþiei Naþionale a retras
avizul mai multor manuale, printre care ºi pe cel al manualu-
lui de istorie de clasa a XII-a, elaborat de un colectiv de profe-
sori clujeni sub coordonarea istoricului Sorin Mitu ºi editat de
Editura Sigma. Cu doi ani în urmã, acest manual a fost supus
unor contestãri violente de cãtre o serie de oameni politici,
jurnaliºti ºi chiar membri ai breslei istoricilor în cadrul unei
campanii denumite atunci „scandalul manualelor alternati-
ve”. Alþi oameni politici, ziariºti ºi istorici au protestat însã cu
privire la ceea ce ei au numit manipularea opiniei publice ro-
m âneºti prin satanizarea unui manual.

Analizele specializate apãrute între timp au evidenþiat þelu-
rile politice ºi ideologice ale respectivei campanii, precum ºi
implicaþiile ei economice ºi electorale. Ele sînt transparente
pentru oricine îºi pune serios întrebarea la ce bun un aseme-
nea scandal, cînd pe piaþa de manuale existau încã patru sau
cinci elaborate pe baza aceleiaºi programe ºi aprobate de mi-
nisterul de resort.

R emaniat în douã ediþii succesive, eliminînd asperitãþile de
care fusese acuzat, manualul de la Editura Sigma a încetat sã
mai facã obiectul controverselor, fiind chiar recomandat de
unii dintre cei care anterior se pronunþaserã împotriva lui. ªi,
cu toate acestea, doamna ministru al Educaþiei Naþionale a de-
cis personal retragerea avizului, dupã ce comisia ministerialã
s pecial desemnatã avizase din nou reapariþia.

În aceste condiþii, mãsura nu poate decît sã capete conota-
þii grave. Este oare normal ca tocmai Ministerul Educaþiei Na-
þionale, chemat sã schimbe ceva fundamental în mentalitatea
dominantã, sã promoveze pluralitatea opiniilor ºi toleranþa
umanã, sã dea exemplul unei asemenea cenzurãri, evitate ºi
de Parlament la vremea respectivã? Este potrivit ca într-o þarã
cum este a noastrã, unde nici mãcar Hitler ºi Zelea-Codreanu
nu au fost interziºi, acest regim de suprimare a libertãþii de
expresie sã fie inaugurat tocmai cu un manual de istorie desti-
nat liceului? Crede oare doamna ministru Andronescu cã de-
c iziile administrative sînt cele care pot tranºa cel mai potrivit
d i ferenþele de viziune asupra trecutului?

Prin discuþiile de o anvergurã fãrã precedent în istoria inte-
lec tualã a României, prin ecoul sãu naþional ºi internaþional,
manualul de istorie pentru clasa a XII-a publicat de Editura
Sigma merita, mai curînd, o menþiune cordialã. El a contribu-
it decisiv la radiografierea moralã, ideologicã ºi politicã a Ro-
m âniei de dupã 1989. Recenta mãsurã prohibitivã a Ministe-
r ului  Educaþiei Naþionale nu va ºtirbi meritele acestei cãrþi. Cel
mult va mai semnala o sincopã în funcþionarea mecanismelor
democraþiei româneºti.

 Prin prezenta notificãm public protestul nostru cu privire
la s coaterea manualului de la Sigma de pe piaþa de carte ºcola-
rã din þara noastrã.

Radu Afrim, Ágoston Hugó, Bakk Miklós,
 Mircea Boari, Marius Bucur, Ruxandra Cesereanu,
Al.  Cis telecan, Marius Cosmeanu, Caius Dobrescu,
Vasile Ernu, Hadházy Zsuzsa, Magyari Vincze
Enikõ,  Molnár Gusztáv, Ovidiu Pecican, Antonela
Capelle-Pogãcean, Traian ªtef, Virgiliu Þârãu,
 Daniel Vighi.

m aghiari (dar nu numai), trãind în sau provenind din Transilvania
(dar nu numai), care îºi propun sã-ºi confrunte opiniile ºi sã propu-
nã soluþii referitoare la problemele politice, sociale, economice, cul-
turale cu care se confruntã provincia lor (dar care sînt, în egalã mã-
surã, interesaþi de problemele general-româneºti, din þarã, din co-
m uni tãþile româneºti din statele învecinate sau din diaspora, ca ºi de
evoluþiile din spaþiul european).

Revenind la îndemnul pe care îl adresaþi tinerilor social-demo-
craþi, de a manifesta „atenþie” faþã de „aceste lucruri”, ne propunem
sã g îndim pozitiv ºi sã-i venim în întîmpinare. Dacã vi se pare, spre
marea noastrã onoare, cã este bine ca tineretul social-democrat sã se
informeze cu privire la activitatea Provinciei, îi invitãm pe reprezen-
tanþi i  sãi sã o facã direct de la sursã. Cu alte cuvinte, ne bucurãm sã le
punem la dispoziþie colecþia integralã a publicaþiei noastre. De aseme-
nea,  vã asigurãm cã avem toatã deschiderea ºi curiozitatea intelectua-
lã de ne a întîlni cu domniile-lor ºi ne-am bucura sã descoperim cã
aceastã atitudine este împãrtãºitã. Astfel, nu vom ezita sã-i invitãm sã
participe la dezbaterile din paginile revistei noastre sau la eventuale
dezbateri publice organizate de noi, tot astfel cum ne manifestãm toa-
tã disponibilitatea de a participa, pentru a ne expune argumentele ºi a
primi contraargumentele domniilor-lor, la acþiuni organizate de tine-
retul social-democrat. De ce nu chiar la viitoarea ediþie a ªcolii de varã
de la Slãnic Moldova?

În speranþa cã precizãrile ºi argumentele de mai sus pot contribui
la clarificarea contextului politic ºi intelectual în care ne desfãºurãm
cu toþii activitatea, primiþi, vã rog, Domnule Prim Ministru, asigurarea
sentimentelor noastre de consideraþie,
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parlament, fiindcã cred cã, lãsînd la o parte parlamentul european de
la Strasbourg, folosirea atîtor limbi într-un singur parlament este un
fapt unic.

M. G.: Aþi spus cã cei mai mulþi eurosîrbi trãiesc în Voivodina.
Acest lucru poate fi adevãrat în cazul acelora ai cãror strãmoºi au
trãit aici ºi în timpul Monarhiei Austro-Ungare sau au ajuns aici
dupã marile miºcãri de populaþie ce au urmat celui de al doilea rãz-
boi mondial. Dar, cred cã cei care s-au mutat în Voivodina ca urma-
re a ultimelor evenimente rãzboinice nu sînt atît de euroconformi.

N. C.: Este o mare eroare sã credem cã toþi noii-veniþi sînt naþiona-
liºti. Poate cã pare ciudat, dar pentru tot mai mulþi dintre ei devine
din ce în ce mai importantã apartenenþa lor la aceastã provincie. A fi
d in Voivodina nu este o problemã de origine, de apartenenþã naþionalã
sau religioasã. Þine, mai degrabã, de un mod de gîndire bine definit.
Mulþi cred cã cei care au ajuns aici în ultimul timp au ceva împotriva
Voivodinei, iar coloniºtii vechi sînt, de exemplu toleranþi etc. Nu este
adevãrat. Printre coloniºtii vechi sînt destul de mulþi cei ale cãror rude
îºi mai amintesc de vremea cînd ei se aflau în situaþia de minoritar în
Ungaria, ºi ei sînt realmente foarte duri cînd este vorba de apãrarea
intereselor sîrbilor. În contrast, noii-sosiþi nu au asemenea frustrãri
naþionale, sînt, mai degrabã, interesaþi de dezvoltarea economicã ºi
sînt dispuºi sã se integreze în societatea din Voivodina, dacã aceasta le
asigurã condiþii de viaþã mai bune. Situaþia nu este nici pe departe atît
de albã-neagrã cum ar crede omul.

M. G.: Dumneavoastrã nu sînteþi doar preºedintele parlamen-
tului,  c i sînteþi ºi liderul celui mai important partid autonomist –
Liga Social-Democratã – din Voivodina. Ca preºedinte al partidu-
lui,  c red cã aþi tras deja concluziile corespunzãtoare din semnele
conform cãrora s-a epuizat unitatea Opoziþiei Democratice din
Sîrb ia (DOS).  Iar baza noii reconfigurãri politice din Voivodina nu
poate fi altceva decît relaþia faþã de autonomia provinciei. Un
anume bloc al partidelor autonomiste din Voivodina este în curs
de formare. Mã gîndesc cã nucleul acestuia este constituit de

alianþa dintre Liga Social-Democratã, condusã de dvs., ºi Refor-
miºtii din Voivodina, conduºi de Mile Isakov. (Textul dialogului cu
Mi le Isakov va fi publicat în numãrul urmãtor al revistei – n. red.)

N. C.: Aºa este, dar dorim sã implicãm în aceastã alianþã ºi alte
partide ºi organizaþii. Aici, în Voivodina, ne-am dat repede seama cine
sînt – din interiorul DOS-ului – realmente partizani ai autonomiei ºi
cine sînt cei care ºi-au asumat ideea doar din considerente tactice,
simþind cã fãrã aceastã asumare nu pot deveni populari. A sosit tim-
pul ca primii sã se alieze ºi sã înfiinþeze Blocul din Voivodina, care, la
alegerile urmãtoare, va reprezenta o putere considerabilã.

M. G. :  Ce se va întîmpla cu filialele din Voivodina ale partidelor
din B elgrad care l-au rãsturnat pe Miloºevici?

N. C.: Sîntem deschiºi ºi în direcþia lor ºi ne-ar bucura dacã ni
s-ar alãtura. Dar numai în condiþiile în care pot decide independent
în problema autonomiei. Dacã sînt capabili sã facã acest lucru, sînt
bineveniþi.

M. G.: Cum apreciaþi orientarea politicã a Alianþei Maghiarilor
din Voivodina (VMSZ)?

N. C.: Al ianþa maghiarã este un partid important. Faptul cã ei au
adoptat o poziþie favorabilã autonomiei regionale, aratã clar cã au în-
þeles seriozitatea cu care ne dedicãm autonomiei. Alianþa doreºte au-
tonomia provinciei, la fel ºi electoratul ei. Este firesc. Totodatã, ei do-
resc sã-ºi pãstreze specificul naþional. ªi acest lucru este firesc. Sînt,
deci, pe deplin sigur cã ne vom alia. Forma concretã a alianþei va de-
p inde însã de caracterul sistemului electoral. Dacã va fi în vigoare sis-
temul electoral majoritar, partidul maghiar va candida singur la ale-
geri ºi vom forma coaliþia în parlament. Dacã vor fi alegeri pe liste, cu
prag electoral înalt, atunci vom încheia o alianþã electoralã.

evoluþia pe o altã direcþie a acestor lucruri. Aceasta ar diminua investi-
þiile de capital strãin, ar îngreuna foarte mult redresarea economicã,
ceea ce nu ar fi bine pentru nimeni.

M. G.: Aþi sugerat, dar aþi afirmat ºi deschis cã, în mãsura în
care lucrurile evolueazã în acest sens, populaþia Voivodinei îºi va
exprima punctul de vedere prin referendum.

N. C.: B ineînþeles. Dar trebuie clarificat neapãrat ce întrebare vom
adresa populaþiei provinciei în cadrul unui asemenea referendum.
Întrebarea trebuie sã fie în legãturã cu poziþia Voivodinei, ceea ce în-
seamnã cã – dupã cum am menþionat deja – noi nu plãnuim separa-
rea Voivodinei, nu avem asemenea idei, pentru cã specificul Voivodi-
nei  nu este de o asemenea naturã ºi dimensiune încît sã nu poatã fi
validat în lipsa separãrii de Serbia. Pe de altã parte, este un spaþiu sufi-
c ient de particular ca sã dispunã de o autonomie corespunzãtoare
pentru administrarea acestei particularitãþi. Esenþial este sã gãsim
mãsura realã. Aceasta este mai puþin decît independenþa, dar mai
mult decît actuala autonomie de formã.

M. G. :  ªi, gîndesc cã este mai mult decît autonomia precedentã,
de care aþi beneficiat în regimul Tito...

N. C.: Fireºte cã este mai mult, fiindcã noi aspirãm, printre altele
ºi  în contrast cu ceea ce a existat atunci ºi pînã acum, ºi la cooperarea
regionalã nemijlocitã. Cooperarea cu Slavonia de est din Croaþia ºi cu
Tuzla din Bosnia este deosebit de importantã pentru noi. Sîntem inte-
resaþi într-o mãsurã extraordinarã de aceastã cooperare. Cu Croaþia,
din cauzã cã condiþiile noastre economice se aseamãnã în totalitate ºi
pentru cã drumurile peste Dunãre sînt foarte importante pentru noi,
iar cu Bosnia pentru cã economiile noastre sînt complementare. Ei
au cãrbune ºi sare, iar noi avem alimente. Aceste lucruri constituie
baza proiectelor noastre. Din pãcate, procesele sociale ºi politice din
Serbia ºi din Republica Federativã Iugoslavia sînt destul de lente, iar
noi vrem sã înaintãm mai rapid, ºi din aceastã cauzã, cîteodatã, ne
ciocnim destul de dur cu guvernul de la Belgrad. Dar asta este, trebu-
ie sã plãtim acest preþ.

M. G.: Vorb ind de cooperarea transfrontalierã, nu aþi amintit
regiunile vecine cum ar fi cele din România – din Banat – ºi din
Ungaria.

N. C.: Am vorbit despre zonele cu care am avut cele mai multe
p robleme. Restabilirea legãturilor fireºti cu Croaþia ºi Bosnia, dupã în-
cetarea rãzboiului, reprezintã o sarcinã uriaºã pentru noi. Din acest
motiv am început sã vorbesc despre ele ºi nu pentru cã nu aº acorda
importanþã legãturilor regionale îndreptate spre Ungaria ºi România.
În ultimii zece ani, mulþi locuitori ai Voivodinei s-au mutat în Ungaria:
ei reprezintã legãtura vie dintre noi. Ungaria va fi, în curînd, membrã
a Uniunii Europene ºi se va afla atunci ce influenþã va avea aceasta
asupra noastrã, dar sînt sigur cã activitãþile comerciale, afacerile se
vor prelungi în mod natural spre Voivodina, deoarece contextul geo-
g rafic ºi economic de aici este total similar cu cel din Ungaria. Credem
cã Voivodina trebuie sã constituie o punte între sud ºi nord, est ºi vest,
pentru cã, pe de o parte, acest lucru decurge firesc din poziþia noastrã
geograficã, iar pe de altã parte, fiindcã aici trãiesc eurosîrbii, adicã cei
mai mulþi dintre sîrbii care considerã evidente valorile ºi normele eu-
ropene. La noi, în parlament, de exemplu, se poate lua cuvîntul în
cinci limbi – printre care sînt ºi maghiara ºi româna –, avem echipa-
mentul de traducere necesar.

N. C.: Bineînþeles. Este un lucru absolut normal. Altminteri cca.
30% dintre deputaþi vorbesc sau cel puþin înþeleg maghiara. Bineînþe-
les cã se întîmplã cîteodatã ca unii sã nu-ºi foloseascã limba maternã
pentru cã vor sã economiseascã timp. Dar au dreptul sã o foloseascã.
Se mai întîmplã ºi ca – dupã alocuþiuni mai scurte – chiar vorbitorii
sã traducã în sîrbã esenþa intervenþiilor lor. Aºadar, este realmente o
p lãcere deosebitã pentru mine cã pot fi preºedintele unui asemenea

„Aici trãiesc
eurosîrbii...”

Nenad Canak, preºedintele parlamentului din Voivodina,  rãspun-
de la întrebãrile lui Molnár Gusztáv.

M. G.: Venind aici, mi s-a pãrut puþin ciudat cã aceastã clãdire
a parlamentului din Voivodina, unde discutãm în acest moment,
este mult mai micã decît cea a guvernului regional de alãturi. Mai
degrabã contrariul ar fi firesc, nu-i aºa?

N. C.: Situaþia are douã cauze. Pe de o parte, noi nu avem încã un
parlament adevãrat, de aceea nu avem nici o clãdire corespunzãtoare.
N e- am gîndit deja sã construim una. Dar vom avea timp pentru asta ºi
mai  încolo. A doua cauzã are legãturã cu destinaþia iniþialã a clãdirii. A
fost construitã – din marmurã albã identicã cu cea de la Casa Albã –
în anii ’30, cînd Iugoslavia a fost divizatã în banate . Clãdirea în care
ne aflãm a fost locuinþa banului numit de rege, iar clãdirea mai mare
din faþa ei era oficiul banatului. Clãdiri similare existã în Zagreb ºi în
Banja Luka din Bosnia.

M. G. :  Existã ºi în Timiºoara, în Piaþa Operei, o clãdire numitã
Muzeul Banatului...

N. C.:  Cele douã lucruri nu sînt identice. Cred cã denumirea din
Timiºoara este legatã de administraþia imperialã austriacã, în timp
ce aceasta, aºa-zisa Banove dvor,  a fost construitã în Iugoslavia in-
terbelicã.

M. G. :  ªtim cã, din 1974, Voivodina dispunea de o largã auto-
nomie. Cînd s-a anulat aceasta?

N. C.: Autonomia Voivodinei a fost desfiinþatã de Miloºevici în
1990, într-un mod anticonstituþional, sfidînd chiar ºi dispoziþiile cen-
tralizatoare ale constituþiei modificate de el însuºi. Din 1990, noi trã-
im într-un cadru anticonstituþional. Acest fapt creeazã multe proble-
me,  pentru cã în nici un caz nu dorim sã ne mulþumim cu funcþiona-
rea formalã a parlamentului nostru, vrem, într-adevãr, sã ne impli-
cãm în chestiunile care ne privesc. Oamenii au înþeles foarte bine
acest lucru, ca, de exemplu, atunci cînd am declarat cã vom împiedi-
ca acele privatizãri pe care Belgradul vrea sã le finalizeze peste capul
nostru. Vrem ca noi sã dispunem de propria noastrã avere.

M. G. :  Se ºi spune cã sînteþi contra privatizãrii...
N. C.: Bineînþeles cã se spune. Se spune cã sîntem ºi separatiºti....

Montgomery, ambasadorul american, a venit la mine cu aceeaºi ches-
tiune, dar i-am explicat clar cã noi nu dorim decît sã ºtim ce se întîm-
plã cu averea Voivodinei ºi cã ne împotrivim ca Belgradul sã punã mî-
na pe venitul încasat din privatizare. În afarã de asta, înainte de orice
privatizare, trebuie clarificatã situaþia financiarã exactã a fabricii res-
pective, ºi de stabilit a cui proprietate este în cele din urmã. Dacã per-
mi tem sã se vîndã totul peste capul nostru, guvernul central ne va trata
ca pe un sertar cu bani de unde se pot scoate întotdeauna bani gheaþã.

M. G.: În luna martie a anului curent, parlamentul Voivodinei
a adoptat aºa-numita platformã a autonomiei, în care dumnea-
voastrã propuneþi soluþionarea situaþiei anticonstituþionale actua-
le. (Vezi textul platformei în Provincia, 5/2001 – n. red.)

N. C.: Platforma cere abrogarea legilor care sînt calificate drept an-
ticonstituþionale chiar ºi pe baza constituþiei în vigoare. Este un docu-
ment ciudat: invitã guvernul la respectarea propriei constituþii. Toto-
datã,  într-un anumit sens, poate fi considerat un mãr otrãvit pentru
cã, pe baza ei, unii ar putea trage concluzia cã noi, de fapt, sîntem
mulþumiþi de constituþia actualã. De altfel, eu eram în spital cînd s-a
aprobat textul acestei platforme. L-au fãcut fãrã mine.

M. G.: Parcã nu v-aþi prea entuziasma...
N. C.: N icidecum. Ideea noastrã este sã modificãm constituþia, sã

redefinim situaþia constituþionalã a Voivodinei. Aº dori sã precizez cî-
teva principii fundamentale legate de aceastã iniþiativã. Existã cîteva
lucruri care nu sînt negociabile. Nu vrem sã separãm Voivodina de
Serb ia, nu dorim proclamarea unui stat independent. Dar nu am vrea
nic i  sã fim o simplã parte constitutivã anonimã a Serbiei, Regiunea de
nord, cum ne-au denumit în timpul lui Miloºevici, ca sã uitãm chiar
ºi numele Voivodinei. Noi avem, de exemplu, propriile noastre idei în
problematica soluþionãrii relaþiilor interetnice. Într-un cuvînt, insis-
tãm sã fim recunoscuþi ca subiect politic. Propria subiectivitate în-
seamnã cã este sarcina parlamentului Voivodinei sã decidã cîte limbi
oficiale sã fie în provincia noastrã, modul de organizare a învãþãmîn-
tului, comportamentul manifestat pe plan economic, modalitatea în
care facem atractivã regiunea pentru capitalul strãin. Putem sã ne
achitãm mai bine de aceste sarcini decît parlamentul ºi guvernul de la
Belgrad. Importanþa economicã a Voivodinei nu poate fi desconside-
ratã. Avem þiþei, ºi mare parte a capacitãþii sîrbeºti de prelucrare a þiþe-
iului (cu excepþia cîtorva uzine mai mici) se aflã pe teritoriul Voivodi-
nei. Tocmai din aceastã cauzã insistãm asupra punerii ºi a ramurilor
industriale strategice sub propriul control. Ele au, bineînþeles, o im-
portanþã naþionalã, dar ne-am sãturat ca noi sã plãtim întotdeauna
preþul producþiei ineficiente din alte zone ale þãrii. Existã diferenþe
esenþiale între viaþa noastrã economicã ºi economia din celelalte zone
ale þãrii. Noi nu sîntem împotriva solidaritãþii, sîntem împotriva ex-
ploatãrii. Despre asta este vorba. Dacã atenuãm aceste tensiuni, dacã
extindem competenþele parlamentului regional ºi îi dãm posibilitatea
sã soluþioneze aceste chestiuni, vom putea face paºi mari înainte. Da-
cã nu, vom avea probleme.

M. G.: Ce se întîmplã dacã modificarea constituþiei Serbiei, aº-
tep tatã de dumneavoastrã, nu se va realiza, sau nu se va realiza
în modul dorit de dumneavoastrã?

N. C.: Ar conduce la agravarea situaþiei din Voivodina, la creºterea
tensiunii. Mai mult de 70% din populaþia de aici doreºte extinderea
competenþelor parlamentului regional. Este clar, cã nu vor privi pasiv Co ntinuare în pagina 4.
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Pentru un partid regional
Grupul Provincia are meritul de a fi adus o nouã viziune asupra
realitãþii transilvane, o viziune din interior, obiectivã ºi raþionalã.
Într-o perioadã de renaºtere a regiunilor Europei, Transilvania
îºi regãseºte identitatea ºi valorile: multiculturalism, toleranþã,
p ragm atism, constructivitate. Nu este însã uºor, tendinþele
o m o geni zatoare fiind extrem de puternice. Din fericire, Europa de
azi pare a-ºi construi viitorul respectînd identitatea ºi specificul,
sub orice formã ar fi. Astfel, iniþiativa Provinciei urmeazã viziunea
europeanã.

Din pãcate, nu este suficient. Provincia nu dovedeºte cã ar avea
forþa necesarã sã joace un rol important în Transilvania. Mai exact:
revista se adreseazã exclusiv intelectualilor, iar impactul mediatic es-
te foarte redus, de unde efectul minim asupra populaþiei. Transilva-
nia nu are timp de pierdut. Transilvania nu are timp de vorbe. Pasi-
vismul specific intelectualului ardelean nu a adus niciodatã rezultate
p rac tice. Mai mult decît orice, toþi oamenii aºteaptã sã trãiascã mai
bine. În afara activitãþii politice, nici o miºcare culturalã, pro-euro-
peanã, pro-transilvanã sau de orice altã naturã, nu poate sã-i aducã
omului bunãstarea. Iar bunãstarea vine dintr-o economie puternicã,
o economie puternicã existînd numai acolo unde mediul îi permite.
Este rolul politicului de a crea acest mediu, este rolul unui partid re-
gionalist de a aduce prosperitate în Ardeal, este rolul Provinciei de a
lansa un asemenea partid. Trebuie sã ne asumãm rãspunderea faþã
de bunãstarea regiunii în faþa oamenilor care aºteaptã o schimbare.

Sînt 12 ani de cînd tineri de vîrsta mea au murit, pentru ca noi
sã fim liberi. Sînt 12 ani de cînd, la Timiºoara, în inima oamenilor
apãrea din nou speranþa. Sînt 12 ani de cînd aºteptãm altceva.

Transilvania are un mare potenþial. Resursele umane ºi mate-
riale îi permit sã devinã o regiune foarte dezvoltatã a Europei. Dife-
renþa dintre potenþial ºi realitate este însã imensã. Iar pentru
aceasta sîntem cu toþii responsabili. De aceea, un partid care sã-ºi
as um e toatã rãspunderea faþã de Ardeal este o urgenþã.

Aº vrea acum sã lansez 12 idei referitoare la componenþa, punc-
tele es enþiale ºi misiunea unui partid regional, ce ar putea deveni
ex trem de puternic în Transilvania.

1. Tineri. Studenþii trebuie sã ocupe locul central în partid, ca
motor al organizaþiei. Puterea ºi posibilitãþile lor nu sînt nici mãcar
pe departe cunoscute de liderii politici. Toate partidele îºi izoleazã
s tudenþii în organizaþii de tineret pînã cînd sînt suficient de ramo-
l i þ i  pentru a putea fi folosiþi ºi manipulaþi. Tinerii se simt astãzi inu-
tili, marginalizaþi ºi fãrã perspective. E primul lucru care trebuie
s chimbat. Este esenþial pentru un partid sã foloseascã la maximum
energiile de care dispune.

2. Intelectuali. Asigurã linia ideologicã ºi culturalã a partidului.
Iarãºi, un element neexploatat este rolul de coordonare pe care eli-
te le intelectuale trebuie sã îl aibã faþã de tineri, creînd mediul pro-
p ice dezvoltãrii lor. Dacã tinerii aduc organizaþiei energie, ei trebuie
s ã aducã cunoaºtere ºi experienþã.

3. Oameni de afaceri.  Contribuie la finanþarea partidului, ale
cãrui costuri, în special mediatice, nu pot fi suportate de membrii
o b iºnuiþi. Trebuie cãutaþi oameni de afaceri ardeleni, care susþin
ideea transilvanistã ºi un capitalism autentic. Rolul lor nu trebuie
s ã s e rezume însã la atît: nimeni nu cunoaºte mai bine nevoile
p rac tice ale economiei decît ei, putînd fi astfel de mare ajutor.

4. Profesioniºti. Un „headhunting” eficient ar trebui sã aducã
organizaþiei cei mai buni profesioniºti în drept, politicã, economie,
administraþie. Existã absolvenþi de Oxford, spre exemplu, care lu-
c reazã la companii multinaþionale ºi care ar putea face multe pen-
tru Transilvania, însã nu-i solicitã nimeni. Iar dacã fac ceva, nu sînt
s usþinuþi de mediocritatea politicã.

5. Imaginea partidului. De cele mai multe ori, imaginea parti-
dului este neglijatã. Ea este însã incredibil de importantã în succe-
sul politic. Totul, începînd de la siglã ºi terminînd cu prezenþa me-
d iaticã zilnicã a partidului, trebuie bine gîndit ºi profesional lucrat.

6. Poziþia partidului.  Principiile ºi ideologia partidului trebuie
s ã f ie prezentate pragmatic ºi rãspicat. Majoritatea partidelor con-
cep ideologii abstracte, ambigue ºi inaccesibile, pierzînd total con-
tactul cu realitatea. Oamenii aºteaptã idei simple, practice, al cãror
efect îl pot înþelege.

7.  Resursele umane.  De obicei, selectarea într-un partid nu are
nici un criteriu de selecþie. Motiv pentru care, clasa politicã actualã
este dezastruoasã. Cel puþin membrii activi ai organizaþiei trebuie
cu atenþie selectaþi, pentru cã resursele umane de calitate asigurã
s uccesul. În ceea ce priveºte liderii organizaþiei, ei trebuie sã fie
personalitãþi puternice, sã deþinã simþ politic, cunoºtinþele necesa-
re º i moralitate politicã. Aceste patru calitãþi sînt foarte greu de gãsit
la un loc, dar toate sînt esenþiale.

8.  Relaþia cu societatea civilã. Omul se simte neputincios în
faþa clasei politice. Nu e nimic mai rãu decît a trãi cu sentimentul
neputinþei într-o societate care te ignorã ºi te subestimeazã. Con-
tactul cu problemele oamenilor obiºnuiþi este pentru omul politic
s ingura modalitate de a pãstra legãtura cu realitatea.

9.  Relaþia cu diaspora. Existã în toatã lumea mii de ardeleni
care ar putea ºi ar vrea sã-ºi ajute regiunea, sã facã lobby, sã inves-
teas cã, sã susþinã, trebuie doar sã li se dea ocazia. De zeci de ani, ea
este ignoratã pe toate planurile.

10.  Lupta împotriva prejudecãþii ºi inerþiei. Pas cu pas, trebuie
el iminate toate prejudecãþile ºi temerile nejustificate, însã adînc înti-

pãri te. Este greu, dar e un obstacol ce trebuie trecut pentru a putea
construi ceva solid. De asemenea, inerþia va trebui depãºitã, societa-
tea ardeleanã trebuie, într-un fel sau altul, pusã în miºcare. Altfel,
experienþa mersului în gol timp de 12 ani este repetabilã. Este prima
misiune.

11. Activitate regionalã . Un partid activ este un partid a cãrui
contribuþie se vede în viaþa oamenilor. Iniþiativa legislativã, cãutarea
investitorilor, rezolvarea problemelor curente ale ardelenilor, susþi-
nerea imaginii Transilvaniei în lume sînt, toate, activitãþi pe care un
partid le poate face chiar extraparlamentar fiind. ªi se va simþi. Atît
în viaþa oamenilor cît ºi în sondaje. Este a doua misiune.

12.  Pregãtirea ofertei electorale. În cele din urmã, partidul va
trebui sã se prezinte în faþa alegãtorilor cu un pachet consistent ºi bi-
ne ambalat, incluzînd o echipã de lucru completã (exemplul „sha-
dow cabinet”-ului din Anglia) ºi propuneri concrete, clar exprimate.
Este cea de-a treia ºi cea mai importantã misiune.

A cest partid va fi biletul Transilvaniei spre lumea civilizatã. Un rol
istoric pe care trebuie sã ni-l asumãm. Duºmanii noºtri cei mai pu-
ternici: naþionalismul agresiv ºi centralismul excesiv. Aliaþii noºtri:
Europa ºi noua generaþie.

PSD are toate ºansele sã devinã, treptat, din partid, „Partidul”.
PRM îºi pãstreazã electoratul printr-un naþionalism devenit nu doar
anacronic, ci de-a dreptul penibil. PD, fiul rãtãcitor al PSD-ului,
p ierde teren, þinut fiind pe linia de plutire de personalitatea în scãde-
re de popularitate a amiralului. PNL pare a nu conºtientiza rolul pe
care l-ar putea juca, fiind doar o umbrã a puternicului partid de altã-
datã. UDMR se mulþumeºte cu statutul de partid etnic, din care nici
nu vrea, nici nu prea poate sã iasã. PNÞCD ºi ApR s-au sinucis. Cei-
lal þ i  s înt mult prea neînsemnaþi ca sã conteze. Liga
Transilvania-Banat va continua sã rãmîna marginalizatã prin lipsa
de popularitate ºi susþinere a liderului sãu.

Transi l vania nu mai are alternative. Transilvania nu mai are
timp. Transilvania aºteaptã. Ne aºteaptã...

ADRIAN DOCEA s-a nãscut în 1981, la Alba Iulia. Este student în anul doi
la Universitatea Babeº–Bolyai din Cluj, secþia management.

Ion SOLACOLU

Scrisoare despre
federalism

Reproduc (cu titlu de intervenþie în discuþiile Provinciei) un
e- mai l  de la un admirabil scriitor (chiar dacã nu se considerã
aºa ceva) ºi comentator politic din exil, pe numele dumisale Ion
S o lacolu. Activ ani lungi în emigraþia politicã, alãturi de scrii-
to ri de talia lui I. Negoiþescu ºi Ion Caraion, susþinãtor al acþiu-
n i lor anticeauºiste ale grupãrii Aktionsgruppe (Richard Wagner,
H erta Müller, William Totok, Helmuth Frauendorfer), autor efec-
tiv ºi singur, din anii 80, al revistei Dialog , aparþinînd unui Cerc
democratic al românilor din Germania, Ion Solacolu este un
o m de þinutã moralã impecabilã, tonicã ºi mereu aceeaºi. Pe
lî n gã toate acestea, este ºi autorul unor cãrþi care analizeazã
subtil, disociativ ºi analitic, doctrine politice actuale. Eu ºtiu
do uã pe care le recomand ºi altora: Fascismul bolºevic, la Editu-
ra ALL ºi I nconsistenþa miturilor: cazul miºcãrii legionare, la Edi-
tura Polirom. ( D.V.)

Dragã domnule Vighi,
mulþumesc pentru rîndurile dumitale pline de substanþã, la ca-

re voi încerca sã rãspund dupã modestele-mi posibilitãþi.
1 .  Lipsa de interes pentru politic mi se pare fireascã, deoarece la

f inele anului trecut „cãrþile” s-au aºezat pe adevãratele: din bobi a
ieºit cine trebuia sã iasã, adicã cine avea în mînã mai toate atuurile
–  as ta pe de-o parte; iar, pe de alta, configuraþia rezultatã pare a fi
una rezistentã în timp, sau, cum se mai spune, nu se întrevede
vreo alternativã care sã merite cît de cît sã pariezi pe ea. Aºa cã oa-
menii înþelepþi se ocupã acum de altele, nu de politicã. Dupã umila
m ea pãrere, chiar dacã perspectivele par atît de neprielnice, politi-
cul  nu trebuie abandonat, nu trebuie lãsat pe seama unei oligarhii
ce invadeazã, acapareazã totul, fiindcã existã riscul de a se pierde
m ãcar o  parte din ceea ce s-a dobîndit în aceºti ani, ºi cu un preþ
destul de ridicat – s-o recunoaºtem.

2. Nu am materiale despre federalism/confederalism, întrucît
ches tiunea aceasta nu prea m-a interesat. Mi-a fost de ajuns sã cred
cã un stat cu o structurã de tip federal e mai simpatic decît unul de
tip  centralizat. Aºa, de-o pildã, nu ºtiu de ce, nu am argumente, dar
pe undeva un pitic îmi suflã în ureche cã societatea germanã e mai
democraticã decît cea francezã, cu tot decalajul de experienþã de-
m o craticã în favoarea celei de a doua. ªi asta mi se pare mie cã ar
putea fi ºi un rezultat al – nu i-aº spune subsidiaritate, termenul
m i  s e pare prea pretenþios – unei anumite descentralizãri, a dele-
gãrii anumitor competenþe de la nivelul cel mai de sus (federal;
m ai  b ine zis: de la capitalã) cãtre niveluri inferioare – cãtre landuri
(care sînt, de fapt, niºte provincii), cãtre kreis-uri (un soi de jude-
þe), ºi pînã la oraºe, comune.

ªi spun cã mi se pare mai democraticã societatea germanã decît
cea francezã deoarece, în Germania, puterea e mai împãrþitã. Or,
un principiu sfînt al democraþiei este tocmai împãrþirea puterii în-
tre atî t  de multe centre de putere încît niciodatã, în nici o situaþie

M. G. : Mai mulþi vã reproºeazã cã, prin autonomia Voivodi-
n ei ,  vreþi, de fapt, o centralizare într-un cerc mai restrîns, cu
centrul în Novi Sad. ªtiu cã nu este adevãrat, cu toate acestea
faptul cã nu v-aþi gîndit la crearea unor structuri subregionale
ar putea fi un punct vulnerabil.

N. C.: Str uctura unei þãri sau a unei provincii nu depinde chiar
de v o inþa politicienilor aflaþi la conducere. Este rezultatul unui pro-
ces istoric. Nu putem inventa ceva ce nu existã. În nordul Voivodi-
nei ,  unde cca. zece autoguvernãri locale au creat o alianþã zonalã,
s-a format, de fapt, un nucleu al unei posibile configuraþii subre-
g ionale. Aºadar, procesul a început deja. Dacã ºi alte zone din Voivo-
dina s-ar alãtura procesului ºi ar urma exemplul celor din nord, ºi
e le ar putea porni pe calea dezvoltãrii subregionale.

M. G.: Dar avem, de exemplu, Forumul Bãnãþean, care repre-
z intã interesele particulare ale unei regiuni sau subregiuni istorice.

N. C.: Banatul este o entitate complexã. Banatul de nord, central
º i  de sud diferã în multe privinþe unul de celãlalt. Merg chiar mai
departe; dupã umila mea pãrere, de fapt Banatul de sud se împarte
în douã pãrþi, vestic ºi estic, clar distincte, care au douã centre dife-
ri te, Panceu ºi Vîrºeþ. Aºadar, procesul nu trebuie sã porneascã de
sus în jos, ci de jos în sus.

M. G. :  Nu am dorit sã ating aºa-numita „problemã minorita-
rã”  pen tr u cã, pe de o parte, dupã pãrerea mea, în acest caz
pro b lema nu se pune în aceºti termeni, iar, pe de altã parte,
consider cã problema decisivã este dobîndirea autonomiei. Aº
do ri ,  to tuºi, sã menþionez un fapt pe care-l privesc cu o anumitã
n edumeri re. Dumneavoastrã aþi spus cã recunoaºterea, în Voi-
vo dina, a identitãþii naþionale a comunitãþilor distincte este
co n si deratã un lucru natural. Dar, atunci, de ce se discutã, to-
tuºi ,  to t timpul, de „naþiune majoritarã” ºi „minoritãþi”? Acest
di scurs are logicã la Belgrad, dar nu are logicã în Voivodina
un de, deºi majoritatea numericã a sîrbilor este evidentã, totuºi,
egali tatea culturalã ºi politicã – independentã de raporturile
n umerice – a comunitãþilor naþionale individuale este un dat
fun damental de civilizaþie central europeanã. De ce nu se folo-
seºte termenul de „comunitate naþionalã” pentru toþi, incluzîn-
du-i ºi pe sîrbi? Folosirea termenului de „minoritate” sugereazã
cã do ar sîrbii ar reprezenta o naþiune, restul nu.

N. C.: Vedeþi, eu sînt preºedintele Ligii Social-Democrate. Noi
avem un document din 1992 despre „Drepturile minimale ale popo-
rului din Voivodina”. Afirmãm, aici, cã noi am înþeles urmãtorul lu-
cru: populaþia din Voivodina este alcãtuitã din pãrþi de naþiune. Aºa-
dar, nu vorbim despre minoritãþi, ci despre componente naþionale.
Asta în 1992! Termenul de „comunitate naþionalã” este  implementat
de Uniunea Europeanã, dar îl folosim ºi noi. Folosirea termenului de
„minoritate” ne aratã clar modul în care non-sîrbii din Voivodina
sînt priviþi de Belgrad. Acest termen nu reflectã punctul de vedere al
Novi Sad-ului. Dar, se întîmplã cîteodatã, ca cei de altã naþionalitate
decît sîrbã sã se auto-numeascã „minoritate”, pentru cã ei conside-
rã cã, în acest fel, vor obþine drepturi suplimentare. Insã aceastã per-
spectivã nu provine din aceastã „casã”.

M. G.: A ºadar, denumirea fireascã ºi tradiþionalã este cea de
naþiune.

N. C.: Bineînþeles.
M. G.: Desigur, cu...
N. C.: Nu este necesar sã spunem: desigur, cu... Simplu, naþiuni

ºi gata. Acest lucru reiese ºi din faptul cã aici, la Primãrie, se joacã
piese de teatru în patru sau cinci limbi. Consacrãm sume impor-
tante pentru Újvidéki Színház (Teatrul din Novi Sad. În maghiarã
în original – n. red.) – întreþinut în totalitate de administraþia loca-
lã a Novi Sad-ului – ca sã supravieþuiascã indiferent de cîþi ma-
ghiari trãiesc în Novi Sad. Deci, facem tot ce poate fi fãcut. Aºadar,
p ro blema minoritãþilor nu este un lucru de care va trebui sã ne
ocupãm, dacã Voivodina va dispune de autonomie. Punctul nostru
de plecare este cã oamenii de aici sînt, în primul rînd, cetãþenii Voi-
v o d inei, au drepturi egale, incluzînd aici ºi dreptul lor de auto-or-
ganizare în modul pe care-l doresc.

M. G.: În cele din urmã, vã rog sã povestiþi ceva despre fami-
l i a dumnmeavoastrã.

N. C.: Despre familia mea... Strãbunicul din partea tatei, care
era inginer, a venit aici din Lika croatã încã pe vremea Monarhiei
Austro-Ungare, în timpul marilor miºcãri de populaþie din interio-
rul imperiului.

M. G.: Era sîrb din Croaþia, mã gîndesc...
N. C.: Desigur, era sîrb, dar s-a însurat la Viena cu o contesã ger-

m anã. Aºa cã bunicul meu era pe jumãtate german. Bunica este
din Macedonia. Dar eu sînt sîrb. Aceasta este o poveste tipicã din
Vo ivodina. Aici nimeni nu este „pur” în sens etnic.

M. G.: Ni c i  în sens teritorial, în mare mãsurã.
N. C.: Pãrinþii mei au fost comuniºti. Aºadar, din punct de vede-

re religios nu am avut parte de educaþia tradiþionalã, ortodoxã. Îna-
inte nu mã interesa deloc politica, mi-am ridicat vocea doar împo-
triva terorii lui Miloºevici. Atitudinea mea împotriva rãzboiului m-a
introdus în politicã.

M. G.: Dar cred cã pãrinþii dvs. nu au deþinut funcþii mai im-
po rtante pe timpul comunismului.

N. C.: Cum sã nu. Tatãl meu, care a murit în 1980, a fost în anii
ºaptezeci primarul oraºului Novi Sad, iar între 1974 ºi 1980 a fost
membru al prezidiului din Voivodina. În cadrul instituþional de
atunci, s-a pronunþat hotãrît în favoarea autonomiei. (Adaugã zîm-
b ind :) Biroul lui era chiar aici, în partea cealaltã a coridorului...

M. G.: Î n seamnã cã, pentru dvs., autonomia este o problemã
de familie.

N .  C.: Într-un anumit sens, da.
Traducere de KOZÁK Gyula

Continuare din pagina 5.



Dar,  oare, drepturile privind folosirea limbii pot fi considerate
doar ca drepturi ale omului, sau este vorba, în fond, ºi de o proble-
m ã a autoritãþii publice ºi, ca atare, atinge structura de drept public a
statului? Actualul drept internaþional nu cunoaºte „un drept necon-
d i þionat de folosire a limbii materne”1,  dar existã numeroase drep-
turi ºi libertãþi din care acesta rezultã, de fapt, ca un principiu etic ºi
politic. În legãturã cu aceste drepturi individuale s-a întãrit, în Euro-
pa,  convingerea cã cetãþenilor aparþinãtori minoritãþilor naþionale li
se cuvine dreptul ca statul sã le recunoascã limba, întrucît ea nu este
limbã oficialã. În temeiul acestei convingeri a luat naºtere Carta eu-
ro peanã a limbilor regionale ºi minoritare precum ºi Convenþia-
- cadr u privind drepturile minoritãþilor naþionale. Din logica drep-
turilor individuale a rezultat modelul „scãrii glisante”2,  atunci cînd
normele juridice au început sã prescrie pentru autoritãþi servicii
ling vistice de prestat.  Cu alte cuvinte, „nivelul” acestor servicii a fost
legat de numãrul vorbitorilor limbii minoritare din aria respectivã.

N um ai cã, aceastã concepþie privind drepturile de folosire a lim-
bii nu es te echivalentã cu drepturile care sînt expresia prezenþei
culturilor istoric constituie. ªi este vizibil: cu cît drepturile (omu-
lui) de folosire a limbii materne se impun într-o sferã mai largã,
adicã cu cît drepturile în cauzã au mai multe proiecþii în plan insti-
tuþional, cu atît mai puþin se poate face abstracþie de faptul cã aces-
te no rme sînt legate de un teritoriu avînd o istorie perticularã.

Do cumentele elaborate pentru reglementarea folosirii limbii în-
tr-o sferã mai largã – de exemplu Dec laraþia Universalã a Dreptu-
rilor Lingvistice, adoptatã la Barcelona în 6 iunie 1996, avînd o im-
portantã valoare ideologicã, dar nu ºi valabilitatea politicã ºi juridi-
cã – vorbesc nu atît de drepturi în funcþie de numãrul vorbitorilor,
cît, mai curînd, de o „limbã caracteristicã unui teritoriu”. În partea
introductivã, Declaraþia de la Barcelona dã ºi o definiþie a acesteia:
„Expresia limbã caracteristicã unui teritoriu se referã la limba unei
co munitãþi istoric constituie într-un asemenea spaþiu.”3 În acelaºi
timp, acordarea d repturilor lingvistice unui anumit teritoriu poate
fi observatã ºi la o seamã de norme juridice concrete care funcþio-
neazã pe plan intern. Drepturile lingvistice ale sorbilor din Germa-
nia,  potrivit legilor adoptate de parlamentele Saxoniei ºi Branden-
burgului, se aplicã pe „pãmîntul sorb”, care este un teritoriu (isto-
ric) precis delimitat. Iar luptele francezilor din Quebec pentru apã-
rarea limbii au fãrã îndoialã ca scop apãrarea unei arii lingvistice.

N um ai  cã acest aspect de „apãrare teritorialã” a apãrãrii dreptu-
rilor lingvistice – care se substituie contextului drepturilor omului
– aduce, din nou, în primul plan problema suveranitãþii ºi a hege-
moniei (care se prezintã sub forma drepturilor lingvistice). Din
acest motiv, UDMR trebuie neapãrat sã aibã în vedere cã dezbate-
rea, chiar ºi în condiþiile preponderenþei simþãmîntului democra-
tic, va ieºi din matca în care se înscriu drepturile omului ºi va atin-
ge problematica suveranitãþii.

Toate acestea – am putea spune – derivã tocmai din dicþionarul
ºi miturile democraþiei liberale. Cãci, pentru democraþia liberalã,
cel  m ai favorabil cadru de funcþionare îl oferã comunitatea naþio-
nalã, care, în sens politic, se autodefineºte ca o comunitate civicã,
dar, în realitate, funcþioneazã ca o comunitate culturalã ºi lingvisti-
cã.  Democraþia liberalã – dupã cum afirmã Will Kymlicka ºi
 Christine Straehle – susþine trei principii conexe: a) echitatea so-
c ialã; b) democraþia deliberativã; c) libertatea individualã.4 Toate
aces tea impun funcþionarea comunitãþii civice ca o comunitate cul-
turalã ºi afectivã, adicã funcþionarea cultural omogenizatoare a cla-
s icului stat-naþiune.

Îndeosebi primele douã principii sînt acelea care ating – în pri-
vinþa identitãþii ºi a limbii – sfera politicii ºi a puterii publice. Echi-
tatea socialã se concretizeazã în programe sociale sprijinite prin vot
m ajoritar numai dacã donatarul ºi destinatarul sînt legaþi printr-o
identitate comunã. Oamenii – în masã – fac sacrificii totdeauna
pentru „ai noºtri” ºi avînd conºtiinþa cã aceastã comunitate ( în pri-
mul rînd lingvisticã) a lor va dãinui ºi în timp, cu alte cuvinte cã re-
ciprocitatea este asiguratã ºi pe termen lung. ªi democraþia delibe-
rativã este cu adevãrat funcþionalã în condiþiile monolingvismului.
Politica democraticã este o politicã de limbaj popular ºi, din punc-
tul de vedere al eficienþei politice, au întrucîtva dreptate naþionaliº-
ti i  liberali cînd afirmã cã numai o dezbatere purtatã într-o singurã
l im bã (comunã, naþionalã) are caracter reprezentativ.

Aºadar, democraþia ºi naþionalismul au „valorificat” poporul
p rin mijloace ºi þeluri din multe puncte de vedere comune ºi sînt
legate între ele prin interesul comun al menþinerii hegemoniei ºi
culturii naþionale. Concepþia teritorialã a drepturilor lingvistice se
confruntã, de fapt, ºi cu aceastã viziune, devenitã tradiþionalã, a de-
m o craþiei, nu numai cu intoleranþã ºi exclusivismul naþional.

Cãci, acordarea drepturilor lingvistice pe baze teritoriale prefi-
gureazã ºi o diviziune a puterii publice, incompatibilã cu concepþia
de hegemonie ºi s uveranitate dominantã în statul naþional unitar.
A ceastã formã a diviziunii puterii s-a conturat deja în mai multe de-
m o craþii occidentale (Spania, Belgia, Canada) ºi, în interpretarea
ei, a rãmas în urmã nu atît practica politicã, ci, mai curînd, dicþio-
narul democraþiei.

Traducere de Florica PERIAN
Note
1       Ferdinand de Varennes, Drepturi minoritare în dreptul intrenaþio-

nal, în Fundamentum, 1998, 1-2.
2    Idem.
3    Declaraþia Universalã a Drepturilor Lingvistice, în Altera,  2000, 14.
4       Will Kymlicka–Christine Straehle, Cosmopolitanism, Nation-States

and Minority Nationalism: A Critical Review of Recent Literature.
E uropean Journal of Philosophy. April 1999.
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bugetul de stat, la întoarcerea subsidiilor în teritoriu i se alocã o
s umã care-l plaseazã printre ultimele locuri în ierarhia unitãþilor
administrativ-teritoriale” – se poate citi în interpelarea pe care de-
putatul liberal a înaintat-o pe 10 septembrie premierului Adrian
Nãstase.

Pe l îngã aceastã obiecþie de fond, cu totul justificatã, Cornel Popa
a mai relevat ºi faptul cã mai multe instituþii zonale, cu atribuþii pe
mai multe judeþe, au primit sediu, ocolindu-se Bihorul, în judeþe
învecinate, fãrã sã existe motivaþii acceptabile. În aceastã situaþie se
aflã Autoritatea Pentru Privatizare ºi Administrare a Participaþiilor
Statului, care se gãseºte în Cluj, deºi are în portofoliu 70 de unitãþi
economice din Bihor ºi doar 7 în Cluj; reprezentanþa zonalã a Auto-
ritãþii pentru Turism a primit sediu în Arad, cu toate cã potenþialul
turistic al Bihorului este incomparabil mai ridicat; Sucursala din
Transilvania de Nord a SC Electrica SA a fost mutatã „intempestiv”
la Cluj, în pofida faptului cã Oradea e mai aproape de frontierã, faci-
l itînd exportul etc.

I  s e poate reproºa deputatului Cornel Popa cã ieºirea sa la rampã
nu se datoreazã exclusiv grijii pentru interesele locuitorilor din ju-
deþ, ci, mai ales, faptului cã a ajuns deputat datoritã susþinerii fraþi-
lor Micula, la al cãror holding Transilvania General Import Export a
fost director general înainte de a intra în politicã. Or, se ºtie cã fraþii
Micula au interese economice în special în zona Beiuºului, declara-
tã zonã defavorizatã…

Ceea ce face însã poziþia acestui politician destul de interesantã
d in punctul de vedere pe care-l analizãm acum este cã domnia sa
a sãrit în apãrarea Bihorului la nivel de principiu, atacînd sistemul
de distribuþie bugetarã tocmai în caracterul sãu aleatoriu ºi subiec-
tivist. Astfel de atitudini politice, dacã sînt consecvente, pot genera
treptat o schimbare a mentalitãþii politicienilor, fie ºi prin conta-
m inare, mai ales dacã ele determinã reacþii pozitive din partea
Executivului.

Cu siguranþã cã nu Sabin Gherman, cu ideile sale semidocte, es-
te în mãsurã sã rezolve problemele cu care se confruntã instituþiile
la nivel de administraþie localã. În mod special, modul total contra-
productiv în care el îºi susþine oferta politicã, este prea puþin atrac-
tiv în sînul electoratului. Un partid care sã militeze pentru autono-
mia administrativã a Transilvaniei, dacã nu are lideri credibili ºi un
suport intelectual de excepþie, garantînd promovarea unei linii poli-
tice în consens cu regionalismul ce se aplicã în Uniunea Europeanã
s au chiar mai aproape de noi, în Voivodina, riscã sã nu fie decît o re-
ducere la scarã regionalã a politicii la nivel naþional. Trebuie evitatã
capcana unui pseudoregionalism, a unei copii la indigo a sistemu-
lui  politic deficitar care funcþioneazã în România de astãzi – un
centralism redus ca dimensiuni, dar tot centralism, a cãrui princi-
palã carenþã este lipsa de criterii funcþionale în distribuirea resurse-
lor financiare.

Poate cã politicienii de care am amintit nu sînt conºtienþi cã po-
ziþia lor reprezintã primul pas cãtre o alternativã nouã în România.
Cu toate neajunsurile de moment, generate mai ales de mecanis-
m ele sistemului electoral al votului pe liste ºi clientelismului care
este consecinþa sa, este de sperat ca, în cele din urmã, sã se produ-
cã o responsabilizare mai pronunþatã a politicienilor faþã de electo-
ratul local. În special, datoritã faptului cã tot mai mulþi oameni po-
litici realizeazã cã o carierã politicã trainicã nu se poate clãdi exclu-
siv pe criterii ideologice, cu totul teoretice, în absenþa acþiunii con-
crete, pragmatice.

ALEXANDRU SERES s-a nãscut în 1957, la Oradea. Este redactor la Jurnal
bihorean. Infernul nostru cel de toate zilele (publicisticã), Ed. Multi-
print, Oradea, 1998.

BAKK Miklós

Drepturi lingvistice ºi
spiritul hegemoniei

Mo d i f icarea constituþiei, consideratã a fi marea temã a stagiunii po-
l i t ice din toamnã, are din nou în vedere revendicãrile specifice ale
UDMR, printre care lãrgirea sferei de folosire oficialã a limbii ma-
ghiare. În aparenþã, problema nu face parte din categoria tematizã-
rilor cu efect „dramatic”, cum este, de exemplu, legea statutului.
Folosirea oficialã a limbii maghiare a existat totdeauna ca un fel de
cutum ã în Secuime ºi, în mod tacit, societatea româneascã a luat la
cunoºtinþã acest fapt. Prin legea administraþiei publice, adoptatã la
începutul anului, a luat naºtere ºi prima normã de drept a Româ-
niei postcomuniste care asigurã un fel de statut oficial limbilor mi-
noritare, acolo unde proporþia vorbitorilor acestora atinge douãzeci
la sutã.

În cadrul modificãrii constituþiei, UDMR ar dori doar lãrgirea
s ferei drepturilor privind folosirea limbii, mai ales în domeniul jus-
ti þ iei. Cu prudenþã, liderii organizaþiei s-au grãbit sã precizeze: nu
doresc ca maghiara sã devinã „a doua limbã oficialã”, ci doar crea-
rea condiþiilor pentru folosirea limbii materne ca un drept al omu-
lui.

Alexandru SERES

Defavorizaþi de
Guvernul României

Dacã îþi arunci privirea în ograda Bihorului, la prima vedere pare un
judeþ la fel de obidit ºi lãsat în voia sorþii ca oricare altul. Însã, dacã
ai ºi curiozitatea sã deschizi catastifele cu statistici, realizezi cã are
ceva în plus: se gãseºte în fruntea listei judeþelor defavorizate.

Nu de o zonã defavorizatã din pricina lipsei resurselor econo-
mice e însã vorba, cum s-ar crede. În ciuda faptului cã este printre
 primii la adunatul taxelor ºi impozitelor, Bihorul se gãseºte în
 coada listei cu sumele primite de la bugetul de stat pentru necesi-
tãþile  lo cale. Mai exact, la primul capitol – locul patru, la al doilea –
ultimul!

S- ar crede cã tratamentul de care are parte Bihorul din partea
guv ernului, ar face din acest judeþ un teren fertil pentru ideile lui
Sabin Gherman. Nici vorbã de aºa ceva.

Cuno s c  prea puþin situaþia din alte judeþe, dar cel puþin în Bi-
hor, Sabin Gherman nu pare sã aibã nici un impact politic, în ciu-
da celor afirmate în recentul sãu periplu transilvan. Cei doi-trei po-
l i ticieni pe care i-a indicat – fãrã sã-i nominalizeze totuºi – drept
simpatizanþi ºi posibili membri ai partidului pe care vrea sã-l în-
f i inþeze nu numai cã nu au nici o relevanþã din punct de vedere po-
litic, dar nici mãcar nu doresc sã facã publice numele ºi intenþiile
lor. În schimb, unii oameni politici, atât din tabãra Puterii, cît ºi
din cea a Opoziþiei, se orienteazã tot mai mult spre o atitudine mai
responsabilã faþã de judeþul care i-a trimis în Parlament.

Desigur, nu e nici o noutate ca un parlamentar sã-ºi direcþione-
ze discursul politic spre sprijinirea unor interese locale. Însã, de
cele mai multe ori, astfel de situaþii ascund simple interese perso-
nale sau de partid. De aceea, unul din exemplele pe care le voi da,
nu pare sã fie cel mai nimerit. Deputatul PSD Mihai Bar, anterior
p reºedinte al Consiliului Judeþean, nu se fereºte sã susþinã public
alocarea de fonduri unor localitãþi bihorene; însã el face lobby ex-
clusiv pentru aºezãrile unde are interese personale, în baza priete-
niei care îl leagã de unii primari, sau pur ºi simplu unde conduce-
rea localã aparþine PSD.

Î n fond, e vorba de acelaºi mecanism centralist, care favorizeazã
pe uni i , în dauna altora, în baza unor criterii cu totul subiective. Cu
to ate acestea, cu sau fãrã voia deputatului nostru, efectul e unul sa-
lutar: atragerea de resurse cãtre acele localitãþi care, în alegeri, au
sprijinit partidul din care face parte Mihai Bar – deci o legãturã
m ult mai strînsã între electorat ºi reprezentantul sãu. E ºi acesta
un pas înainte, chiar dacã doar pe jumãtate; mai mult nu permite
sistemul.

Sau totuºi? Sã mai vedem un exemplu, de astã datã din tabãra
opoziþiei.

Deputatul Cornel Popa a luat recent public poziþie în problema
ind iferenþei cu care guvernul trateazã Bihorul. „Deºi judeþul Bi-
hor se situeazã constant pe poziþia 4-5 în clasamentul aportului la

unul dintre aceste centre sã nu le poatã domina pe celelalte. ªi, în
acelaºi timp, fiecare centru de putere sã fie controlat de celelalte.

Cred cã acesta-i, de fapt, cum spun germanii, punctul. Fiindcã,
m ie mi se pare cã, toatã aceasta discuþie din România în legãturã
cu statul naþional-unitar, respectiv pericolul federalizãrii þãrii etc.,
es te un semn al deficitului de spirit democratic ce caracterizeazã
s ocietatea româneascã. ªi, în al doilea rînd – dar asta e o cu totul
altã poveste – un semn al slãbiciunii, la fel de „tradiþionale”, ba
încã mult mai veche, din timpuri în care democraþia modernã în-
cã nu se nãscuse, a statului românesc. Naþional sau nu, unitar sau
nu.

Fiindcã, de fapt, nu e vorba de vreo federalizare – asta ar în-
semna sã se formeze niºte state pe teritoriul României, fiecare cu
co ns tituþia lui, cu parlamentul ºi guvernul lui, cu drapelul ºi im-
nul lui etc. – ceea ce, la nivelul þãrii noastre, mi se pare de-a drep-
tul caragialesc –, ci de un grad mai avansat de autonomie a struc-
turi lor locale, regionale etc. Din pãcate, creºterea autonomiei loca-
le îns eamnã automat o slãbire a puterii centrale. Or, pentru un ne-
-democrat, aceasta este o chestiune absolut inadmisibilã, în pri-
mul rînd fiindcã nu i se potriveºte în nici un fel. De aceea, nici n-o
înþelege. De aceea, o ºi percepe ca pe un pericol îngrozitor.

ªi  cu asta s-a pus punct.
3 .  Î þi mulþumesc pentru invitaþia de a scrie pe aceastã temã. Ui-

te, am ºi comis: þi-am scris dumitale, dragã domnule capitalist.
4. Sã nu uit: nu amesteca federalismul american ori german,

cu alte cuvinte federalismul democratic, cu federalismul sovietic
sau iugoslav – un federalism mai mult sau mai puþin totalitar; de
fapt, un pseudo-federalism. Cãci ºi Uniunea Sovieticã, ca ºi Iugos-
lavia, au fost, de fapt, state conduse cu mînã forte de la Moscova
s au, respectiv, Belgrad. Adicã federaþiile acestea comuniste erau
niºte state centralizate. (Þi se pare curios? Ai uitat noþiunea de
centralism democratic?) (În altã ordine de idei: o contradicþie în
termeni, nu? Ca ºi comunismul naþional, ori naþional-comunis-
m ul, de altfel.)



Steliu LAMBRU

Proiecte politice pentru
o federaþie românã
Mai mult decît oricare alt tip de discurs istoriografic, istoriografia na-
þional-ceauºistã a înrãdãcinat adînc concepþia privind unitatea politi-
cã deplinã a actualului spaþiu geopolitic românesc, unitate care, potri-
vi t  jargonului naþional-ceauºist, ar fi existat ºi funcþionat în forma sta-
tului centralizat, încã de la apariþia românilor în istorie ºi pînã în zile-
le  noastre. Efectul nefast al acestei maniere de a scrie istoria politicã a
consti tuirii statului român se resimte puternic astãzi, cînd, atît lumea
academicã româneascã, cît ºi cea ne-academicã, specialiºti ºi nespe-
cialiºti, acceptã orice controversã istoricã în care nu este pusã în dis-
cuþie o altã configuraþie politicã a statului român decît cea actualã.
Imaginarul politic asupra statului român a fost atît de contaminat de
naþional-ceauºism, încît orice altã contemplare sau regîndire structu-
ralã a României este taxatã aspru ºi nu întotdeauna foarte academic.
Însãºi definirea curentelor politice ºi a doctrinelor economice tradi-
þionale ale modernitãþii, precum ºi a partidelor politice, prezintã in-
consistenþe flagrante. „Încremenirea în proiectul” naþional-ceauºist
persistã, în ciuda unor eforturi – mai mult singulare decît rodul unei
emulaþii –, care s-au fãcut dupã 1989. Demarcarea ideologicã ºi ru-
perea radicalã de ceauºismul cultural a rãmas ambiguã, dezbaterile
i storice sînt, adesea, marcate de amatorism ºi rezultatele lor, atîtea cî-
te  sînt, nu sînt aplicate. ªi postmodernismul a fãcut ca demarcaþiile
ideologice sã nu mai fie atît de tranºante. Aºa cum teoria politicã a fost
adesea curios revizitatã în practica politicã româneascã de dupã 1989,
la fel ºi redefinirea curentelor politice nu a gãsit nici un loc pentru in-
cluderea regîndirii structurii statului român. Acest neajuns este întã-
ri t ºi de lipsa unei tradiþii în acest sens, fãrã de care orice nouã iniþiati-
vã sau recurs la adoptarea în programele politice a unor concepte ºi
noþiuni ca „federalism” ºi „autodeterminare” – în definitiv compo-
nente ale descentralizãrii, frecvente în Europa de astãzi – sînt predis-
puse unor interpretãri vulgarizatoare ºi, adesea, deformatoare, rãu-
- voitoare, în afara dezbaterii temei propriu-zise.

Ar fi surprinzãtor pentru majoritatea românilor sã afle cã, de fapt,
construcþia României actuale a fost rezultatul unui proces care a în-
semnat îndelungi controverse interne ºi internaþionale ºi opþiuni pen-
tru alternative conflictuale, ºi a fost, într-o mare mãsurã, un proiect
îndeplinit în parametri aproximativi. Imaginarea ºi inventarea Româ-
niei ca entitate politicã palpabilã a fost un proces de b rainstorming  în
laboratoarele diplomatice ale marilor cancelarii occidentale. Atît de
blamatul „joc de interese al Marilor Puteri” din istoriografia româ-
neascã a avut ca rezultat, la un moment dat, ºi naºterea statului ro-
mân. Urmãrind istoria „ideii de România”, sinonimã cu „ideea de
Dac ia”, începînd cu sfîrºitul secolului al XVIII-lea, se poate observa cã
Principatele Unite/Dacia/România au fost vãzute ca împreunã în
componenþe destul de eterogene ºi în parametri asiduu negociaþi, ca-
re astãzi nu corespund celor stabiliþi iniþial. Unul dintre parametrii
neîndepliniþi este construcþia politicã însãºi a României (Mari), ºi
anume proiectul pentru o Românie/Dacie federalã. Dacã România de
astãzi are aceastã configuraþie, ea nu este efectul vreunei „logici a isto-
riei”, aºa cum nota Lucian Boia în Istorie ºi mit în conºtiinþa româ-
neascã,  ci este versiunea care, întîmplãtor, a triumfat la un moment
dat (1918 de exemplu). Cele douã mari momente politice ale consti-
tuirii statului român, anul 1859 ºi anul 1918, au însemnat, totodatã,
ºi afirmarea serioaselor tendinþe federale în organizarea viitorului
stat, tendinþe abandonate în favoarea modelului statului unic naþio-
nal, centralizat ºi birocratizat, de inspiraþie francezã.

Care este raþiunea revenirii curentului federalist în dezbaterea teo-
riei politice? Avem numeroase exemple de eºecuri ale statelor federa-
le dupã 1989, cum ar fi cel al fostei Cehoslovacii (cazul oarecum feri-
cit al „divorþului de catifea”) ºi cel al fostei Iugoslavii (pandantul vio-
lent ºi sîngeros al celei dintîi). Dar aceste douã cazuri nu sînt nicide-
cum eºecuri ale federalismului, ci, dimpotrivã, ale lipsei de disponibi-
litate de a negocia prerogative ºi de a evalua corect structuri ºi poten-
þiale viitoare. ªi în aceste þãri, dar ºi în cazuri ca România, federalis-
mul se manifestã ca reacþie a provinciei împotriva centrului, pe fun-
dalul libertãþilor democratice ºi al orgoliului periferiei de a avea un
cuvînt mai greu de spus în conducere ºi gestionare. Ambiþia provin-
ciei de a se ridica la nivelul centrului implicã nu subminarea centru-
lui – deºi centrul o resimte ca o subminare –, ci pluralitatea centre-
lor. Mai ales în cazul României, în care existã 10 capitale ale provincii-
lor istorice cu personalitãþile anihilate de centralizare, cu ochii aþintiþi
spre Bucureºti, pluralitatea este de dorit. În ochii provinciei, centrul
este sinonim cu „puterea”, iar demersul sãu de contestare înseamnã
a negocia prerogativele acestei puteri ºi a le limita. Disputa concuren-
þialã dintre puterea centralã ºi cea localã, în termeni generici ºi versa-
tili din punctul de vedere al contextualizãrii istorice, se traduce prin-
tr-un conflict cultural, de obicei cu referinþe istorice, între „centru” ºi

„periferie”. Michel Foucault aºazã „puterea” la baza construirii noþiu-
ni i  de „discurs”, a discursului despre cunoaºtere în general, în sensul
cã puterea este construcþia academicã ºi legitimã a autoritãþii într-un
spaþiu geopolitic. La nivelul reflecþiei asupra puterii, introducerea cu-
noaºterii în discursul acesteia despre sine, puterea-cunoaºtere, tre-
buie analizatã ca implicare a puterii în actul de cunoaºtere ºi nu acti-
vitatea subiectului cunoaºterii ca atare este suspectã cã ar genera cu-
noaºtere purã. Primele state ºi marile imperii ale antichitãþii au fost
construite pe fondul unei întreprinderi a puterii centralizatoare, care
ºi-a subsumat toate versiunile locale de putere. Dar, în esenþã, impe-
ri ile au rãmas construcþii cvasi-federale, cu o prezenþã moderatã a
puterii centrale în teritoriu. Imperiul roman ºi, mai ales cel romano-
-german, modelele politice de astãzi ale Uniunii Europene, au practi-
cat pluralitatea centrelor de putere. Deasupra tuturor trona persoana
împãratului, figurã-simbol a puterii, mai degrabã a unei puteri ºi au-
toritãþi spirituale decît a unei puteri coercitive, solidaritatea statalã
funcþionînd pe baza respectãrii contractului social („legii”). Moderni-
tatea ºi proiectele politice ºi civice ale Revoluþiei franceze au acreditat
ideea statului centralizator ca legitimitate absolutã în materie de auto-
ritate – cu diferenþe sensibile de la un stat la altul –, iar regimurile co-
muniste au marcat derapajul centralizator în forme absolute al mo-
dernitãþii.

În secolul al XIX-lea, pe fondul crizelor politice succesive din im-
periile otoman ºi habsburgic, ideea federalã a devenit paradigma eli-
te lor naþionale din spaþiul central ºi sud-est european, ca alternativã
faþã de puþina dispoziþie cãtre reformã a funcþionarilor ºi instituþiilor
din cele douã imperii. Departe de a copia modelul francez al centrali-
zãrii, manifestat cu ardoare ºi în timpul revoluþiei de la 1848, mode-
lul federal era recunoscut ca paradigma cea mai viabilã în gîndirea
pol iticã europeanã ulterioarã. Încã de la sfîrºitul secolului al XVIII-lea,
în corespondenþa purtatã de Iosif al II-lea, împãratul Austriei, cu
 Ecaterina a II-a, împãrãteasã a Rusiei între 1781-1789, existã o scri-
soare datînd din 1783 prin care suverana de la St. Petersburg îi pro-
punea lui Iosif al II-lea formarea unui stat-tampon între Rusia, Aus-
tria ºi Imperiul otoman, compus din Transilvania, Moldova ºi Valahia,
sub  numele de Dacia. Prezenþa numelui antic al Daciei nu era ceva
neob iºnuit ºi nu denota o anumitã „conºtiinþã” a vecinilor legatã de
originile antice sau de locul românilor într-o construcþie politicã tre-
cutã. Folosirea numelui antic „Dacia” trebuia sã acopere o construc-
þie  politicã nouã, vãzutã în epocã drept o curiozitate. Memoria politicã
modernã nu pãstrase „unirea” lui Mihai Viteazul de la 1600 (unire
care avea sã fie descoperitã mult mai tîrziu, în anii 1840, ºi interpreta-
tã ca atare) a Munteniei, Moldovei ºi Transilvaniei. Marele nostru isto-
ric A.D. Xenopol o considera încã în anii 1880 drept o cucerire a Ar-
dealului de cãtre voievodul Mihai. Hãrþile medievale foloseau îndeob-
ºte toponime ale antichitãþii pentru a defini mai clar un anumit spaþiu
geopolitic. Este semnificativ faptul cã atît Ecaterina a II-a, cît ºi Iosif al

II- lea erau conºtienþi cã un stat-tampon ar fi atenuat asprimea con-
f lictelor austro-ruso-otomane. Prin urmare, Regatul Daciei, viitoarea
Românie, s-a nãscut din dorinþa Austriei ºi Rusiei de a evita vecinãta-
tea reciprocã ºi pe cea a Imperiului otoman. Este simptomatic faptul
cã mulþimea proiectelor politice ale boierimii moldovene ºi muntene
de la sfîrºitul secolului al XVIII-lea ºi din primele trei decenii ale seco-
lului al XIX-lea arãtau dorinþa acestora de formare a unui edificiu po-
l itic federal compus din principatele Moldovei ºi Munteniei, în confor-
mitate cu cele prevãzute în corespondenþa celor doi împãraþi. Cazul
lui Horea, liderul rebeliunii þãrãneºti din 1784-1785, este ilustrativ, el
f iind vãzut ca un potenþial Rex Daciae.

Perioada de la scrisoarea Ecaterinei ºi pînã la 1859 este perioada
României virtuale  sau a României teoretice. Dupã aceastã datã, se
inaugureazã România efectivã, avînd în mare mãsurã un caracter de
proiect experimental. Perioada virtualã are douã subperioade distinc-
te: subperioada rusã ºi subperioada occidentalã, franco-germanã în-

tr-un înþeles mai restrîns. Mulþimea proiectelor federale a stat sub in-
fluenþa rusã dupã înfrîngerea lui Napoleon ºi pînã la începutul anilor
1840. Începînd cu deceniul al cincilea, imaginarea geopoliticii româ-
neºti se aºazã sub influenþa ideilor federale apusene ºi se deplaseazã
cãtre edificarea unei largi construcþii statale a „Confederaþiei dunãre-
ne”, în care ar fi fost înglobate naþiunile de pe cursul Dunãrii. Europe-
nizarea politicã a Principatelor extracarpatice însemna ºi pledoaria
pentru un stat românesc occidental, opus influenþelor ruse ºi debara-
sat de spiritul ºi litera sa orientale.

Principatele Moldovei ºi Munteniei au intrat în atenþia lui
 Napoleon I în viitoarele campanii ale acestuia împotriva Rusiei. În ce-
le douã planuri ale sale, care dateazã din 1803, Napoleon dorea inte-
g rarea Moldovei ºi Munteniei fie în Austria, pentru blocarea Rusiei, fie
într-o Confederaþie a Dunãrii, împreunã cu Serbia ºi Bulgaria. La mai
bine de douã decenii de la visurile napoleoniene, în 1825, Mihail
Sturdza, viitorul domn al Moldovei, publica lucrarea Consideraþiuni
asupra Moldovei ºi Valahiei, unde arãta cã viitorul stat ar trebui sã
f ie  pus sub „oblãduirea þarului tuturor ruºilor”. Dupã un an, în 1826,
boierul moldovean rusofil Nicolae Roznoveanu cerea împãratului Ru-
siei  formarea unei „confederaþii a Dunãrii” sau a unui „regat al Da-
c iei” din teritoriile locuite de slavi ºi de români aflate sub suzeranitate
otomanã,  cu care ar fi putut susþine ofensiva împotriva Austriei ºi
Franþei. Ocupaþia rusã instauratã în 1831, organizarea instituþionalã
ºi elaborarea Regulamentelor Organice drept viitoare Constituþii ale
Principatelor Române risipeau dubiile privind intenþiile Rusiei de a-ºi
extinde sfera de influenþã în sud-estul european.

Dacã federalismul a avut o carierã activã în spaþiul românesc ex-
tracarpatic, la românii din Imperiul austriac el a fost piatra unghiula-
rã a gîndirii politice ºi a locului românilor în viitoarea Austrie. Federa-
l i smul importat din lumea germanã a fost, indiscutabil, cel mai influ-
ent întrucît, spre deosebire de influenþele federale de inspiraþie fran-
cezã sau rusã, practica sa efectivã în Imperiul german îi conferea un
grad sporit de credibilitate. Protestul românilor conduºi de Avram
Iancu ºi Simion Bãrnuþiu împotriva unirii Transilvanei cu Ungaria din
1848 – deºi Avram Iancu fusese de acord în martie 1848 cu aceastã
unire –, nu era expresia unei dorinþe de unitate politicã a tuturor ro-
mânilor, ci a fost vãzutã ca o încãlcare a principiului federal al statului
exprimat în proiectele politice care au premers revoluþia. Discursul
lui Bãrnuþiu þinut la adunarea de la Blaj la 2/14 mai 1848 conþine
scopuri politice destul de evident exprimate: „Numai dupã ce va fi
constituitã ºi organizatã ºi naþiunea românã, pe temeiul libertãþii ega-
le, atunci sã se facã federãciune cu ungurii pentru apãrare comunã,
cum face o naþiune liberã cu altã naþiune liberã.” Viitorul politic era
vãzut fie sub forma unei entitãþi politice, a unui „regat al Daciei”
(Moldova, Muntenia, Banat, Transilvania ºi Basarabia) aflat în com-
ponenþa Austriei, fie sub forma unor unitãþi politice într-o construcþie
imaginatã ca în proiectul federal tardiv al lui A.C. Popovici. Politica

panromânistã – un termen evitat de istoricii români ºi strãin de isto-
riografia româneascã; întîlnim termeni ca panslavism, pangerma-
nism etc., dar nu ºi pe acela de panromânism –, sub forma federaþiei
de provincii istorice ºi nu a statului naþional centralizat, a fost una
dintre cele mai coerente idei politice ale timpului. Aceasta a fost prin-
c ipala acuzã adusã revoluþionarilor paºoptiºti români transilvãneni de
cãtre revoluþionarii maghiari, anume intenþia de dislocare a Transilva-
niei de Ungaria ºi alipirea ei la Principatele extracarpatice. Sînt cunos-
cute proiectele unui „ducat românesc” în interiorul Austriei, elaborat
de episcopul ortodox Andrei ªaguna în vara anului 1848, ca ºi cel al
pastorului sas Stephan Ludwig Roth. Dar unul dintre cei mai impor-
tanþi teoreticieni ºi promotori ai federalismului panromânist a fost
Ioan Maiorescu, tatãl lui Titu Maiorescu. În douã proiecte remise Die-
tei  g ermane de la Frankfurt în vara ºi toamna anului 1848, Maiorescu
arãta avantajele unei formaþiuni politice federale compuse dintr-o
„Românie Mare în limitele vechii Dacii” ºi o „Ungarie puternicã” afla-



românii din Peninsula Balcanicã. În preajma anului 1918 ºi a consti-
tui rii aºa-numitei „Românii Mari”, federalismul constituia încã un
curent politic important, abandonat în urma eºecului manifestului
ultimului împãrat austriac Carol I – „Cãtre popoarele mele credinci-
oase” – ºi, mai ales, a susþinerii principiului autodeterminãrii naþio-
nale de cãtre preºedintele american Thomas Woodrow Wilson. Totuºi,
federalismul nu fusese complet abandonat înainte de 1918. La 27
martie 1918, la proclamarea unirii Basarabiei cu România, în Decla-
raþia de Unire erau prezente importante precizãri: „1. Sfatul Þãrii (n.
n. parlamentul basarabean) actual rãmîne mai departe pentru rezol-
varea ºi realizarea reformei agrare dupã nevoile ºi cererile norodului;
aceste hotãrîri se vor recunoaºte de Guvernul român; 2. Basarabia îºi
pãstreazã autonomia provincialã, avînd un Sfat al Þãrii (Dietã), ales
pe viitor prin vot universal, egal, direct ºi secret, ca un organ împlini-
tor ºi administraþie proprie; 3. Competenþa Sfatului Þãrii este: a. Vota-
rea bugetelor locale (...).” Ideea constituirii unei federaþii formate din
România ºi teritoriile locuite de românii din fosta Austro-Ungarie, la
sf î rºitul primului rãzboi mondial, a pãrut a fi viabilã. Dar ºi în acest

caz a prevalat modelul deja practicat de circa o jumãtate de secol în
Vechiul Regat.

Dupã aceastã privire generalã asupra proiectelor politice pentru o
federaþie românã, se constatã faptul cã astãzi România este la antipo-
zi i a ceea ce fusese ea ca proiect teoretic: republicã în loc de monarhie
constituþionalã, stat centralizat în loc de stat federal. Mai mult decît ne
lasã cliºeele istoriografiei ceauºiste sã înþelegem, România a fost un
produs al cancelariilor occidentale, acest fapt nediminuîndu-i cu ni-
mic legitimitatea. Pluralitatea viziunilor asupra Daciei/României din
epocã are o explicaþie simplã: singularitatea unui demers politic fãrã
precedent a presupus luarea în consideraþie a tuturor versiunilor ºi
proiectelor politice viabile la acea vreme. O comparaþie cu variante de
proiecte politice contemporane poate fi de ajutor în ceea ce priveºte
înþelegerea unui climat cultural aºa cum a fost cel al naºterii statului
român acum 150 de ani; aceasta în ciuda faptului cã, în teoria istoriei,
paralelismele nu sînt de naturã sã ofere prea multe soluþii ºi concluzii
potrivite, refuzate de obicei în dezbaterile academice.

Modelul statului român a rãmas cel al statului hiper-centralizat ºi
hiper-birocratizat de la 1918 ºi pînã astãzi. Clasificînd naþionalismele
balcanice, Sugar Peter arãta cã particularitatea naþionalismului româ-
nesc – particularitate în mare mãsurã instauratã dupã 1918 – este
aceea a unui naþionalism birocratic, cu o puternicã funcþie centraliza-
toare ºi uniformizatoare. Centralizarea a fost ºi dorinþa neconsumatã
a tuturor elitelor politice ale statului-naþiune român (centralizarea a
fost modelul adoptat deopotrivã de elitele politice bãnãþene ºi ardele-
ne, ca ºi de cele din Vechiul Regat) ºi a principiului unicitãþii (un stat,
o naþiune, o limbã). În postmodernitate, pluralitatea centrelor de pu-
tere pare a fi soluþia cea mai „la îndemînã”. Aºa cum pleda Adrian
Marino în volumele sale Politicã ºi culturã ºi Al treilea discurs în fa-
voarea pluralitãþii centrelor în cultura românã, aceste centre de cultu-
rã nu se pot dezvolta cu o astfel de personalitate dacã nu devin ºi cen-
tre politice alternative. Dupã cum remarca ºi mai tranºant Sorin
 Antohi, „cultura românã este o ficþiune” în configuraþia ei actualã; ea
este un Ersatz al  „culturilor române” care, din pãcate, sînt ºi astãzi
într-o relaþie de concubinaj profund cu puterea-cunoaºtere  analizatã
de Michel Foucault.
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te sub influenþa Imperiului german. Virtuala federaþie româno-ma-
ghiarã ar fi trebuit sã se opunã unei alte proiectate federaþii „slave”
antigermane ºi sã asigure accesul spaþiului politic german la Marea
Neagrã.

Proiectele lui Maiorescu au fost supuse unor virulente critici, cea
mai acerbã acuzîndu-l de deznaþionalizare prin posibila „germaniza-
re” a Principatelor Române, în cazul în care proiectul ar fi fost aplicat.
Steagul frãþiei româno-maghiare va fi fluturat în revoluþia de la 1848
mai ales de revoluþionarii munteni, în special de Nicolae Bãlcescu ºi
de Dumitru Brãtianu, acesta din urmã propunînd o alianþã româno-
- maghiarã care s-ar fi materializat, mai tîrziu, într-o confederaþie opu-
sã „tiraniei austro-ruse”. Mult mai amplã, „Confederaþia republicanã
a Europei Orientale” a lui Bãlcescu propunea o construcþie politicã
din trei naþiuni: cea maghiarã, cea iugoslavã (sloveni, croaþi, dalmaþi
ºi  sîrbi) ºi cea românã (românii din Transilvania, Banat, Ungaria ºi cei
din Principatele extracarpatice), ºi era dotatã cu instituþii federale care
ar fi asigurat drepturile depline ale tuturor naþiunilor componente.
Cel puþin teoretic. De partea cealaltã, entuziasmul pentru o astfel de
coabitare politicã era moderat, Kossuth Lajos acceptînd o federaþie ca-
re sã nu fi afectat „unitatea” Ungariei. Diferenþele dintre federalismul
românilor din monarhia habsburgicã ºi cel promovat de paºoptiºtii
munteni erau destul de vizibile ºi þineau de prezenþa unui grad mai
mare de utopie în proiectele muntenilor, fapt subliniat ºi de George
Ciorãnescu în Românii ºi ideea federalistã: „Pe cînd românii din
Principate erau federaliºti spre a realiza în acest chip unitatea tuturor
provinciilor locuite de conaþionali de-ai lor, românii din Imperiul aus-
triac erau federaliºti pentru a obþine egalitatea de tratament cu celelal-
te naþiuni conlocuitoare din imperiu. Ei se mãrginesc sã ducã o susþi-
nutã luptã constituþionalã, marcatã din cînd în cînd de revoltã împo-
triva maghiarilor, dar afirmîndu-ºi mereu loialitatea faþã de Coroanã,
spre a fi acceptaþi pe picior de egalitate cu celelalte naþiuni la viaþa pu-
blicã a imperiului. Panromânismul li se pãrea un vis prea îndepãrtat,
cînd lor nu li se acorda dreptul mult mai elementar al egalitãþii naþio-
nale, dupã ce îºi vãrsaserã sîngele pentru Coroanã în 1848.” (p.58)

Dupã rãzboiul Crimeii (1853-1856), influenþa politicã rusã este
considerabil diminuatã în Principatele Române. Orientarea pro-occi-
dentalã ºi filo-francezã în vederea constituirii statului român este de-
c isivã în viitoarea configuraþie a statului românesc. Conferinþa de pace
de la Paris din 1856, în ciuda opoziþei Turciei, prevedea convocarea
unei adunãri ad hoc pentru organizarea viitoare a principatelor Mol-
dovei ºi Munteniei. Conferinþa reprezentanþilor celor ºapte puteri (An-
glia, Franþa, Austria, Rusia, Prusia, Turcia ºi Sardinia) din 1858, aºa-
- numita „Convenþie de la Paris”, va statuta arhitectura viitoarei enti-
tãþi politice sub forma unei federaþii de douã state. În istoriografia ro-
mâneascã, hotãrîrile acestei Convenþii de la Paris sînt pozitiv ºi trium-
falist prezentate, fãrã nici o analizã criticã, drept un fel de „curs nor-
mal al istoriei”. Chiar în manualul pentru clasa a XII-a, autorii Mihai
Manea ºi Bogdan Teodorescu, în ediþia din 1997, afirmã: „Fãrã sã þinã
seama de dorinþele formulate în Rezoluþiile Adunãrilor ad-hoc (n.n.
este vorba despre documentele celor douã Adunãri care votaserã uni-
rea celor douã principate ºi nu principii de organizare viitoare a statu-
lui), acest document (n.n. e laborat de Convenþia de la Paris) oferea
românilor o unire trunchiatã.” Numai cã actele Convenþiei care au
stipulat principiile pentru organizarea statului au accentuat formula
federalã, idee respinsã de istoriografia româneascã ºi consideratã, în-
tr-un limbaj imprecis ºi demagogic, „strãinã” ºi „neconformã cu aspi-
raþiile românilor”. Este drept cã nicãieri în aceste acte nu apare ter-
menul „federal” sau „federaþie”, dar proiectul politic prezentat este
cel al unei viitoare federaþii române. Sã urmãrim în ce a constat
aceastã unire „trunchiatã”, dacã s-a discutat despre un model de stat
centralizat ºi în ce mãsurã s-au respectat documentele europene pri-
vind federaþia românã.

Ideea unei federaþii româneºti este susþinutã de cîteva evidenþe ca-
re nu pot fi negate. În primul rînd, construcþia federalã era „logica
normalã a acelor vremuri”, dacã se poate admite existenþa unei astfel
de „logici”. Aºa cum arãtam anterior, toate eforturile au convers cãtre
o construcþie politicã de tip federal; prin urmare, nu este exagerat a
af irma cã statul român actual are un serios fundament federal atît
teoretic, cît ºi practic. Nicãieri în actele Convenþiei de la Paris nu apare
o singurã entitate statalã, ci douã. Ele sînt privite împreunã, dar în-
totdeauna sub forma unui sistem binar. Articolul 1 al Convenþiei este
foarte clar în privinþa numelui ºi a suzeranitãþii: „Principatele Moldo-
vei ºi Munteniei, constituite de acum înainte sub denumirea de «Prin-
c ipatele Unite ale Moldovei ºi Munteniei», rãmîn sub suzeranitatea
M.S. sultanul.”

În al doilea rînd, examinarea articolelor Convenþiei nu lasã dubii
în legãturã cu organizarea Principatelor Unite. Textele Convenþiei pre-
vãd constituirea ambelor tipuri de instituþii: a celor federale ºi a celor
proprii fiecãrui principat. În majoritatea lor, articolele prevãd princi-
pii comune pe baza cãrora se vor organiza instituþiile, procedurile lor
de funcþionare, diverse reglementãri, însã pentru fiecare principat în
parte. În articolul 3 este clar prevãzutã prezenþa ºi distincþia dintre ce-
le douã tipuri de instituþii: „Puterile publice vor fi încredinþate în fie-
care principat unui hospodar (n.n. principe) ºi unei adunãri elective
ac þionînd, în cazurile prevãzute de prezenta convenþie, cu concursul
unei comisii centrale comune celor douã principate”. Iar articolul 6
se referã la legi: „Legile prezentînd un interes special pentru fiecare
principat vor fi pregãtite de cãtre hospodar ºi votate de cãtre adunare.
Leg i le prezentînd un interes comun pentru ambele principate vor fi

p regãtite de cãtre comisia centralã ºi votate de cãtre hospodari.” ªi nu
doar legile ºi organizarea erau vãzute ca fiind separate pentru fiecare
principat (existau fireºte ºi legile comune care stabileau normele fe-
derale al statului), ci ºi bugetul, punctul nevralgic al oricãrei dispute
centru-periferie. Convenþia, în articolul 22 („bugetul veniturilor ºi
cheltuielilor, pregãtit anual pentru fiecare principat prin grija hospo-
darului respectiv...”), propunea o delimitare concretã a celor douã
bugete, urmînd ca, ulterior, cele douã bugete sã contribuie la constru-
irea bugetului federal comun.

Instituþiile centrale erau propuse a se întruni la Focºani, aºa cum
erau privite de articolul 27. Comisia centralã ar fi fost compusã din 16
membri – „8 moldoveni ºi 8 valahi; 4 dintre persoanele care au înde-
plinit funcþii înalte în stat ºi 4 de cãtre fiecare adunare din sînul ei.”
Aceºti membri ai Comisiei centrale – instituþie privitã în istoriografia
româneascã drept una tranzitorie ºi de conjuncturã cãtre unificare ºi
centralizare – aveau dreptul de a participa la alegerea fiecãrui princi-
pe.  De fapt, Comisia centralã era un organism de supraveghere ºi
control – „ea va putea semnala hospodarilor abuzurile care, dupã pã-

rerea ei, ar trebui urgent reformate ºi sugera îmbunãtãþirile” (art. 32)
–, cu un rol extrem de important, aºa cum reiese din articolul 29:
„Comisia centralã este permanentã”. Pe lîngã aceastã Comisie centra-
lã funcþiona Înalta Curte de Casaþie pentru ambele principate, de ase-
menea la Focºani. Importanþa acestor douã instituþii garante ale orga-
nizãrii federale a statului era covîrºitoare, în textul Covenþiei fiindu-i
alocat un important volum din stipulaþii, între articolele 27-42. În
treacãt, se poate remarca faptul cã unificarea „miliþiilor” celor douã
principate se va face sub comandã unicã, dar „cele douã miliþii îºi vor
pãstra steagurile lor actuale” (art. 45).

Istoria politicã a Principatelor Române aratã cã, dupã Convenþia
de la Paris, elita politicã româneascã nu a îndeplinit decît formal pre-
vederile acesteia. Inhibatã de modelul politic al Franþei încã de la în-
ceput ºi subminatã de influenþa centralizatoare francezã, federaþia ro-
mânã nu dureazã decît trei ani, între 1859-1862. Instituþiile care ar fi
trebuit sa funcþioneze ca liant al federaþiei au fost folosite, ironia sor-
þii, în vederea centralizãrii. De fapt, eºecul federaþiei a fost evident încã
de la alegerea „hospodarilor”. Prevalîndu-se de o ambiguitate a pla-
nurilor Convenþiei de la Paris, care statuta doi principi dar nu specifi-
ca douã persoane diferite, Adunãrile ad-hoc din Moldova ºi Muntenia
au ales aceeaºi persoanã ca principe ºi în Moldova ºi în Muntenia, pe
colonelul Alexandru Ioan Cuza. Demersurile ulterioare ale acestuia
au fost îndreptate în direcþia centralizãrii. Elitele moldovene ºi mun-
tene au ajuns la un compromis în ceea ce priveºte amãnunte ºi obiec-
þii ridicate de ambele pãrþi: sacrificarea capitalei Moldovei în favoarea
Bucureºtilor ºi stabilirea primatului mitropoliei ortodoxe a Moldovei
la scaunul mitropolitan al Principatelor Unite, din 1862 devenite Ro-
mânia. Eºecul acestui proiect centralizator va fi evident, mai ales du-
pã încheierea domniei lui Cuza, cînd, în rãstimpul dintre 11 februarie
1866, data abdicãrii, ºi 10 mai, sosirea prinþului Carol în România, se
organizeazã un referendum la 2/14 aprilie 1866 pentru acceptarea lui
Carol  ca domn al României. În aceastã zi, separatiºtii moldoveni, care
se opuseserã unirii ºi în 1857, manifesteazã pe strãzile Iaºiului cerînd
desprinderea de „Valahia” ºi proclamarea ca principe a lui Nicolae
Roznoveanu, rusofilul de la 1826. Prin urmare, fragilitatea statului
român centralizat era evidentã ºi se explicã prin sprijinul redus al pu-
terilor europene dupã evoluþia evenimentelor care au urmat Conven-
þiei din 1858. Numai Franþa continua sã susþinã România.

Vechiul Regat sau „România Micã” se constituise dupã modelul
francez centralizat, în ciuda importantului conþinut federal pe care îl
avusese în anii 1850. Federalismul românesc se manifestã în conti-
nuare mai pregnant la românii din Austro-Ungaria. Începînd cu pri-
mi i  ani ai secolului XX, federalismul a fost vãzut ca soluþie ºi pentru
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Identitatea
ceangãilor moldoveni

Pînã la sfîrºitul secolului al XIX-lea, maghiarii din Moldova care trãiau
la sate ºi se ocupau de agriculturã aveau o conºtiinþã identitarã cu o
structurã particularã, de tip medieval. Elementul esenþial al acestei
conºtiinþe identitare a fost faptul cã ceangãii, spre deosebire de vecinii
lor de limbã românã, vorbeau limba maghiarã ºi, înconjuraþi fiind de
o comunitate ortodoxã, ei aparþineau, totuºi, bisericii romano-catoli-
ce ºi aveau tradiþii populare specifice în limba maghiarã. Trãind în pe-
rioada construcþiei naþiunii în afara hotarului trasat de crestele  Car-
paþilor, ei nu au participat la cele mai însemnate evenimente ale creã-
rii naþiunii maghiare burgheze,  dar, pentru multã vreme, au rãmas ºi
în afara proceselor semnificative ale construcþiei naþiunii române. În
comunitãþile lor rurale, a dãinuit o conºtiinþã identitarã etnicã de tip
medieval, care nu atribuia o funcþie sau semnificaþie simbolicã nici
l imbii materne, nici tradiþiei folclorice în limba maternã. Pentru
ceangãi, apartenenþa la o comunitate etnicã nu a fost aspectul cel mai
important al vieþii lor ºi nici nu i-a preocupat în mod conºtient din ce
grup etnic fac parte. Tocmai din acest motiv, pentru ei, cea mai mare,
valoare nu a fost identitatea naþionalã, ci sãnãtatea, capacitatea de
muncã necesarã pentru supravieþuire. Iatã de ce, ei nu considerã a fi
tragicã pierderea rapidã de teren pe care o suferã identitatea lor naþio-
nalã ºi substituirea acesteia cu identitatea româneascã. În timp ce in-
telighenþia maghiarã din Bazinul Carpatic calificã pierdera limbii de
cãtre comunitãþile ceangãilor ºi înglobarea acestora în comunitatea
româneascã drept pierdere a unei valori, ceangãii din Moldova trãiesc
un sentiment diferit. „Ca acomodare socialã, schimbarea identitãþii –
chiar dacã împovãreazã personalitatea, cauzînd ºi pierderi – de cele
mai multe ori nu este o dramã. Este – dacã vreþi – mai curînd, o re-
zolvare a unei situaþii conflictuale, creare a stãrii de ehilibru, un fel de
ascensiune. În mod cert, individul aºa simte.”1

În evul mediu trãia, în oraºele moldoveneºti, un numãr mare de
meºteºugari ºi negustori; în secolul al XVI-lea rolul acestora în înfãp-
tuirea reformei ºi împlinirea vieþii religioase în limba maternã nu
poate fi neglijat. În decursul istoriei s-a nimicit însã acest strat civic
de limbã ºi culturã maghiarã; prin urmare, în perioada desfãºurãrii
miºcãrilor naþionale, maghiarimea din Moldova nu mai dispunea de
o el itã care sã fi putut asigura în mod eficient formarea identitãþii ºi
apãrarea intereselor populaþiei rurale.

Dupã unirea Moldovei cu Muntenia, în 1859, a început dezvolta-
rea în ritm rapid a statului naþional român, care, în 1877, s-a eliberat
de sub  dominaþia otomanã de mai multe secole, iar, dupã tratatele de
pace care au încheiat primul rãzboi mondial, s-a îmbogãþit cu noi te-
ri tori i  – Transilvania ºi Basarabia. Tînãrul stat român a pornit cu paºi
mari spre crearea naþiunii ºi a culturii române burgheze. Elita politi-
cã d in aceastã perioadã a urmãrit în mod declarat asimilarea rapidã a
comunitãþilor de altã limbã ºi a împiedicat prin toate mijloacele dez-
voltarea pãturii intelectuale laice a maghiarimii ºi a instituþiilor ei.

Puterea din România a aprobat înfiinþarea la Iaºi a unei episcopii
romano-catolice ºi a institutului ei teologic, care, în schimbul apro-
bãrii de funcþionare a sistemului de instituþii bisericeºti catolice, ºi-a
asumat sarcina românizãrii rapide a ceangãilor. În consecinþã, în
partea de est a României, preoþimea provenitã din rîndurile comuni-
tãþi i  maghiare din Moldova ºi reeducatã la Iaºi a servit în mod con-
ºtient tendinþele de asimilare ridicate la rang de politicã de stat ºi a
res pins brutal cererea elementarã a credincioºilor de a avea slujbele
religioase ºi de a se putea confesa în limba lor maternã. Preoþii edu-
caþi în spiritul naþionalismului intolerant au rãspîndit în rîndul cre-
dincioºilor punctul de vedere oficial, anume cã romano-catolicii sînt,
de fapt, români catolici.

Elita româneascã aflatã la putere a respins sistematic ºi acele ini-
þ iative modeste care vizau înfiinþarea învãþãmîntului de limbã ma-
ghiarã în Moldova. Astfel, ºcolile de stat organizate în satele ceangãi-
lor au devenit în scurt timp instituþii importante ale propagãrii con-
ºtiinþei naþionale ºi a limbii române ºi, împreunã cu preoþii, au com-
promis în mod deliberat ºi constant prestigiul limbii materne.

În anii urmãtori celui de-al doilea rãzboi mondial, în ºcolile ma-
ghiare din Moldova, organizate de Uniunea Popularã Maghiarã, învã-
þãmîntul s-a desfãºurat în clase comasate, pentru scurt timp ºi la ni-
vel destul de scãzut. Drept rezultat, în unele pãrþi, tocmai comunita-
tea sãteascã i-a silit pe dascãlii maghiari sã plece.

Dat fiind cã în satele lor nu au putut sã funcþioneze instituþii ºco-
lare ºi bisericeºti de limbã maghiarã, memoria istoricã a ceangãilor
din Moldova este radical diferitã de cea a maghiarimii din Bazinul
Carpatic. În lipsa folosirii scrisului în limba maghiarã, cunoºtinþele
legate de trecutul comun s-au transmis din generaþie în generaþie
prin folclorul oral. Ceangãii din Moldova au pãstrat pînã în zilele
noastre cunoºtinþe legate de regii maghiari din evul mediu (de ex.
Sfîntul ªtefan, Sfîntul Ladislau ºi Matei Corvin), în legende, balade,
c întece etc. Este remarcabil faptul cã, în vastul folclor de limbã ma-
ghiarã, figureazã nume geografice (Tisza, Duna) legate de partea cen-
tralã a ariei lingvistice maghiare. Avînd în vedere cã, în epoca ilumi-

nismului ºi a reformismului maghiar din secolele XVIII–XIX, au trãit
în altã þarã, din memoria lor lipsesc evenimente decisive (de ex. Re-
voluþia de la 1848), care au determinat evoluþia conºtiinþei naþionale
maghiare moderne. În instituþiile bisericeºti ºi de învãþãmînt au fost
propagate locurile, simbolurile ºi personalitãþile istoriei naþionale ro-
mâne care prezintã maghiarimea ca duºman ancestral barbar. Avînd
în vedere cã forþa tradiþiei orale scade tot mai mult, ceangãii nu au la
d ispoziþie o cunoaºtere certã a trecutului maghiar, pe care ar putea sã
o mobilizeze în apãrarea culturii lor specifice ºi validarea sau legiti-
marea drepturilor minoritare.

Sarcinile ºi mijloacele referitoare la ceangãi ale propagandei na-
þionaliste – de asimilare – române, dezvoltate la sfîrºitul secolului al
X IX - lea, au fost formulate încã din 1880 – într-un ziar românesc care
apãrea la Gherla – dupã cum urmeazã: „În Moldova, în doue din cele
mai  mari  ºi mai frumose judetie, mai cu sema Bacãulu ºi Romanulu,
locuitorii þierani, cari suntu mai toþi rãzaºi, moºneni ºi proprietari
mici, vorbesc numai unguresce. Cându intri în satele loru, e mai reu
decâtu în mijloculu Ungariei; trebue se mergi cu tãlmaci: femeile ºi
copii nu sciu se dea nici „bunã demaneþia” românesce. Culpa neier-
tatã este a omeniloru noºtri de statu cã n-au ingrigitu nici odatã de
romanisarea acestui elementu ºi a lãsatu în inima Moldovei o popu-
laþiune de preste doue sute de mii, streinã ºi de limbã ºi de religiune.
Domnule Nicolae Creþiulescu, Ministru culteloru ºi instrucþiunei pu-
blice, se vede cã seculii þi-a pãstratu d-tale resolvarea acestei cestiuni
naþionale. Fã ca poporulu ruralu, cãruia i-au datu pãmântu la 2 ma-
iu, se fie unulu ºi acelaºi ºi în limbâ ºi în animâ, cãci în elu stã vieþia
þierei; romanisezã pre aceºti Ciangãi, scapã-i de uritulu nume, ce nu
voru nici ei se-lu porte, ºi vei ave eterna recunoºcinþia. Mesurile ce ar
trebui  sã se ia suntu: mai antâiu îndesuirea scoleloru prin tote satele,
cãtunele ºi fundãturile ungureºci; copii luaþi cu vãtãºielulu ºi duºi la
scola erna ºi vera, mai cu sema fetele, care devenindu mame ºi voru
inveþia copii românesce; ºi alu doilea, pe la tote bisericile loru, aduºi
p reoþi  dintre Românii din Transilvania, ca sã le vorbesca ºi se le cetes-
ca romanesce. Cându preotulu le va da binecuventarea în limba ro-
mânã, cându dascalu le va cânta romanesce, ºi cându mama va legã-
na copilulu ºî-i va dîce: haidi, nani, puiulu mamei, resultatulu va fi
dobânditu!”2

Ci tatul de mai sus reflectã concepþia unui intelectual român gre-
co - catolic din Transilvania, care nu poate fi acuzat cã ar fi deformat în
folosul maghiarilor cele constatate în Moldova. El a considerat a fi in-
tolerabil faptul cã, în judeþele din inima Moldovei, trãiesc în masã lo-
cui tori  care vorbesc limba maghiarã ºi a formulat cele mai importan-
te mijloace de asimilare naþionalã a comunitãþilor de ceangãi vorbi-
tori de limbã maghiarã. În scurt timp, propunerile au fost urmate de
mãsuri corespunzãtoare.

La sfîrºitul secolului al XIX-lea, practica asimilãrii, ridicatã la ran-
gul politicii oficiale de stat, precum ºi propaganda intolerantã antima-
ghiarã existente în timpul primului rãzboi mondial ºi-au atins sco-
pul. La recensãmîntul oficial din 1930, dintre cei 109.953 de roma-
no-catolici din Moldova, numai 23.886 (21,7%) au îndrãznit sã se
declare maghiari.

Dupã cel de al doilea rãzboi mondial, timp de un deceniu ºi jumã-
tate, cînd în satele ceangãilor au funcþionat ºcoli în limba maternã
maghiarã, prestigiul limbii maghiare a crescut temporar în pofida po-
liticii intolerante a bisericii. Dupã înfrîngerea revoluþiei maghiare din
1956, maºina de propagandã comunistã a întrerupt brusc acest mo-
dest proces ºi, în scurt timp, a lichidat sistemul de învãþãmînt ma-
ghiar din Moldova. Tendinþele de asimilare a ceangãilor s-au întãrit
dupã 1965, dupã accederea la putere a lui Nicolae Ceauºescu, pentru
cã dictatorul hotãrîse absorbirea rapidã a lor. A dispus publicarea în
formã temeinic revizuitã a cãrþii unui profesor originar dintr-un sat
catolic cu desãvîrºire românizat din punct de vedere lingvistic ºi iden-
titar, care propaga originea românã transilvanã a ceangãilor. Maºinã-
ria p ropagandei naþionaliste a transformat în scurt timp tezele funda-
mentale ale volumului în doctrinã incontestabilã, în singura opinie
oficial acceptatã în România3. Tinerii cercetãtori acceptã aceste teze,
fãrã nici un fel de criticã a izvoarelor istorice4. Trist este faptul cã, în
deceniul urmãtor evenimentelor din 1989, a fost publicatã ºi varianta
în limbile englezã ºi italianã a acestei cãrþi temeinic revizuite.

Maºinãria propagandei totalitare a interzis folosirea limbii ma-
ghiare în locurile publice din satele ceangãilor. Clerul, care a slujit
considerabil practica de asimilare a puterii naþionaliste, a interzis
l imba maghiarã pînã ºi la priveghiul morþilor. Pe credincioºii profund
religioºi i-a speriat spunîndu-le cã „maghiara este limba diavolului”,
dec i cei care o folosesc ajung în iad. În anii 1980, oamenii poliþiei po-
litice române au efectuat percheziþii la domiciliile conducãtorilor vie-
þii religioase în limba maghiarã, retraºi în sfera privatã. Cercetãtorii
din Transilvania ºi Ungaria interesaþi de cultura ceangãilor au fost ºi-
canaþi prin convocãri ºi arestãri, iar cei care îi gãzduiau în Moldova
erau tîrîþi la poliþie, înfricoºaþi ºi amendaþi. În felul acesta, a fost îm-
piedicatã dezvoltarea unor legãturi între ceangãi ºi maghiarimea care
trãia în blocuri compacte. În consecinþã, ceangãii au îndrãznit tot mai
puþin sã-ºi asume în mod deschis identitatea, alteritatea etnicã, lin-
gvisticã ºi culturalã.

În cursul recensãmîntului „democratic” din 1992, în Moldova
s-au numãrat în total 239.938 de catolici. Dintre aceºtia numai 1800
(0,7%) s-au declarat a fi maghiari. Între anii 1930-1992, în aceastã
parte a þãrii numãrul catolicilor a crescut de la 109.953 la 239.938, cu
toate cã ºi în comunitãþile ceangãilor numãrul emigranþilor a fost ma-
re5. Aºadar, în secolul XX, în decurs de 60 de ani numãrul catolicilor
din Moldova s-a dublat, în timp ce (conform statisticilor oficiale) pro-
porþia maghiarilor din sînul acestei confesiuni s-a redus spectaculos.
Faptul se datoreazã, pe de o parte, asimilãrii rapide de dupã cel de-al
doilea rãzboi mondial, iar, pe de altã parte, propagandei naþionaliste

intolerante ºi a metodelor de intimidare6. Menþionãm aici cã asimila-
rea lingvisticã a tinerilor ceangãi stabiliþi în oraºele mici din Secuime
s-a desãvîrºit în aceastã regiune, în care locuitorii maghiari erau ma-
joritari, însã aceºti tineri beneficiau de numeroase avantaje dacã se
declarau români. ªicanele permanente ale poliþiei politice au favori-
zat, de asemenea, integrarea lor rapidã în colectivitatea româneascã7.

În satele din Moldova are loc, în prezent, o schimbare rapidã de
culturã, în cursul cãreia cultura tradiþionalã þãrãneascã este înlocu-
itã de o culturã publicã mai nouã. Rezultatul acestui proces constã
în faptul cã elementele folclorice din limba maghiarã, care sînt ex-
presia alteritãþii culturale, nu mai au forþa necesarã creãrii ºi for-
mãrii identitãþii maghiare. Acest proces s-a desfãºurat ºi în sînul tu-
turor comunitãþilor maghiare ce trãiesc în/din Bazinul Carpatic,
dar, în timp ce, în alte pãrþi, în cursul aculturaþiei, noua culturã în-
cetãþenitã s-a bazat pe limba maternã proprie, la ceangãii din Mol-
dova schimbarea culturii s-a finalizat prin cîºtigarea terenului de
cãtre cultura publicã în limba românã. De la mijlocul secolului XX,
mai întîi prin reþeaua de radiodifuziune, iar, mai apoi, prin televi-
ziune, în comunitãþile lor s-au rãspîndit creaþiile folclorice ºi muzi-
cale în limba românã. Pe termen mai lung, expansiunea acestei
culturi publice în limba românã favorizeazã integrarea ceangãilor
în comunitatea ºi în cultura românã.

Dinamicele procese economice, sociale, culturale, lingvistice ºi
etnice care se desfãºoarã în satele ceangãilor din Moldova aratã cã,
în ce priveºte identitatea ceangãilor, nu putem vorbi de un model
unitar, cãci conºtiinþa identitarã etnicã are structuri semnificaþii di-
feri te  ºi reprezentãri particulare în funcþie de sat, pãrþi ale satului,
de familii ºi membrii de familie, de situaþiile de viaþã diferite.

Aceastã formulã complexã este pusã în luminã de relaþia dintre
fo losirea limbii ºi conºtiinþa identitarã. Pînã la începutul secolului
X X ,  în comunitãþile sãteºti limba de comunicare era maghiara, fa-
m i lia avînd un rol hotãrîtor în privinþa însuºirii ºi transmiterii ei. Pî-
nã la sfîrºitul celui de-al doilea rãzboi mondial, copiii învãþau limba
românã mai ales la ºcoalã, dar, pînã la sfîrºitul secolului XX, mono-
lingvismul a fost destul de general, îndeosebi în rîndurile femeilor.
Marea majoritate a bãrbaþilor ºi-a însuºit limba românã în afara sa-
tului natal, în timpul serviciului militar obligatoriu, sau, mai tîrziu,
la locul de muncã. Datoritã schimbãrilor politice, economice ºi so-
ciale de dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, izolarea relativã a sa-
telo r în care trãiau ceangãii a încetat, iar bilingvismul a cîºtigat tot
m ai mult teren. În ultimele trei decenii ale secolului XX, dupã
biling  vismul de tranziþie, s-a consolidat treptat dominaþia limbii ro-
m âne ºi mulþi se autodefinesc avînd ca limbã maternã româna.

Din pãcate, tinerii nu mai pot sã-ºi exprime exact ºi nuanþat pro-
b lemele legate de viaþa postmodernã prin limbajul maghiar arhaic
al predecesorilor lor, ceea ce cauzeazã, de multe ori, dificultãþi în
comunicare. Dar, substituirea treptatã a limbii nu înseamnã trans-
formarea completã a identitãþii etnice, cãci, în comunitãþile lor, s-a
dezvoltat provizoriu o conºtiinþã identitarã care a integrat douã
limbi. În aceastã etapã, ambele limbi suferã o deteriorare, iar, mai
tîrziu, maghiara se va atrofia ºi va dispãrea treptat. Schimbarea lim-
b i i  nu este urmatã imediat de schimbarea identitãþii etnice. Mai ales
în satele din blocul nordic, întîlnim persoane care, deºi au ca limbã
m aternã româna, se autodefinesc ca maghiari, în timp ce la Pusti-
na, de exemplu, unii dintre cei ce vorbesc doar limba maghiarã în
familie ºi în sat, se considerã a fi de naþionalitate românã.

Acest tablou complex se manifestã ºi în ceea ce priveºte catego-
riile identitare folosite de ei sau referitoare la ei. În zilele noastre, ei
s e definesc ca maghiari, ceangãi maghiari, ceangãi români, ceangãi,
catolici, români. Cei care continuã sã se numeascã maghiari se re-
ferã la faptul cã ei vorbesc limba maghiarã, deci sînt de origine ma-
ghiarã, de vreme ce ºi românii moldoveni care constituie majorita-
tea, precum ºi muzicanþii þigani, îi numesc consecvent maghiari,
unguri, ori îi batjocoresc ca bozgori sau boanghinã. În cîteva sate, se
întîmplã ca unii, mai ales cei bãtrîni, sã se considere ºi secui8.

Etnonimul ceangãi este folosit ca nume de batjocurã, mai ales
de cãtre românii ortodocºi ºi þiganii care trãiesc în mediul lor res-
trîns, dar, în acelaºi timp, sînt denumiþi la fel ºi de cãtre maghiarii
din Transilvania ºi Ungaria, în mass-media ºi în limbajul ºtiinþific.
Deºi majoritatea considerã ºi azi cã aceastã denumire este peiorati-
vã, sînt din ce în ce mai mulþi cei care o acceptã ºi se autodefinesc
as tfel. Expresia ceangãi-maghiari o întîlnim în primul rînd în cercul
celor care au limba maternã maghiarã, în timp ce etnonimul cean-
gãi-români presupune o cunoaºtere mai nuanþatã, mai perfectã a
limbii române ºi semnaleazã identitatea românã care se consoli-
deazã progresiv. Mulþi se numesc pur ºi simplu catolici. În rîndul ti-
nerilor apare, mai nou, ºi etnonimul român. Aceastã denumire ara-
tã ºi cã o bunã parte a ceangãilor din Moldova au dezvoltat relaþii
strînse în plan economic, social ºi cultural cu românii majoritari
ortodocºi. Dat fiind cã societatea, economia ºi cultura satelor locui-
te de ceangãi se aflã la un nivel foarte scãzut, ele depind aproape
sub toate aspectele vieþii de românii majoritari.

Asimilarea lingvisticã nu înseamnã însã asimilarea sau identifi-
carea etnicã deplinã, cãci, în celelalte domenii ale culturii, nume-
ro ase elemente specifice sînt ºi azi expresia alteritãþii acestui grup
etnic . Dupã cotitura din 1989, a mai scãzut presiunea puterii politi-
ce, care nu mai poate împiedica sau controla total relaþiile ºi întîl-
ni rile ceangãilor cu maghiarii din Bazinul Carpatic. La insistenþa
intelectualilor ceangãi, care ºi-au fãcut studiile în Transilvania, s-a
constituit o organizaþie de apãrare a intereselor ceangãilor, care are
ca scop introducerea învãþãmîntului ºi a liturghiei în limba ma-
ghiarã, conservarea tradiþiilor care exprimã alteritatea, precum ºi
co nsolidarea identitãþii etnice particulare, legate de cultura în lim-
ba maternã.



aia din Cãlinic e în Deleina, de-a fãcut pe Mladen ºi pe ãla, Florea
cum îl chema, pe tata lu Florea, iar lãutarul. Nu ºtii? Apãi, ala a mu-
ri t . ªi la urmã turcu i-a dat aici pãmînt lu moºu Voina:

– Cît poþi sã prinzi aici, sã-i plãteºti dare la pãmînt!
ªi  el a însemnat cu topoar'le, cu baroasele, cu ce-o fi însemnat

nu ºtiu nici io. A însemnat, e-te, a fãcut grãniþi, aºa, cît pãmînt... ªi
º i -acuma þinem, familia noastrã, Voinuleºtii, avem aici un rãion al
nostru. E recã acolo jos, sã zicem... Am avut ºi moarã, acolo, moarã
pe apã, Voinuleºtii. Noi am avut moarã acolo ºi pãmîntul tot. La
m o arã,  cãtre Cãlinic, iar am avut ºi la vale, cãtre Turcin, iar am avut.
ªi la urmã, copiii, iaca s-a-mpãrþit. S-a-mpãrþit ala pãmînt. La ur-
m ã,  Vanu a lu Ion al Voinii, Deca lu Ion al Voinii ºi Ionicã a lu Ionu al
Voinii, ãºtia tri copii, ei ºi-a-mpãrþit pãmîntul de tot la tri. A dat ºi la
s urorile alea ceva ºi ei le-a-mpãrþit. ªi, la urmã, noi suntem din mo-
º u Vanã, aºa l-a chemat pe al nostru moº, al bãtrîn. Moºu Vanã, spe-
þialno, de noi, pornim încoa', iacã sunt iar fãmilie, fãmilia noastrã.
Fãmilie mare suntem. Moºu Vanã a fãcut iar aºa: trei copii ºi douã
fete. ªi iar aºa, a-mpãrþit pe ala pãmînt. La urmã, pe moºu Pârvu,
l-a chemat pe moºul meu, el a fãcut patru copii ºi-o fatã ºi iar
s-a-mpãrþit pãmîntul. ªi taicu a avut pãmînt puþin, treisprezece de-
cãre,  nu ºtiu la voi cum se spune...

ªi ce sã facã ei? Sã sã facã zãnãicii, cã ei nu pot sã s-arîneascã. ªi
tata Lazãr, fratele lu tata, s-a dus în Fundeni, este un sat lîngã Raho-
va, lîngã voi. Acolo au fost niºte maistori bîcivari. S-a dus acolo
º i - a- nvãþat zãnãiat. ªi vine ºi-l ia ºi pe tata. I-a rugat ºi pe ceilalþi, dar
ãia n- au vrut niciunul, n-au fost mereclii sã-nveþe zãnãiaturi. Da' ta-
icu,  merecliu! Se duce, la urmã, ãsta, tata Lazãr, fratele lu tata, iar
el, la Negovaneþ. Acolo a fost un lãutar bãtrîn, moºu Mãrinicã. Mais-
tor bun. Lãutar, a cîntat ºi cu lãuta ºi din gura. ªi-a-nvãþat ºi cu lãu-
ta.  ªi vine ºi-l ia ºi pe taicu ºi învaþã ºi taicu. Ei cînta, e-e-e, pînã-n
varã cînta cu lãutele ºi, dupã aceea, fãceau butoaie. ªi io, pînã a
sluji, lucram cu ei.

De pãmînt am fost sãraci, ama am avut zãnãiaturi, ºi am avut
bani ºi am fost buni. La urmã, cumpãrarãm pãmînt. Acuma avem
no uãzeci de decãre de pãmînt, amã n-are care sã-l lucre. 10

5.  „ . . .au venit aicea, în Bulgaria ºi au rãmîns aicea, în Bulga-
ria”

Bunicii i s-a întîmplat aºa. Ea a venit cu muma ºi cu toþi ai lor,
cum  a fost v’odatã, de-au trecut aici la bîlci, în Bulgaria. ªi au avut
aicea ceva rudenii, prieteni, ceva ºi au venit aicea, în Bulgaria. ªi
atunci ei s-au vãzut aici, la bîlci ºi a plãcut-o sã o ia, sã rãmîie aici,
sã rãmîie în Bulgaria. Bine, ama ea era încã fatã ºi n-a ºtiut. Ama
tat-su a vãzut cã este bine aicea ºi i-a spus cã sã vie aicea. ªi, dupe
v’o sãptãmînã de zîle, s-au dus ãºtia ºi-au luat-o din România ºi-a
venit aicea, în Bulgaria, pe 1908 an. Au venit aicea, în Bulgaria ºi au
rãmîns aicea, în Bulgaria. ªi-au fãcut copii ºi au rãmîns aici. Uite,
m-a fãcut decît pe mine. Singur sunt. Am avut, uite, o fatã, singurã.
A m mai avut un copil ºi au murit mult mic.11

( Continuare în numãrul urmãtor)
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Otilia HEDEªAN

Timocenii

(Documente pentru identitate)
Comunitatea care face obiectul paginilor de mai jos trãieºte în partea
es ticã a Serbiei ºi în cea nord-vesticã a Bulgariei, la sudul Dunãrii
(la sudul segmentului cuprins între localitãþile româneºti Baziaº ºi
Calafat), avînd drept repere principale Morava ºi Timocul ºi inclu-
zînd þinutul Vidinului. Numitã generic Timoc, regiunea este, astãzi,
d in punct de vedere demografic, o adevãratã „piele de  tigru” cu dis-
puneri de populaþie româneascã, sîrbeascã ºi bulgãreascã.

Deº i  statisticile publicate pînã acum trebuie privite cu extremã
circumspecþie, cãci ele au fost mereu emanaþia unui anumit extre-
mism, pentru a oferi o imagine despre dimensiunea comunitãþii
românilor timoceni, voi observa cã aceasta ocupa, înaintea celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial, circa „douã sute de sate din Serbia ºi
patruzeci ºi douã din Bulgaria".1 Oricît de incertã, aceastã definire
este, totuºi, una care porneºte de la o anumitã realitate, aceea a ex-
tensiunii spaþiului locuit, posibil de verificat în teren fãrã dificultãþi
majore. În ceea ce priveºte numãrul locuitorilor, orice estimare es-
te,  deocamdatã, hazardatã. Potrivit cifrelor oficiale, rezultate dupã
recensãmîntul iugoslav din 1991, între cei 9 792 000 de locuitori ai
Serbiei, românii timoceni nu se regãsesc ca minoritate.2 Procentul
de 1,9% români, din 2 013 000 de locuitori, menþionaþi în Voivodi-
na3, mãsoarã o comunitate distinctã ºi complet diferitã de cea care
ne intereseazã aici.4 De pe cealaltã baricadã, liderii românilor timo-
ceni declarã cã grupul lor cuprinde „douã milioane de oameni".5

Nu-mi rãmîne decît sã constat, pe de o parte, cã extremismul
stimuleazã alt extremism ºi sã cred cã adevãrul va fi fiind, foarte
probabil, pe undeva pe la mijloc. Pe de altã parte, voi nota, încã de
la început, cã discuþia despre aceastã comunitate este, acum, ca ºi
la începutul secolului, extrem de delicatã. Cuvintele lui Tihomir
G eorgevici, învãþatul sîrb care a scris cãlduros despre românii din
Tim oc dupã cãlãtoria efectuatã în regiune în anul 1905, sînt, chiar
mutatis mutandis, ºi în ceea ce mã priveºte, extrem de potrivite:
„ªtiu cã la aceasta mulþi din «patrioþii» noºtri îngrijoraþi vor da din
cap  º i  vor spune cã comit o trãdare faþã de Patrie, atunci cînd mã
încumet sã vorbesc despre românii din Serbia, care, dupã pãrerea
multora, treb ui esc tãinuiþi sau cel mult trecuþi sub tãcere.”6

Nu-mi propun sã abordez, în rîndurile de mai jos, nici una din
aceste chestiuni spinoase. În acest sens, ar fi necesarã nu numai o
muncã mult mai îndelungatã ºi sistematicã, ci ºi condiþii mai puþin
v i trege de cercetare. Scopul meu este unul mult mai modest: voi ci-
ta, ca pe niºte adevãrate documente ale identitãþii, o serie de poves-
ti ri  care se centreazã pe chestiunea originilor neamului.

Cinci povestiri despre timpul originar.
1.  „ . ..mãnãstirea a zburat într-o noapte din România”
Biserica de la Koroglaº a fost ardicatã ca o pomenire în oameni

care a cãzut în rãzboiul cu turcii. În rãzboiul de la Rovine. Da' uita-
þi-vã ce-i interesant: ea a fost ardicatã în numele la sîrbii ãlora care
erau trecuþi de partea turcilor, care era victime, cum se spune, oa-

meni cãzuþi nevinovaþi. /.../ Mãnãstirea de la Koroglaº de ce e cu-
noscutã? Mãnãstirea de la Koroglaº, se vorbeºte aicea ºi fiecare ºtie,
cã ea a zburat într-o noapte din România.

Cum sã spun, de mare durere, fiindcã la mãnãstirea de la Koro-
glaº a cãzut un cunoscut iunac al sîrbilor, care-i zicea Kralevici
Marcu... El a fost nepotul lui Mircea (cel Bãtrîn – n.n.) de sorã...
Una d intre surorile lui Mircea a fost mãritatã dupã Vukaºin. – Sîrbii
nu au, în leghendele lor, mai mare iunac. Dar sã vã mai spun una:
s trada asta, unde locuiesc eu, îi zice, iar, strada lui Kralevici Marcu.

Ce se vorbeºte mai interesant ºi de ce e fãcutã mãnãstirea? Ro-
mânii, se vorbeºte, cã toþi au adus cîte o piatrã din România ºi mã-
nãs tirea e ardicatã de o zi ºi de o noapte.

Se vorbeºte aºa, cã Kralevici Marcu a fost rãnit încã în România
de unchiul sãu, Mircea. El a încercat încã în România sã-l înºele pe
unchiul lui, sã-l prindã cu turcii. Amã fiindcã ãsta ºtia lucrurile bi-
ne,  n- a reuºit ºi el a scãpat din România, peste Dunãre, tãiat, nu-
mai cu o mînã. Mircea ºi românii au trecut dupã el ºi bãtaia a-nce-
put de aici, de la Bolboroºi. În locul mãnãstirii l-a ajuns ºi i-a tãiat
ºi mîna ailaltã/.../ ºi, ce spunem noi, l-a ciocîltit tot ºi l-a dus înain-
tea îm pãratului românesc. El, cînd a vãzut, a-ngenunchiat ºi cu
mîinile ce i-a mai rãmas s-a-nchinat ºi a pupat steagul românesc ºi
a spus:

–  Vestitea împãrate, care se vinde ca mine, aºa pate!
/.../ Ce e interesant: se spune mai plîngos, aºa, mai duros a

p l îns vîntul ãsta care a bãtut din România, noi zicem de sever, de
peste Dunãre. – Mãnãstirea pusã la deal ºi la vale. – Zice cã, cînd a
bãtut vîntul ãla de la deal, a avut un cîntec, cînd a bãtut de la vale, a
avut alt cîntec. Fiindcã-n limba noastrã noi nu zicem hor,  numai
cor. . .  A º a cã, cînd a bãtut vîntul, orgile alea, fluierele alea, a cîntat
în cor ºi-n glaº. La loc, astãzi, îi zice Koroglaº. 7

2.  „Cînd am nãsãdit moºia..."
Noi, cum am nãsãdit toatã moºia, am nãsãdit ºi astea sã fãcem.

N o i . . .  aºa au fãcut ai noºtri, ãi bãtrîni. Aºa au fãcut ei. C-am vãzut cã
dacã n-am face... nu merge bine la moºie, la casa noastrã. /.../
Av em  o  credeare în aia, cã aia ne þine, ne-ajutã la copiii noºtri de sã-
nãtate, de drum bun, de toate, uite-aºa. De-aia fãcem. /.../ Noi, ui-
te, ºi cafa, dimineaþa, cînd o fierbem, spomenim pe ãi mai aproa-
pe: pe tata, pe mama, pe ai noºtri, care au murit mai curînd. Aºa
am nãsãdit, sã-i spomenim, ºi ceva moarã sã fie, cã aºa fãcem ºi
aºa credem.8

3.  „ . . .mã cãiesc dupã satul meu ºi dupã þara mea"
Eu am fost în þarã, în România mea, în satul meu... Am pãzit oi-

le .  A m venit cu oile la amiaz ºi le-am pus la umbrã. ªi eu vãd, pe
Dunãre, cã vin doi oameni. Eu am alergat fuga la muma ºi la tata
meu ºi le-am spus cã vin doi oameni, pe Dunãre, din Serbia...ºi ca-
re-a fost Pãtru Burchii cu omul meu. ªi ei au fost dezbrãcaþi, þoale-
le au fost dupã cap, aicea... ºi a venit muma mea ºi i-a-mbrãcat ºi
i -a luat acasã ºi i-au spus de unde sunt. El a spus cã-i din Ostrovu
Mare... – A minþit. – A mîncat... ªi noaptea dormea la noi. /.../
Noaptea a dormit ºi, dupã ce-a dormit, dimineaþa, eu i-am pupat
m îna ºi a plecat. A dat mîna cu tata meu ºi, cînd sã plece:

–  Haida, cã tu eºti vara mea, cã are sã vie nemþii ºi are sã vã
taie ºi are sã vã omoare!

Eu m-am luat cu mintea, cã-i vãrul meu. ªi m-am luat ºi m-am
dus pînã-n Turnu-Severin. La izbelniþã. ªi-acolo m-a lãsat cu lu-
mea. A fost lume din toate pãrþile. / Urmeazã o lungã secvenþã des-
p re cãlãtoria interlocutoarei înainte de a ajunge în acest sat timo-
cean. / Pe urmã ne-am mutat ºi ne-am apropiat de Dobrovnic, de
Split. De-acolo ne-am mutat în altu vapor ºi ne-a spus cã ne-apro-
p iem  de Rumânia, de Serbia: care-s sîrbi trec în parte la Cladovo,
care-s români, trec la Turn. ªi-am venit acasã. Aºa mi-a fost ºudvi-
na! Mã cãiesc dupã satul meu ºi dupã þara mea, unde am crescut ºi
unde am fost. Cum sã nu-mi parã rãu, amã ce sã fac? A trecut vre-
mea, am îmbãtrînit, ce sã mai fac? Sã trãiascã nepoþii ºi sã trãiascã
º i  duºmanii mei cum am trãit eu...9

4.  „ . . .a-nsemnat, uite, aºa, a fãcut grãniþi, cît pãmînt”
Po, care vo ºti? Moºii!. A fost moºu Voina ãl bãtrîn care-a venit

aici. Sigurno...eu sunt sigurat cã a venit din România, din dîrjava
voastrã, de-acolo. A trecut cu luntrea Dunãrea ºi a venit... A gãsit ai-
cea... – Atuncea a fost turcii aici, cã cinci sute de ani am fost noi pe
sub turci. ªi a fost turci. Aici a fost turcu Boºneac. ªi a þînut Boºnea-
cu-ãl-din Vale, sat. ªi noi, aici.  – ªi moºul nostru, cînd a venit, mo-
ºul Voina, s-a oprit aici. Aici a fost pustineac, pãduri, n-au fost lo-
curi... ªi dupã ce a nãstãnit aici, el a fãcut un copil. Numa’ un copil:
I o n l-a chemat. D-apãi Ion a fãcut, muierea lui a fãcut tri copii ºi do-
uã fete,  una mãritatã în Cãlinic ºi una în Drujba. ªi tamazlîcu lu fata



(ploconul). Cum, tipologic vorbind, Europa Centralã aparþine tipului
cultural contractual, era important de relevat acest reflex diferit al
sud-estului, legat indiscutabil de cultura darului.

Asemenea diferenþe culturale se asorteazã cu cele sociale. Astfel,
în Europa Centralã, chiar ºi dupã dispariþia unora dintre marile re-
gate medievale (Ungaria întîi, Polonia ulterior), aristocraþia indigenã
a continuat sã existe ca atare. În sud-estul Europei, cãzut sub domi-
naþia otomanã, aristocraþia localã a fost tot mai mult înlocuitã cu
slujbaºii musulmani ai imperiului sau mãcar cu clientela greceascã.
Î n centrul Europei, fãrã a cristaliza în maniera atestatã în vest, bur-
ghezia a fost, totuºi, o realitate mai timpurie ºi mai consistentã, lega-
tã de producþia meºteºugãreascã ºi apoi industrialã. În Balcani, bur-
ghezia s-a afirmat istoric tardiv, rãmînînd, în primul rînd, legatã de
activitãþile comerciale, de schimb, ºi nu de producþia propriu-zisã.
Ceea ce se poate, cu uºurinþã, sesiza în aceste condiþii este o conti-
nuitate la nivelul elitei în centrul Europei, care s-a tradus prin culti-
varea tradiþiei aristocratice, prin încercarea de a reforma societatea
pornind de sus (cu oscilaþii de la modelul despotismului luminat la
l iberalismul nobiliar al anului 1848) ºi printr-un civism citadin. În
schimb, în Europa de sud-est se poate constata o discontinuitate la
nivelul elitei (ceea ce a fãcut ca dizlocarea proiectatã de comunism
sã fie întreprinsã cu relativã lejeritate), un soi de comunitarism ºi
colectivism (de la obºtea sãteascã la colhozurile socialismului), pre-
z er vînd trãsãturi semnificative ale tribalismului ancestral, un rura-
lism paseist. Aici, elita indigenã s-a afirmat, mai ales, ca micã aristo-
craþie ºi burghezie opusã dominatorilor strãini. De aceea, oricît de
slab structuratã, ea a fost una legatã de idealurile naþionale. În ace-
laºi timp, ea era însã de un democratism moderat, vãzînd în lumea
satului punctul nodal al dezvoltãrii ºi leagãnul prin excelenþã al vieþii
naþionale.

N ic i naþionalismul nu a fost acelaºi în cele douã zone. Avînd peste
tot în Europa Centralã ºi de sud-est un chip etnic, el s-a separat prin
purtãtorii lui în cele douã lumi: în inima Europei, el a luat o înfãþiºa-
re aristocraticã (naþionalismul maghiar, cel polon, cel prusac), în
sud-est el fiind mai curînd popular (naþionalismul românesc, sîr-
besc, bulgar). Se poate, cred, spune cã naþionalismul a fost inventat
de elitele moderne în moduri diferite, cu accente diverse, în funcþie
de p ropriile prioritãþi. El pare sã fi fost etnic pînã la obsesie – ºi nu în
primul rînd social, ori economic – pentru cã discriminatã era în-
treaga comunitate cultural-lingvisticã. O particularitate a naþionalis-
mului modern îmi pare aceea cã liderii au vorbit – forþînd nu o datã
nota – în numele întregii comunitãþi etnice, într-un moment cînd
majoritãþile iliterate nu îºi înþelegeau prea bine drepturile ºi nici nu
ºi  le apãrau eficient, reacþionînd mai curînd prin rãbufniri (haidu-
cia, revoltele, rãscoalele).

Chestiunea discontinuitãþilor dintre cele douã zone este, deci,
semnificativã. Nu este întîmplãtor cã secolul XX a debutat prin aºa-
-numitele „rãzboaie balcanice”, menite sã rearanjeze harta ºi rapor-
turi le  de forþã din Peninsula Balcanicã. E sugestiv ºi faptul cã întîia
conflagraþie mondialã a început ca o reglare de conturi între Europa
Centralã ºi cea de sud-est. În fine, acelaºi secol XX s-a încheiat nu
do ar prin revoluþia europeanã a anului 1989, ci ºi prin noul ºir de
conflagraþii balcanice legate de dezmembrarea Iugoslaviei. Practic,
toate aceste evenimente sînt mãrturia cã în sud-estul Europei mo-
dernitatea a fost cadrul în care s-au configurat o serie de naþionalis-
m e concurenþiale ºi beligerante. Tipul acesta de modernitate se regã-
seºte într-o mai micã mãsurã în Centrul Europei, unde soluþiile mi-
l i tare au fost încercate în interiorul zonei mai rar. Cazul celui de-al
doilea rãzboi mondial era atipic, pentru bunul motiv cã acesta s-a
definit, în etapa sa iniþialã, tocmai ca o agresiune a Europei Centrale
o rientatã spre vest.

În sud-estul Europei, înlãturarea comunismului a relevat persis-
tenþa, supravieþuirea, grabnica refortificare a naþionalismului.
Aceastã achiziþie a modernitãþii s-a dovedit mai durabilã ºi mai de
succes decît altele. Cum s-a observat deja, statul laic ºi modern nu a
fo st în aceastã zonã tot atît de laic ºi de modern ca în rãsãrit, recupe-
rînd ceva din tradiþia anterioarã specificã zonei. Conceperea naþiunii
prin mobilizarea solidaritãþii în jurul limbii, religiei ºi a experienþe-
lor istorice comune a permis valorizarea spiritului comunitar pre-
modern în niºte cadre care, în loc sã transforme calitativ raporturile
d intre cetãþeni, le-au întãrit ºi le-au configurat mai net. Cu noii lideri
la cîrmã, o democraþie integral funcþionalã nu se putea naºte, aºa
cum trebuia sã se întîmple cu o democraþie care nu crescuse pe so-
lul  unei comunitãþi cultivate ºi învãþatã sã îºi exercite drepturile cetã-
þeneºti. ªi astãzi trãim în contextul creat de confluenþa acestor stra-
turi istorice ºi ele condiþioneazã consistent evoluþiile din zonã în
continuare.

Note
1    George Schöpflin, Europa de sud-est: definirea conceptului , în Pro-

v incia, anul II, 2001.
2    O evoluþie similarã poate fi constatatã, de altfel, ºi în Europa Occiden-

talã, unde vechea formulã ultracentralizatã – a Franþei, de exemplu –
lasã loc tot mai mult autonomiilor locale în luarea deciziilor ºi  adopta-
rea conduitelor locale.

3    George Schöpflin, Europa Centralã: definirea unui stil de gîndire, în
P rovincia, an. II, nr. 4, aprilie 2001.

4       Intervenþie în cadrul dezbaterii Trasee culturale nord – sud, Centrul
Cultural „Sindan”, Cluj-Napoca,  iunie 2001.
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Pînã ºi structurile mitice prezente în gîndirea din zonã ar putea
fi supuse unui efort de reciclare, astfel încît nu neapãrat sã îºi aban-
do nez e vechiul conþinut, ci sã transmitã un alt mesaj, capabil sã
mobilizeze.

Slab, static, mic ºi ruralizat cum e, oraºul din Europa de sud-est
poate fi regîndit ca loc al unei transformãri sociale gîndite în terme-
nii progresului. Lucrul nu este imposibil, dacã se priveºte la Occi-
dent unde, tot mai mult, cetãþenii preferã locuirea în satele de odini-
o arã, acum adevãrate orãºele, pãrãsind aglomerãrile uriaºe. De alt-
fe l, noua obiºnuinþã de a dobîndi ºi executa contracte prin internet
poate face dintr-un asemenea oraº agricol ºi un loc al cooperãrii in-
ternaþionale silenþioase pe piaþa muncii post-industriale (din nou se
configureazã un model de activitate care aminteºte de perioada mo-
dernitãþii incipiente, a manufacturilor dispersate). Desigur, pentru
aceasta, educaþia trebuie redimensionatã drastic ºi consecvent. La
fel, munca la computer, esenþialmente solitarã ºi diversificatã, de la
caz la caz, poate substitui, pe anumite porþiuni, responsabilitãþii tra-
diþionale, colective, o responsabilitate individualã.

Cred ºi eu, ca ºi George Schöpflin, cã alinierea la standardele oc-
cidentale prin simpla imitaþie ori vaga adaptare a modelului vestic
nu este viabilã. „Aceastã alternativã, pornind de la tradiþia localã
do ar pentru a o aboli în folosul unei evoluþii benefice, radical diferite
calitativ, poate apãrea în acest moment drept utopicã. Ea trebuie însã
gînditã de cãtre elitele sud-est europene ºi pusã în aplicare pentru a
evita rãmînerea endemicã în urmã ºi alienarea.” Dezbaterea menitã
sã creeze un model care sã facã probabil succesul s-ar cuveni sã în-
ceapã, în sfîrºit, ºi în sud-estul european.

Situaþia este, desigur, complicatã de moºtenirea istoricã a perioa-
dei  postbelice, cînd unele dintre statele de aici au urmat un traseu
de dezvoltare mai accentuat european (Grecia), altele, deºi raliate
N.A.T.O., au rãmas pe o orbitã orientalã, microasiaticã (Turcia), iar
altele au experimentat diverse formule de socialism (cele mai atipi-
ce fiind Albania ºi Iugoslavia).

6. Centru ºi sud-est
Paradoxal, este mai simplu de înþeles raportul dintre est ºi vest (ele-
m entele unei complementaritãþi nete) decît relaþia dintre centru ºi
sud-est (elementele unei complementaritãþi din proximitate ºi deci,
oarecum, ambigue). Nu este deloc sigur cã sud-estul european este
un pas mai mult cãtre Occident faþã de Rãsãrit, chiar dacã Centrul
pare un Occident parþial „contaminat” de trãsãturi rãsãritene. Acest
lucru devine mai vizibil dacã se ia în considerare experienþa moder-
nitãþii în est ºi sud-est. În vreme ce Rusia þaristã, stãpînã la ea acasã,
fãcea efortul de a se moderniza ºi occidentaliza instituþional, prin in-
termediul despoþilor luminaþi (Petru I ºi Ecaterina a II-a), Peninsula
Balcanicã ºi chiar principatele române se levantinizau ºi se integrau
circuitului economic ºi politic al turcocraþiei. Astfel, întregul secol al
XVIII-lea a fost pentru sud-estul european o epocã a orientalizãrii
progresive. Iar, atunci cînd veacul urmãtor a adus scuturarea domi-
naþiei otomane de pe umerii popoarelor balcano-dunãrene, Rãsãri-
tul rus avea deja o anumitã tradiþie ideologicã occidentalizantã. Cu
to ate acestea, datoritã situaþiei Rusiei de mare imperiu, Rãsãritul a
rãm as consecvent unor aliniamente panortodoxe ºi panslaviste, care
î l fãceau ireductibil, în timp ce Balcanii s-au strãduit sã recupereze
relaþia cu Occidentul printr-o adoptare grãbitã ºi entuziastã a unor
elem ente de civilizaþie ºi culturã, ca ºi prin opþiunea pentru modelul
statal laic ºi modern. Cu toate diferenþele dintre experienþa sud-esti-
cã ºi  cea rãsãriteanã, nu se poate, totuºi, susþine cã vreuna dintre ce-
le douã zone ar fi mai occidentalizatã decît cealaltã. Astfel, Europa
Centralã este, probabil, la fel de vecinã, dar ºi la fel de diferitã de am-
b i i  sãi vecini, Rãsãritul ºi sud-estul.

Într-un alt text recent, George Schöpflin urmãrea tentativele de
modernizare – în termeni occidentali – din centrul ºi sud-estul Eu-
ropei, evidenþiind caracterul comun al multora dintre experienþele
decisive pe care le-au traversat3.  Eseistul nu se înºela. Dar aº mai
adãuga la acest capitol o remarcã fãcutã într-o apariþie publicã re-
centã de filosoful clujean Aurel Codoban. El observa încã o linie de
demarcaþie – profund antropologicã – între civilizaþia comunã a su-
dului ºi cea a nordului Europei. În timp ce Europa meridionalã se
împãrtãºeºte dintr-o culturã a darului (în sensul lui Marcel Mauss),
no rdul pune în joc o culturã a contractului (vãzutã în sensul tradiþiei
weberiene)4. Astfel, continuînd gîndul filosofului într-o direcþie la
care domnia sa poate nu s-a gîndit, aº zice cã, pe cînd ultima încura-
jeazã o eticã a individualismului, a eficienþei ºi a responsabilitãþii,
prima se referã, mai curînd, la valorile respectului, omagierii, ale
o bþinerii bunãvoinþei, evocînd, în fundal, prezenþa ierarhiei. Din
acest punct de vedere, nordul ar fi „egalitar”, în timp ce sudul s-ar
dovedi mai curînd „ierarhic”. Adaug aici ºi un amãnunt pe care îl
consider revelator. În limba românã a începuturilor modernitãþii,
cuvîntul întrebuinþat pentru dar – în sensul de obiect, nu de aptitu-
d ine – este acela de plocon. Provenind dintr-o vocabulã slavonã, el
este, deci, comun popoarelor balcanice ºi celor de sub dominaþia ru-
sã. Din el derivã însã ºi verbul reflexiv a te ploconi, care înseamnã a
te închina, a face sluj, a te pleca la picioarele cuiva, a te gudura pe
l îngã cineva, a te livra cuiva. Nu este, cred, întîmplãtor acest fapt
pentru a înþelege unul dintre sensurile majore ale darului în rãsãri-
tul ºi sud-estul Europei. Aceastã culturã a darului implicã nu numai
generozitatea, bucuria purã de a dãrui. Ea vorbeºte foarte mult des-
pre relaþiile de subordonare ierarhicã (tipul vasalic), de recunoaºte-
rea simbolicã a prioritãþii sociale a celui cãtre care se livreazã darul
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( Continuare din numãrul anterior)

5. George Schöpflin ºi
Europa de sud-est
Pornind de la premise diferite ºi structurîndu-ºi discursul altfel,
George Schöpflin ajunge, în parte, la aceleaºi concluzii cu privire la
Europa de sud-est1 la care am ajuns ºi noi în prima parte a studiu-
lui  nostru apãrut în numãrul trecut al Provinciei.  Locul unde mã
des part de acest remarcabil savant este o anume punere în paginã a
p roblematicii modernizãrii acestei pãrþi a Europei. Constatînd cã
„...apariþia modernitãþii nu s-a produs în douã regiuni vide de capi-
tal politic ºi cultural anterior”, Schöpflin observã judicios cã
„...moºtenirea reþelelor premoderne de putere devine semnificativã
în înþelegerea Europei de sud-est, împreunã cu întregul capital cul-
tural din regiune. Reþelele de putere ºi formele în care puterea a
fost exercitatã, stilul pronunþãrilor publice, de exemplu, sînt remo-
delate de apariþia modernitãþii, dar nu dispar cu totul. Modul în ca-
re este exercitatã puterea, mai ales în existenþa ºi autoritatea reþele-
lo r de patroni-clienþi, sau persistenþa regulilor informale în raport
cu cele formale, pot aduce o subtilã metamorfozã a instituþiilor ºi le
po t face pe acestea sã opereze în moduri neavute în intenþie de înte-
meietorii lor originali”. Trebuie conchis, în conformitate cu cele de
mai sus cã, dacã aceste reþele, formele tipice de exercitare a puterii
º i maniera specificã a exersãrii ei au supravieþuit modernitãþii, de-
formînd-o ºi deturnînd-o parþial, forþa acestor supravieþuiri se im-
pune atenþiei cu mai multã stãruinþã. Ignorarea ori marginalizarea
lo r,  aºa cum a fãcut modernitatea, nu poate ajuta la o eventualã era-
dicare. Nici nu este deloc sigur cã eradicarea ar fi soluþia cea mai
bunã, dupã cum o dovedeºte eºecul parþial al statului modern în
privinþa ºtergerii lor. Se prea poate ca o anume punere în valoare a
potenþialului de solidaritate pe care îl conþin aceste concepþii ºi
practici – difuze ori ferme, însã în orice caz persistente – sã permi-
tã depãºirea impasului.

De al tfel, plonjarea noastrã a tuturor în ceea ce a fost numit
postmodernism – vãzut aici în modul cel mai lax cu putinþã, ca o
nouã sensibilitate grefatã pe ecuaþia globalism – regionalism ºi pe
intrarea în epoca post-industrialã, a informaticii galopante – reaºa-
z ã piesele pe eºichier în vederea unui nou joc. Au existat profeþi ai
întoarcerii la tradiþiile locului (Nae Ionescu, de exemplu, în artico-
lul lui Î n spre realitãþile noastre , pentru România, ori Alexandr
 Soljeniþîn, mai recent, pentru Rusia), dar critica lor s-a oprit ime-
diat dupã constatarea impasului. Noul context creeazã însã posibili-
tatea unei interpretãri mai adecvate.

Es te, astfel, evident cã globalizarea patronatã de S.U.A. dupã fi-
nalul rãzboiului rece ºi cãderea comunismului are drept pandant o
fãrîmiþare care poate fi, dupã caz, statalã, administrativã, etnicã,
culturalã2. Aceastã situaþie, ca ºi, în stricta noastrã proximitate, ten-
d inþa europeanã de a coagula într-o macrostructurã statalã (Uniu-
nea Europeanã), amintesc frapant de vîrsta medievalã a umanitãþii.
Atunci marile fiefuri feudale erau încadrate de imperiu ori de rega-
tele care îngãduiau pãstrarea, în interiorul lor, a autonomiilor re-
gionale. Remarc, totodatã, revigorarea ocupaþiilor agricole în condi-
þi ile falimentului industriei de tip comunist ºi a incapacitãþii state-
lor din rãsãritul ºi sud-estul Europei de a se relansa în producerea
de mãrfuri industriale competitive pe piaþa internaþionalã. Aceste
rei terãri sui generis creeazã o ambianþã favorabilã reproducerii pe
m ai  departe a practicilor premoderne de putere care nu au încetat
nic i  în perioada dominatã de statul modern. La fel, urbanizarea –
care în multe cazuri a fost, cum bine s-a observat, o ruralizare a
oraºelor – îºi va continua pseudo-destinul urban, favorizînd perpe-
tuarea zadrugãi º i a relaþiilor clientelare.

Chestiunea care se pune, mi se pare, nu este cum se poate con-
v erti Europa de sud-est la abordãrile de tip occidental. Oricît de bine
le-ar imita la nivelul elitelor ori la cel oficial, în profunzime, acestea
sînt menite sã rãmînã în continuare, parþial, un model strãin
(fiind cã ne-local). Problema este cum sã se modifice efectele aces-
tei  situaþii, ºtiind cã distrugerea configuraþiei sociale existente ar
avea consecinþe imposibil de estimat.

În ce mã priveºte, aº porni tocmai de la constatãrile lui George
Schöpflin. Dacã „agricultura þãrãneascã subzistentã creeazã modele
slabe de viitor”, atunci ea ar trebui regînditã astfel încît sã genereze
m o dele de viitor superioare calitativ. Dacã se poate constata „absen-
þa unei tradiþii religioase ori educative care sã propunã participarea
adulþilor fie la activitatea instituþiilor bisericeºti, fie la cea a celor
s tatale”, atunci aceastã tradiþie ar trebui regînditã ca factor al redi-
mensionãrii comportamentelor sociale într-un amplu program de
racordare la nevoile lumii noastre.



crãtori care vorbesc aceeaºi limbã ºi împãrtãºesc aceleaºi obice-
iuri,  costurile proiectului sînt cele mai scãzute atît economic cît
º i social ºi cultural. Conflictele între populaþia bãºtinaºã ºi noii
ven iþi sînt neglijabile. Pe de altã parte, banii plãtiþi pentru supli-
mentarea forþei de muncã vor merge în buzunarele maghiarimii
din statele din jur, bani care pot dezvolta ºi întãri economic, ºi
nu numai, comunitãþile din care vin. Nu s-a luat în calcul, poate,
fenomenul de depopulare al comunitãþilor de origine. Acesta es-
te unul dintre efectele perverse ale proiectului maghiar. Nevoia
care l-a fundamentat rãmîne, însã, valabilã. Cum se poate ieºi
din  aceastã capcanã? Voi rãspunde cã orice proiect politic serios
produce efecte perverse, iar eliminarea acestora presupune un
cost. Întrebarea care se pune este dacã costurile eliminãrii efec-
telor perverse sînt mai mici decît suportarea acestora. Voi da un
exemplu  din sociologia modernã, care analizeazã oportunitatea
eliminãrii unor efecte perverse generate de orice situaþie de inte-
racþiune. Semafoarele de la o intersecþie sînt costul plãtit de par-
ticipan þii la trafic pentru evitarea unei ambuscade, care ar pro-
duce pagube ºi chiar victime. Semaforul, însã, nu este o regle-
mentare democraticã. Ea îþi restrînge libertatea de a trece prin
in tersecþie cînd vrei tu. Dar imaginarea unei formule mai demo-
cratice ar mãri costul participãrii la trafic inimaginabil de mult.
Ca sã eviþi ambuscada de la o intersecþie în manierã democraticã
ar trebu i sã existe o înþelegere prealabilã a tuturor participanþilor

pentru a trece prin intersecþie la o anumitã orã a zilei ºi într-o
anumitã zi a sãptãmînii. Or, o astfel de înþelegere, democraticã
fãrã doar ºi poate, fiindcã înþelegerea presupune posibiliatatea
de a alege între mai multe alternative, ar presupune costuri infi-
n it mai mari decît constrîngerile semaforului. În cazul acesta,
efectele per verse generate de participarea la trafic, în acelaºi
timp, a mai multor automobile, pietoni, pot fi eliminate printr-o
solu þie mai puþin democraticã, cea a reglementãrii semaforului.
Cos tu l plãtit este neglijabil faþã de costul unei soluþii democrati-
ce º i in finit mai mic faþã de consecinþele unei ambuscade.

În  rezumat, dupã pãrerea mea, declaraþia premierului ungar
es te binevenitã. Ea poate scuti legea maghiarã, prin felul în care
va fi  aplicatã ºi, de ce nu, revizuitã, de apariþia unor efecte per-
verse, care nu mai pot fi eliminate pentru destinatarii ei sau ele
vor fi eliminate cu costuri prea mari. Ea poate constitui, nu în
forma elaboratã acum, ºi un model pentru o Europã care se va
defin i în  alþi termeni decît sîntem obiºnuiþi pînã acum.

Proiectele economice cu cele mai mici costuri pot angaja po-
pu laþii  din diferite state europene, fãrã a pune problema con-
flictelor de migraþie ºi adaptare decît într-o micã mãsurã, pot
pune problema implanturilor de tehnologie într-o ecuaþie bene-
ficã pen tru toþi actorii implicaþi, pot pune problema identitãþii
etn ice, culturale, religioase într-o relaþie mai calmã decît cea
exis ten tã azi, de legãturã ombilicalã cu statul în graniþele cãruia
te-ai nãscut. Acest lucru se va întîmpla dacã Guvernul Maghiar
va º ti sã negocieze aceastã lege cu destinatarii lui ºi sã împartã
cos turile ºi beneficiile în aºa fel ca pagubele sã fie minime pen-
tr u  toþi actorii implicaþi în acest proiect, adicã inclusiv pentru
s tatele º i cetãþenii de altã naþionalitate decît cea maghiarã din
s tatele din jur. Politicienii maghiari sînt recunoscuþi ca buni po-
liticien i. Ei pot transforma acest cal troian trimis în curtea þãri-
lor vecine într-un proiect politic european de construcþie identi-
tarã pe alte principii decît cele hegemonice. Cele de parteneriat
responsabil ºi benefic pentru toþi actorii implicaþi în proiect. Nu
putem desfiinþa graniþele dintre state pînã ele se configureazã în
mentalitatea noastrã ca adevãrate mine cu efect întîrziat. În
proiectele politice moderne, trebuie eliminat romantismul ali-
mentat de nostalgiile unor vremuri demult apuse ºi efectele
per verse care se întorc împotriva intenþiilor bune care au fun-
damentat proiectul.

Note
*    Raymond Boudon, Texte sociologice alese, Editura Humanitas, 1990.

ANA LUDUªAN s-a nãscut în 1948, laVîlcele, jud. Cluj. Este coordonator al
Ligii Apãrãrii Drepturilor Omului, fililala Cluj. Micul Stalin  (roman), 1998.

Ana LUDUªAN

Efectele perverse
ale unei legi

Legea privind maghiarii din þãrile vecine Ungariei a stîrnit reacþii
pe cît de controversate, pe atît de neîntemeiate privind fondul
problemei. De la comentarii ridicînd problema revizionismului
maghiar, fãcute din banca Vadim, pînã la comentariul PDS-ului,
care punea proiectul maghiar în contradicþie cu normele Consi-
liu lu i Europei, acest demers al Budapestei a agitat minþile cele
mai raþionale ºi mai aºezate în spiritul vremii. Numai cã acest
proiect, acum lege, nu a fost privit cu detaºare ºi cu seriozitate,
aºa cum meritã privit un adevãrat proiect politic cu consecinþe
pe termen lung ºi cu riscuri de a produce efecte perverse toc-
mai cetãþenilor cãrora li se adreseazã. Efectele nedorite ale unor
acþiun i promovate în interesul celor care le-au fost destinate se
numesc, în teoria sociologicã, efecte perverse*.  Comentariile ºi
analizele pe marginea acestui proiect, a acestei legi, s-au oprit la
detalii ,  la atribute ideologice sau la trunchieri din context pen-
tr u  a confecþiona un discurs în conformitate cu suspiciunile sau
cu  in teresele celor care au ieºit la rampã. Declaraþiile premieru-
lui Orbán Viktor au avut darul sã dezvãluie tocmai tendinþele ca-
re pun  în  pericol acest proiect, adicã tocmai efectele perverse
care submineazã bunele intenþii ale proiectului faþã de destina-
tarii lui. Acesta spunea cã Ungaria a înregistrat o creºtere econo-
micã sãnãtoasã ºi cã aceastã tendinþã se poate menþine ºi chiar
dezvolta dacã statul ungar va ºti sã-ºi recruteze forþa de muncã
necesarã. Creºterea economicã prognozatã va avea nevoie de
circa 5 milione de oameni din afara statului maghiar. Aceastã
declaraþie, criticatã de foarte mulþi politicieni, ºi retrasã de în-
suº i autorul ei, a dezvãluit adevãratul temei al proiectului ma-
gh iar cu  privire la acordarea preferenþialã a dreptului de muncã
pen tr u  maghiarii din statele vecine Ungariei. Fundamentarea
aces tu i proiect a fost generatã de nevoia de forþã de muncã a
s tatu lu i maghiar în viitorul destul de apropiat. Aceastã nevoie
nu  es te specificã doar Ungariei, ea este ºi mai acutã în Germa-
n ia º i va fi din ce în ce mai acutã în toate statele dezvoltate ale
Europei Ocidentale. Acoperirea acestei nevoi nu se rezumã nu-
mai la plata celor care acoperã forþa de muncã deficitarã, ci pu-
ne probleme de migraþie, fie ºi temporarã, ceea ce presupune
costuri de administrare a unor eventuale conflicte generate de
aces t fenomen. Se pot presupune ºi situaþii în care cei care mi-
greazã spre zonele mai bine plãtite sã nu mai doreascã sã se
înapoieze la o stare de sãrãcie sau chiar sã doreascã sã migreze
spre zone º i mai bine plãtite. Sînt multe alte situaþii care pot fi
imaginate în  situaþii de acest gen. Cãsãtorii, cãsãtorii de formã,
s ituaþii  de clandestinitate, îndeplinirea formalã a disciplinei
proiectu lui, trecerea graniþei ºi reîntoarcerea imediatã la ocupa-
þii  mai bine plãtite decît cele de acasã.

Guvernu l de la Budapesta, confruntat cu o asemenea per-
spectivã, a iniþiat proiectul, devenit foarte repede lege, privind
dreptu l preferenþial la muncã în Ungaria pentru etnicii ma-
gh iari aflaþi în þãrile vecine Ungariei, proiect extrem de bine fun-
damentat cu privire la costurile lui. Recrutînd etnici maghiari
din  s tatele vecine, statul maghiar îºi va compensa deficitul de
forþã de muncã cu costuri minime. Va evita, cu diplomaþie ºi
creîndu-º i un titlu de glorie din loialitatea ºi grija faþã de etnicii
magh iari aflaþi pe teritoriile statelor vecine, conflictele ivite între
o populaþie majoritarã pusã în situaþia de a concura pe locuri de
muncã cu  un exod masiv de strãini vorbitori de altã limbã ºi
av înd alte obiceiuri. În cazul acestui proiect, „strãinii” vor fi vor-

bitori de limbã maghiarã, împãrtãºind aceleaºi obiceiuri, iar
grijii statului maghiar de a oferi locuri de muncã mai bine plãti-
te în  primul rînd maghiarilor din afara Ungariei va trebui sã i se
rãspundã cu loialitatea maghiarului de a se întoarce la „locurile
lu i de obîrºie”, atunci cînd nu mai este de lucru în „þara ma-
mã”. Pu þinele fixãri pe locurile în care au intrat vor fi mai uºor
tolerate de populaþia bãºtinaºã ºi cu mai puþine costuri de adap-
tare din  partea imigrantului decît în cazul unui cetãþean de altã
etn ie decît cea maghiarã.

În acest proiect s-a uitat, cu bunã ºtiinþã sau nu, fenomenul
de golire a zonelor cu populaþie majoritar maghiarã din statele
vecine. Depopularea acestor zone, fie ºi pe o perioadã scurtã,
produce schimbãri în viaþa comunitãþii locale cu consecinþe
aproape incalculabile pentru cei care rãmîn acasã. Cel mai vizibil
fenomen ºi cu consecinþe economice imediate poate sã fie cel de
îmbogãþire a famililor celor plecaþi sã munceascã în Ungaria. Cei
rãmaºi acasã pot pune pe picioare afaceri importante cu resurse-
le aduse din þara mamã. Acesta va fi ºi mirajul care va depopula
aceste zone. Sînt semne care spun cã secuii sînt hotãrîþi sã plece
la muncã în Ungaria cu mic cu mare. Dar sînt ºi alte fenomene,
mai puþin vizibile, însã cu consecinþe deloc neglijabile pentru po-
pulaþiile supuse acestor presiuni. Depopularea comunitãþilor lo-
cu ite majoritar de populaþie maghiarã în statele vecine Ungariei
poate fi asemãnatã, ca proces, cu migraþia masivã spre oraº a þã-

ran ilor din satele româneºti izolate, într-un interval scurt, anii
1965-85, sau a satelor sãseºti din jurul Sibiului. Acest proces a
dezechilibrat compoziþia pe vîrste a satelor izolate ºi a transfor-
mat aceste comunitãþi în aºezãri de bãtrîni ºi le-a condamnat la
dispariþie. Acest lucru se poate întîmpla ºi în cazul comunitãþilor
locu ite în majoritate de maghiari din statele vecine Ungariei. Nu
punem la socotealã reacþia statelor care elibereazã aceastã forþã
de muncã. Se pot construi politici abile pentru ca cei întorºi din
Ungaria sã nu se mai simtã acasã, sã fie motivaþi sã-ºi ia lumea
„în  cap”. Statistic s-a dovedit cã foarte puþini dintre cei plecaþi sã
munceascã în strãinãtate îºi pot relua vechiul loc de muncã la re-
venirea în þarã. Existã o suspiciune ºi o gelozie faþã de cei care au
ºanse sã cîºtige mai mult decît cei rãmaºi în þarã ºi, de aceea, re-
in tegrarea lor profesionalã este foarte dificilã. Reacþia iniþialã a

UDMR-ului la proiectul maghiar dovedeºte faptul cã acesta a in-
tu it efectele perverse ale proiectului asupra maghiarimii din Ro-
mân ia ºi, de aceea, a propus amendãri ale acestuia. Probabil, de
aces te amendãri se va þine cont în aplicarea legii.

Reacþiile romantice ºi criticile înverºunate, la fel de nefonda-
te, ale legii maghiare nu înseamnã cã aceasta trebuie aruncatã la
coº  sau blestematã. Ea este fundamentatã de o anumitã necesi-
tate is torico-economicã ºi trebuie privitã cu calm ºi detaºare ra-
þionalã. Autorii ei au luat, desigur, în calcul douã lucruri funda-
mentale: costurile legii pentru statul maghiar ºi beneficiile aces-
teia asupra etnicilor maghiari din statele vecine. Atunci cînd îþi
recr u tezi forþa de muncã deficitarã în þarã cu specialiºti sau lu-



Ziarul dã curs acestor cereri ale cititorilor, ºi ziariºtii „Adevãrului”
co nstatã, la o primã vedere, cã nimic nu pare schimbat în oraº. ªi to-
tuºi! Aici e aici! Sînt reproduse observaþiile „unui cunoscut scriitor
local”, cãruia nu i se dã numele. Ce spune ilustrul scriitor local fãrã
num e: „Priviþi oamenii”, îi îndeamnã acesta pe ziariºti, „toþi”, spune
dumnealui „bãrbaþi ºi femei, copii ºi bãtrîni, români ºi maghiari –
toþi, absolut toþi, fac, cu voce tare, politicã”. Mentalitatea de securist
transpare dincolo de anonimatul scriitorului local cunoscut: dom-
nia sa este deranjat cã „toþi, absolut toþi, fac, cu voce tare, politicã”.
Acest lucru este cu adevãrat îngrijorãtor: nimeni nu mai pare dispus
sã facã politicã în dosul uºilor din apartamente, nimeni nu se mai
ascunde, fiecare spune ce-i trece prin cap. Mai apoi, cunoscutul
scriitor anonim vorbeºte pe ºleau, spune verde-n faþã care e proble-
ma: „Nu se mai tem sã discute, sã vorbeascã, sã-ºi exprime pãrerile,
punctele de vedere. Asta este. Pe strãzi, în magazine, la cozile din faþa
chio ºcurilor de ziare, în staþii sau în autobuze, în cîrciumi ca ºi în fa-
þa bisericilor, grupuri de oameni discutã cu voce tare, cu aprindere,
cu patimã, în contradictoriu, despre tot ce se întîmplã în þarã, dar
mai ales în oraº”. Despre nocivitatea discuþiilor libere se pronunþã
un inginer, ºi el fãrã nume, de la Metalotehnica. În fabricã „mai
m ult se discutã decît se lucreazã”, denunþã acesta. Ni-i putem imagi-
na pe amîndoi trecînd speriaþi pe lîngã oamenii care, vorba cunos-
cutului scriitor, iatã, „Nu se mai tem sã discute, sã vorbeascã, sã-ºi
exp rime pãrerile, punctele de vedere.” Pe cine sã mai identifici, pe
cine sã mai tragi la rãspundere, pe cine sã mai torni cînd, iacãtã,
„toþi, absolut toþi, fac, cu voce tare, politicã”. Terapia unei asemenea
stãri de lucru era, natural, reinstaurarea spaimei, a vorbitului cu vo-
ce înceatã acasã, nicidecum în „grupuri de oameni”. Soluþia terape-
uticã va fi încercatã peste nici o lunã de zile. Pînã atunci, marþi, 6
m artie, în „Adevãrul”, este reactivat Iosif Constantin Drãgan într-un
interviu despre, ce altceva?, decît privatizarea. A doua zi, un alt arti-
col, intitulat Van dalii la…statuie, relateazã, cu poza în dreapta,
fap tul cã „minþi înfierbîntate au profanat într-una din nopþile trecute
statuia ecvestrã a Iancului, înscriind (mîzgãlind, de fapt) pe soclul
ei, în ungureºte, sloganuri auzite doar pe vremea lui …Horthy. Între
el (aici limba românã suferã în articol, în mod sigur nu din cauza
ungurilor, n.n.) unul – jos ºi afarã – a produs nu numai consterna-
re, ci ºi unanimã dezaprobare în rîndul cetãþenilor de pe Mureº!”

M arþi, 13 martie, la douã zile dupã lansarea Proclamaþiei de la Ti-
miºoara, apare pentru prima oarã ideea secesiunii teritoriale în arti-
colul Porto-franco pe Bega? Tonul zeflemisitor al comentariului,
semnat de Sergiu Andon, era menit sã restrîngã impactul Proclama-
þiei în opinia publicã. Autorul articolului atacã punctul 8 cu teza con-
form cãreia paragraful respectiv ar elimina 4 milioane de foºti co-
muniºti din viaþa publicã. Referitor la „principiul descentralizãrii
economice ºi administrative”, acesta ar însemna, vezi bine!, „drep-
turi  totale, de stat suveran, pentru fiecare judeþ, oraº, comunã ºi
poate chiar sat, cartier ºi stradã…”. Sîmbãtã, 17 martie, agenþia de
presã Rompres,  de stat, anunþã, pe prima paginã a ziarului, comuni-
catul Ligii democratice române din Miercurea Ciuc, în care se pro-
testeazã faþã de faptul cã, în zilele de 14 ºi 15 martie, în oraºele din
secuime, „au avut loc ample manifestãri prilejuite de aniversarea re-
voluþiei maghiare de la 1848”. Apare, pentru prima datã amintitã în
ziar, Uniunea Vatra Româneascã ºi este, tot pentru prima datã, incri-
m inat UDMR, care a organizat „cu concursul unor cercuri din Unga-
ria” asemenea manifestãri socotite ostile. A doua zi, duminicã 18
m artie, sînt invitaþi cititorii sã scrie redacþiei despre zvonurile din
trecut ºi (foarte important!) de astãzi, de care aflã pe stradã sau la
locul de muncã.

Peste încã douã zile, 20 martie 1990, pe pagina a treia a ziarului,
un grupaj de ºtiri pilduitor pentru istorie. În coloana de sus este re-
dactat cu un ton, de data asta îngrijorat ºi obiectiv, faptul cã în Bucu-
reºti ºi în alte oraºe din þarã au avut loc manifestaþii în favoarea Pro-
clamaþiei. Ziarul reproduce declaraþia unui muncitor din Caranse-
beº, care cere, în acord cu toate manifestaþiile din marile oraºe din
Ardeal ºi Banat, sã se dea în întregime Proclamaþia la TVR. Acelaºi
res pinge cu hotãrîre dezinformarea conform cãreia documentul res-
pectiv ar cere secesiunea Banatului. Pe ton spãºit ºi voit obiectiv, zia-
rul anunþã cã la demonstraþie s-a cerut eliminarea nomenclaturii ºi
a securitãþii din structurile de conducere ale statului.

Pe de altã parte, în aceeaºi zi ºi în acelaºi loc, în coloana din josul
paginii, în articolul Rãspunsuri condamnabile la provocãri con-
damnabile, este anunþat mitingul din Tîrgu Mureº „împotriva ºovi-
nismului ºi extremismului maghiar”. Sîntem anunþaþi cã „demon-
straþia a avut pînã la ora 13 un caracter paºnic”, mai apoi, vai nouã!,
a luat o altã turnurã: „un mare numãr de demonstranþi, între care
(atenþie!) ºi oameni veniþi din localitãþi învecinate, s-au îndreptat cu
c iomege ºi alte obiecte metalice spre locul unde-ºi au sediile PNÞCD,
PN L  ºi UDMR. Aici, unde erau postaþi un mare numãr de cetãþeni ro-
mâni de naþionalitate maghiarã [,] au avut loc altercaþii între cele
douã grupuri, soldate cu unele incidente (totuºi) regretabile ºi cu
devastarea (totuºi) parþialã a sediilor de partid”.

A doua zi, joi, 22 martie 1990, ziarul publicã, de data aceasta pe
prima paginã, editorialul Cine trage sabia…culege furtunã, sem-
nat de Romulus Vulpescu. Începea delirul naþionalist.

Note
*    Ion Monoran ºi George ªerban aveau la revoluþie în jur de 35 de ani.

Amîndoi au murit pe la mijlocul deceniului nouã prin infarct cardiac
brutal datorat, probabil, intensitãþii cu care au trãit acei ani.
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Politica fostei Securitãþi
în anul 1990 (2)

( Continuare din numãrul anterior)
Vizita la Dealul Mitropoliei, sediul de atunci al Parlamentului ºi al
Preºed inþiei, a lui George ªerban, a lui Vasile Popovici, Doru Mihiþ ºi a
subsemnatului, ca reprezentanþi ai Societãþii „Timiºoara” ºi ai Pro-
c lamaþiei, a decurs în condiþii de amabilitate vãditã. De altfel, un con-
silier, un oarecare domn Velicu, la sfîrºitul întrevederii cu Ion Iliescu
ne- a invitat sã ne angajãm politic… în FSN. Am discutat preþ de douã
ore cu Ion Iliescu, în chiar vremea în care se petreceau la Tîrgu Mu-
reº grozãviile progromului naþionalist. Preºedintelui i se aducea la
cunoºtiinþã, din cînd în cînd, ce se petrecea acolo ºi mie mi s-a pãrut
destul de calm, adicã îmi pãrea mai mult interesat de discuþia cu noi
ca reprezentanþii celei mai „tari” (?!) opoziþii politice pe care o avea
la momentul acela, într-un oraº cu o semnificaþie moral-politicã
uriaºã pentru noua direcþie a þãrii. Nu ºtiu ºi nu am nici astãzi dove-
z i le  concrete dacã evenimentele de la Tîrgu Mureº au fost sau nu pre-
gãtite de puterea de atunci pentru a dobîndi suport popular în vede-
rea înfiinþãrii serviciului secret. Pentru a putea proba aceastã tezã ar
f i  nevoie de cercetarea arhivelor instituþiilor politice ºi guvernamen-
tale din epocã ºi nici atunci nu sînt sigur cã rezultatele ar fi cît de cît
lãmuritoare. Oricum, rãmîne peste ani ideea care ne-a spus-o la Ti-
m iºoara consilierul prezidenþial Virgil Mãgureanu ºi care a fost lansa-
tã în presã ºi în mediile politice, conform cãreia tocmai absenþa ser-
vic iului secret este sursa tensiunilor din Ardeal . Conducerea Socie-
tãþi i  Timiºoara i-a propus lui Virgil Mãgureanu ºi lui Claudiu Iorda-
che, la întîlnirea de la Casa Universitarilor din Timiºoara, de dupã
lansarea Proclamaþiei, sã încercãm detensionarea in ter etnicã din Ar-
deal prin organizarea unui turneu de mitinguri cu  Tõkés László,
 Doina Cornea, Ion Iliescu ºi reprezentanþi ai Proclamaþiei, pentru a
preveni escaladarea confruntãrii. Virgil Mãgureanu a refuzat oferta
ca nerealistã. Prin urmare, în mod logic, responsabilã pentru refuzul
respectiv, ºi pentru toate consecinþele ce au decurs de acolo, a fost, ºi
va rãmîne în istorie, puterea de atunci. Naþionalismul în creºtere
(doar maghiar) era socotit de profesorul Mãgureanu inevitabil ºi ca-
uz a lui era inexistenþa serviciului secret ºi apariþia UDMR-ului. Pro-
bab i l  cã, în socotelile celor care au gestionat manipulãrile ºovine ºi
escaladarea lor pînã la confruntare, se avea în vedere obþinerea a cel
puþin douã avantaje: legitimarea înfiinþãrii serviciului secret cu atri-
buþii de poliþie politicã ºi desfiinþarea posibilã a formaþiunii politice a
ungurilor.

Oricum ar fi, teza absenþei serviciului secret ca factor generator
al  progromului ºi încercarea de a-i legitima în acest fel existenþa se
dovedeºte, astãzi, cã a fost extrem de nocivã pentru þarã, mai ales cã
o po z iþia democraticã de atunci susþinea cã este firesc sã existe în Ro-
m ânia un serviciu secret, lipsit însã de atribuþiile unei poliþii politice,
aºa cum existã oriunde. Dupã opinia mea, ar mai trebui luat în cal-
cul ºi faptul cã fostele structuri ale Securitãþii, care erau în mod na-
tural beneficiarele aprobãrii de înfiinþare a SRI, nu înþelegeau care
anume ar putea fi „obiectul muncii”, altul decît acela de poliþie poli-
t i cã, singurul pe care-l ºtiau face. Greºeala unei asemenea abordãri
nu a luat în calcul faptul cã Europa democraticã va fi atît de categori-
cã în privinþa escaladãrii unor politici naþionaliste. Astãzi este evi-
dent, din perspectiva timpului scurs, cã ceea ce s-a întîmplat în mar-
tie  1990 la Tîrgu Mureº a generat o izolare politicã a Bucureºtiului
cu consecinþe severe în politica externã a þãrii. La aceasta s-au adãu-
gat mineriadele ºi strategia reformei graduale, care a plasat România
mult în urma þãrilor de la Viºegrad, care adoptaserã politica unei re-
forme radicale dupã modelul Balcerowicz.

Nu ar trebui sã uitãm faptul cã, în decembrie 1989, România
avea un uriaº capital de simpatie internaþionalã, care a fost spulberat
în cîteva luni. Impactul Tîrgu Mureº asupra opiniei publice româ-
neºti a fost enorm ºi a produs o adeziune popularã la politica naþio-
nal i stã. Îmi amintesc ºi astãzi cu strîngere de inimã cît de vehemenþi
erau scriitorii români în acea searã cumplitã în a condamna unilate-
ral  ungurii pentru ceea ce se întîmpla în Ardeal. Dupã întrevederea
noastrã la Ion Iliescu am fost la Uniunea Scriitorilor, la celebrul res-
taurant. Acolo am întîlnit o îngrijorãtoare unanimitate antimaghia-
rã; orice încercare de a vedea puþin mai nuanþat ceea ce se întîmpla
ºi  de a socoti cã atît românii cît ºi ungurii ar fi putut fi manipulaþi era
respinsã vehement. Îmi amintesc cum o poetã, altfel talentatã, ne-a
strigat acolo la masã, printre sticle de bere ºi fum gros de þigãri, cã
noi, cei din Timiºoara, am fi reprezentanþii valorilor iubirii moleºite
a Noului Testament, în timp ce Ardealul este prin istorie legat de Ve-
chiul Testament, adicã de valorile justiþiei implacabile ºi nemiloase.
Aceste aberaþii cumplite ºi greu de contracarat mi-au revelat dimen-
siunea catastrofei.

Norocul a venit la timp ºi (probabil) tot din partea fostei Securi-
tãþi, care a fãcut greºeala sã reactiveze politic colaboratori notorii ai
fostului regim, de felul lui Eugen Barbu ºi Corneliu Vadim Tudor, la
care s-au adãugat, mai apoi, protocroniºtii de la fosta revistã „Lucea-
fãrul”, de felul lui Mihai Ungheanu. Aceastã greºealã a confiscãrii

naþionalismului de cãtre foºti servitori ideologici ai regimului ceau-
ºist a împins intelectualitatea democratã (cu care naþional-comunis-
mul s-a confruntat pînã în 1989) sã facã un pas înapoi ºi sã abando-
neze poziþiile naþionaliste extreme. Aceastã „greºealã” a ferit Româ-
nia de iugoslavizare, naþionalismul a fost compromis în beneficiul
vi itoarei evoluþii, chiar dacã lente, a democratizãrii. Din pãcate, ºi as-
tãzi mai existã, în toate partidele democratice din opoziþia parlamen-
tarã ºi extraparlamentarã, susþinãtori ai tezei conform cãreia în Ro-
mânia naþionalismul a fost confiscat ºi compromis de cãtre PRM ºi
cã el ar trebui preluat de la aceºtia în beneficiul democraþiei. Aceastã
poziþie aratã persistenþa încã a unei aspiraþii spre „un naþionalism
acceptabil” din partea unei pãrþi din clasa politicã româneascã. Este
adevãrat, pe de altã parte, cã aceastã idee de strategie politicã este zã-
dãrnicitã de chiar modul în care se constituie ºi se manifestã politica
naþionalistã, ºi anume prin retorici excesive. Eficienþa doctrinei na-
þio nal i ste este datã de escaladarea ei în exces: aceasta îi este raþiunea
de a fi, or abordãrile de acest fel sînt extrem de dãunãtoare ca imagi-
ne externã, mai ales dupã experienþa de un deceniu a unor politici
de acest fel în fosta Iugoslavie. Este clar pentru orice om raþional cã
Europa nu va admite sub nici o formã naþionalismul de stat deoare-
ce, printre altele, costã prea mult (intervenþii militare, embargo, dis-
trugeri ºi reconstrucþii). Cei care cred altfel sînt cu adevãrat duºma-
ni i  þãrii, ai integritãþii ºi ai unitãþii ei teritoriale. Cred sincer cã Româ-
nia, cu Vadim Tudor preºedinte ºi cu Gheorghe Funar premier, solu-
þie prezentatã adesea în mediile ultranaþionaliste ca o posibilã for-
m ulã dupã alegerile din 2004, ar arunca þara în haos ºi ar face-o þãn-
dãri. Abia atunci ºi cu ajutorul lor!

A r fi, cred, instructiv de analizat felul în care s-a realizat, în pri-
m ele luni dupã revoluþie, compromiterea a ceea ce ne apãruserã no-
uã, scriitorilor optzeciºti participanþi la mitingul din faþa casei preo-
tului Tõkés László, din 15 ºi 16 decembrie 1989 ( adicã lui Ion
 Monoran, George ªerban*, Vasile Popovici, Viorel Marineasa, Doina
Paºca-Harºani, Gheorghe Secheºan, Eugen Bunaru, Lucian Vasile
Szabo) ca fiind o realizare epocalã: ºi anume începutul procesului
de reconciliere istoricã dintre români ºi unguri în chiar zilele revolu-
þiei timiºorene. N u a fost sã fie aºa din cauze care astãzi pot fi puse în
luminã, analizînd manipulãrile de atunci.

Pentru a le ilustra sumar am luat în analizã modul în care ziarul
„Adevãrul” a reflectat problematica convieþurii ºi a diferendelor
acesteia. În primele sãptãmîni, tonul ziarului, în privinþa relaþiilor
româno-maghiare, este neutru ºi obiectiv. Joi, 4 ianuarie, ziarul pu-
b l icã mesajul lui Tõkés László cãtre UDMR; în ziua urmãtoare este
pub l icatã ºtirea unei invitaþii adresatã lui Ion Iliescu de a vizita Unga-
ria; în 18 ianuarie un articol analizeazã îmbunãtãþirea relaþiilor ro-
mâno-maghiare ca rezultat al revoluþiei române. Prima ºtire în mã-
surã sã tensioneze relaþiile sus pomenite este reproducerea unei de-
claraþii Rompres în legãturã cu afirmaþia preºedintelui François
 Mitterand, aflat în vizitã în Ungaria, care a declarat cã Ungaria „ar fi
fost privatã de douã treimi din teritoriul ei dupã cele douã rãzboaie
mondiale”. Sîmbãtã, 27 ianuarie 1990, ziarul reproduce o declaraþie
a preºedintelui UDMR de atunci Domokos Géza referitoare la afir-
maþia preºedintelui Ion Iliescu la televiziune, în seara zilei de 25 ia-
nuarie, în care se vorbeºte despre separatismul ºcolilor cu predare
în limba maghiarã din Ardeal, de care s-ar face vinovatã minoritatea
maghiarã. Aceasta este prima ºtire din ziar referitoare la tensionarea
relaþiilor interetnice, odatã cu începutul trimestrului ºcolar. Dupã
mitingul din 28 ianuarie de la Bucureºti ºi prima mineriadã din 29
ianuarie, orientarea ziarului devine tot mai accentuat pro-FSN. Un
singur articol mai echilibrat în problema româno-maghiarã este
semnat duminicã 11 februarie de Szilágyi N. Sandor, intitulat Un se-
paratism care nu separã, în care autorul încearcã sã combatã ideea
cã ºco lile cu predare în maghiarã sînt un factor de separare cu as-
cunse intenþii revizioniste sau/ºi secesioniste. Peste exact ºase zile,
în 27 februarie, un articol ciudat ºi premonitor îºi face loc în paginile
ziarului, se intitula 30 de zile ratate, subintitulat sondaj de opinie ,
e fectuat în comun de redactori ai ziarelor „Adevãrul” ºi „Romániai
M agyar Szó” în legãturã cu (atenþie!) situaþia ºcolarã din Tîrgu Mu-
reº. Dincolo de afirmaþiile celor intervievaþi, interesant este un pre-
ambul al ziarului, în care apar, pentru prima datã, tonuri alarmiste
puse pe seama unor scrisori de la cititori care sînt, de bunã seamã,
„alarmate” ºi a unor apeluri telefonice, mai mult încã, „disperate”.



mai putea rãmîne, elevul plãtea ora aceasta, dar avea sã se întoar-
cã, de altfel ºi colegul lui, ºi dacã nu vom gãsi o soluþie mã va duce
la un atelier. Dar colegul lui are acasã o legãturã uriaºã de chei.
Eram prea dezamãgit ca sã-l mai cred, dar i-am mulþumit oricum.

Dupã vreo zece minute opri lîngã mine „Fordul” roºu, din nou
fãrã sã-l vãd din timp, ºi tînãrul coborî de la volan direct cu cheia
în mînã. Mi se adresã în ungureºte, dar se replie cu uºurinþã pe ro-
mâneºte, deºi vorbea destul de defectuos. Luã broaºtele pe rînd,
inclusiv cea din portbagaj ºi de la rezervorul de benzinã, fãrã nici
un rezultat. Se gîndi o clipã, apoi o luã de la capãt cu aceeaºi ope-
raþie. Era evident, cheile nu i se potriveau, dar nu se îndura încã sã
plece. I-am arãtat îngustul interval de deasupra geamului, dar clã-
tinã sceptic din cap. De la pompã trecu autostrada spre noi un bãr-
bat cu cheia în mînã. Avea un mic „Renault”, dar cine ºtie. Ungur
º i acesta. Probabil aceasta era proporþia între unguri ºi români în
aceastã zonã.

Au plecat pînã la urmã amîndoi, dar nemulþumiþi cã nu puteau
fi de folos într-o situaþie atît de simplã, dar fãrã ieºire, ºi am rãmas
iar s ingur. Nu mai judecam, nu mai evaluam situaþia, nu puteam
sã recunosc cã fusesem atît de idiot. Am gãsit o sîrmã – prea subþi-
re º i prea scurtã. Am înnãdit-o, am forþat iar falia geamului, am re-
uº it sã trec capãtul sîrmei pe dupã clanþa interioarã, apoi am scã-
pat-o cu totul înãuntru.

Au trecut alte cîteva zeci de minute. Am încercat sã opresc alte
maºini. Pînã la urmã a oprit una ºi încã una. Iar eram trei: doi un-
guri º i românul cel mai prost de pe lume. S-a început cu broaºtele,
apoi a urmat o consfãtuire bilingvã, ºi eu le-am arãtat sîrma dinã-
untr u. Am început sã cãutãm cu toþii alte sîrme. Cîndva, þara
aceasta era plinã de sîrme, dar eficienþa capitalistã, fie ea ºi inci-
pientã, le-a fãcut sã disparã. Trebuia o sîrmã mai rigidã, dar nici
foarte rigidã, ºi dacã se putea subþire, dar nici atît de subþire încît
sã nu fie destul de rigidã. Pînã la urmã am gãsit una printre mãrã-
cinii de pe lîngã calea feratã.

– Eu nu este hoþ de maºini. Cã dacã aº fi... – îmi spuse, într-o
româneascã stricatã, cel care se strãduia sã strecoare sîrma cãreia
îi fãcuse un ochi la capãt.

– Dacã ai fi, ai profesa... – i-am spus eu cu tot asentimentul.
Era prea ocupat ca sã-mi rãspundã. Era o treabã delicatã ºi el

era un om voluminos, trebuia îndemînare ºi noroc. Om în toatã fi-
rea, scotea limba concentrîndu-se. Celãlalt, cu nasul lipit de geam,
abia dacã mai respira. Ce mai conta limba în care vorbeam, cînd
eram atît de solidari în gîfîiri, respiraþii ºi în concentrare. Butonul
de la siguranþa uºii începu sã salte în sus, dar nu destul. Însã înce-
peau sã se întrevadã ºanse! Ne-am privit cu alþi ochi, ºi am luat-o
de la început. ªi brusc – miracol. Uºa se deschise cu un clinchet
uºor. Se deschise larg, aproape demonstrativ, de parcã ar fi vrut
sã-mi dea o lecþie. Sau cã lecþia tocmai s-a încheiat. Toþi eram cu
gura pînã la urechi. Nu mai ºtiam cum sã-mi manifest bucuria ºi
recunoºtinþa.

– Dau o bere! Dau o bere! – repetam eu.
Cei doi s-au privit nehotãrîþi. Am scos din plicul gros cu banii de

avans  celebra bancnotã rozã cu chipul lui Enescu ºi de valoarea a
ºapte beri. Cel care reuºise performanþa era încîntat încã de ideea
cã el era un hoþ de maºini înnãscut ce abia acum ºi-a descoperit
vocaþia. Bancnota mea nu cadra. Poate chiar nu era la locul ei.
I-am pus-o în mînã, acolo era locul ei. ªi aº fi scos ºi altele, echiva-
lentul biletului de tren pînã acasã ºi înapoi, oricît.

Bãrbatul privi o clipã bancnota, fãcu un pas ºi mi-o aruncã ve-
sel º i chiar triumfãtor pe locul pasagerului, prin uºa acum larg
deschisã. Îmi explicã pe unde s-o iau ca sã ajung la drumul mare
spre Gheorgheni. Mã salutã, mã salutarã amîndoi rîzînd ºi se du-
serã la maºinile lor. Cred cã bucuria mea era atît de evidentã încît
î i  molipsise pe amîndoi. Mi-au fãcut semn ºi din mers.

Am rãmas o clipã lîngã maºinã, savurînd autostrada pe care ur-
ma sã mã înscriu în trafic, dupã ce voi fi fumat cea mai gustoasã þi-
garã din anul acesta. Mi-a trecut prin cap chiar ºi sã-l aºtept pe in-
structorul de ºcoalã ce avea drum pe aici, eram sigur cã va trece –
eram deja extrem de încrezãtor în solidaritatea oamenilor –, dar
mi-am dat seama cã atunci cînd va vedea locul pustiu va înþelege ºi
el cã a avut loc un miracol cumva. Va da din cap satisfãcut ºi îºi va
continua drumul, dãscãlindu-ºi elevul sã nu închidã uºile nicioda-
tã cu siguranþa pusã.

Pe drum mi-am amintit de profesorul C. din oraºul meu, cel
care se plîngea cã în Harghita n-a vrut nimeni sã-l ajute sã facã o
panã, i-au luat 30.000 la ACR pentru un petec care face altfel
15.000. Mi-am amintit figura lui rece ºi rigidã, hipercorectitudinea
aceea pãguboasã ºi pãrerea proastã cu care a rãmas dupã periplul
lui tocmai prin aceste locuri. Cît despre mine, am rãmas cu o pã-
rere mult mai bunã despre solidaritatea interetnicã la marginea de
ºosea. Secretul poate cã era simplu: între unguri trebuie sã fii ºi tu
comunicativ, nu doar sã aºtepþi sã fii respectat ºi gratulat în fumu-
rile tale de majoritar. Relaþiile sînt întotdeauna între persoane. ªi
chiar dacã în situaþia prin care tocmai trecusem fusese vorba de o
solidaritate între ºoferi (o specie care devanseazã naþionalitatea!)
cu atît mai mult, ºoferii sînt o etnie ce poate vorbi în toate limbile
º i eram mîndru cã avusesem parte de beneficiile ei, pe credit.

ALEXANDRU VLAD s-a nãscut în 1950, la Suceag, judeþul Cluj. Este redac-
tor la revista Vatra ºi Balcon. Frigul verii (roman), Bucureºti, 1985. Ate-
na, Atena (note de drum), Cluj, 1993.

Alexandru VLAD

Cheia

Se zice cã oamenii la necaz se cunosc cel mai bine. ªi avea sã vinã
ºi necazul, imprevizibil ºi fulgerãtor, cum vin cele mai absurde ne-
cazuri. Abia ieºisem din Miercurea Ciuc, dezamãgit de faptul cã
omul care ar fi trebuit sã rezolve problemele de cazare ºi sã mã re-
comande celor cu care voiam sã discut, se întîmpla sã fie mult
prea ocupat cu o delegaþie elveþianã (interesatã ºi aceasta de rela-
þiile interetnice, probabil), o delegaþie din Basel, oraº în care locui-
sem ºi eu cu ani în urmã. I-am spus elegantului ºi politicosului
consilier cã mai pot aºtepta o zi, pot sacrifica atîta timp. Nu, va fi el
plecat la Basel pentru o sãptãmînã. Abia dacã a avut timp sã-mi
s trîngã mîna ºi sã semneze pentru suma de bani pe care i-o adu-
ceam de la Cluj. Am ieºit din oraº pe o ºosea largã de centurã ºi la
un moment dat am avut intuiþia cã nu sînt pe drumul bun, scãpa-
sem vreo bifurcaþie, prea era largã autostrada ca s-o ia spre un
oraº mic precum Gheorgheniul, aºa cã am oprit maºina în dreptul
primei staþii de benzinã ºi în timp ce traversam spre pompe, atent
la maºinile ce veneau în vitezã, mi-am dat seama cã trîntisem por-
tiera dupã ce-o asigurasem ºi fãrã sã extrag cheia din contact. Am
încremenit în mijlocul circulaþiei, printre claxoane. Am început sã
sper, în ciuda faptelor, cã poate nu e adevãrat. Cã poate un înger
m-a vãzut ºi mi-a dat norocul ghinionistului ºi m-a fãcut sã uit
mãcar cealaltã uºã neasiguratã. Am dat tîrcoale maºinii perfect în-
chise ºi am vãzut cheia atîrnînd, cu ciorchinele ei de anexe, la lo-
cul ei în contact. M-am cãutat, în mod absurd, prin buzunare, de
parcã acea cheie ar fi putut fi în douã locuri în acelaºi timp. Nu
mai era nimic de fãcut. Am traversat ºoseaua la pompa la care era
oprit pentru alimentare un camion uriaº ºi am parlamentat cu ºo-
ferii,  români de-ai mei, dar aceºtia au dat din umeri, nici mãcar cu
prea multã simpatie: nasoalã situaþie, ce sã-i faci! Apoi s-au urcat
în cabinã, au pornit motorul lor de sute de cai ºi au ieºit în flux.
Am rãmas cu fata cu furtunul. Speram sã fie un atelier pe aproape,
un mecanic. Nu era, ea nu se pricepe la aºa ceva, eventual sã aº-
tept vreun client. Am traversat iar ºoseaua aceea cu multe benzi,
aproape o autostradã, ºi începeam sã realizez pe deplin dimensiu-
nea ghinionului: eram la trei sute de kilometri de casã, nu aveam
la mine cheie de rezervã, nu era nici mãcar o garã pe aproape, iar
autos topul nu era nici el o soluþie realistã pe aºa o distanþã mare.
ªi nu se circula pe aici spre Cluj. Aº fi ajuns eventual la miezul
nopþii sau ºi mai tîrziu. Apoi sã vin înapoi. ªi, probabil, mi-aº fi gã-
s it maºina spartã, ºi, dacã tot ar fi spart-o cineva, aici la marginea
autostrãzii, de ce nu s-ar fi urcat la volan ºi sã disparã cu ea, cheia
fiind la dispoziþie, în contact. Iar zilele alocate de mine cercetãrii
relaþiilor interetnice s-ar fi dus pe apa sîmbetei, pe la direcþiile ju-
deþene de poliþie. Cui îi mai ardea de relaþii interetnice acum?

Prima care a oprit, la semnele mele, a fost o maºinã de ºcoalã,
º i instructorul, poate ca sã dea un exemplu elevului sãu în ce pri-
veºte comportamentul solidar pe autostradã, se dãdu jos ºi veni
spre mine. M-a întrebat în ungureºte ce s-a întîmplat. I-am rãs-
puns mai mult prin gesturi decît româneºte: am închis cheia îna-
untr u, cheie care se poate vedea prin geam. Am cercetat amîndoi
uº ile ºi ne-am învîrtit cîteva minute fãrã folos în jurul inexpugna-
bilei maºini. Lîngã noi opri o altã maºinã de ºcoalã ºi din ea coborî
un alt instructor. Au început sã discute amîndoi precipitat în ungu-
reº te ºi sã încerce uºile. Apoi, noul venit mi se adresã în româneºte
º i-mi spuse cã va aduce o ºurubelniþã subþire. De nici un folos
subtilul instrument. Am discutat iar, cu mine vorbeau româneºte,
între ei în ungureºte. Speram din toate puterile sã vinã cumva cu o
soluþie, ºi dacã le era mai uºor sã ajungã la ea în limba lor nativã,
nu aveam nimic împotrivã. Nicicînd n-au fost democraþia ºi tole-
ranþa mai liber consimþite în ce mã priveºte. Dar unul a plecat, iar
celãlalt, dupã ce mi-a promis cã se va întoarce ºi m-a sfãtuit sã
opresc eventual un „Ford” ca al meu dacã se va întîmpla sã treacã,
a plecat ºi el.

Am rãmas singur. Tot învîrtindu-mã în jurul maºinii (ce altceva
aveam de fãcut?) am observat pînã la urmã cã unul din geamurile
laterale nu era perfect ridicat, lãsînd un spaþiu de un milimetru.
L-am forþat cu instrumentul de la pipã, apoi cu degetul, cît s-a pu-
tut. Nu era destul. Claxonã cineva ºi am ridicat capul la timp ca sã
vãd un „Ford” mic ca al meu trecînd cu toatã viteza. Am lãsat
sã-mi scape un geamãt disperat. O fi claxonat în semn de salut. Si-
tuaþia era fãrã ieºire ºi am început sã patrulez. Am fãcut semne al-
tor maºini care ºi-au vãzut de drum ca niºte gloanþe fatal lansate
dintr-o þeavã ºi incapabile sã se mai opreascã. Lîngã mine apãru,
de data aceasta din cealaltã direcþie, acelaºi instructor cu maºina
lui de ºcoalã, primul care oprise.

– N-aþi oprit „Fordul” acela roºu?
– Nu l-am vãzut decît cînd era prea tîrziu.
Era dezamãgit.
– Dar am vorbit cu el. I-am spus.
– A claxonat, dar a trecut.
Continua sã arate dezamãgit ºi dezolarea mea sã creascã. Tot

felul de soluþii nerealiste îmi treceau prin cap. Îmi spuse cã el nu
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tice sau lenjerie de corp. ªi eu am scãpat de marfa mea de contra-
bandã – cele douã cartuºe de þigãri – ºi vecina mea a mulþumit
pentru ajutor.

Trenul se goleºte încet. Biºniþarii carã, trag, rostogolesc sacii ºi
genþile mari din tren. Nu departe de garã apare þinta lor: un iarma-
ro c  uriaº cu un ºir de tarabe mici confecþionate din saci de plastic ºi
din ºipci. Printre ele, cîini vagabonzi. Pãrþile rupte ale acoperiºuri-
lor fluturã în vînt. Biºniþarii vin aici ºi în frigul cel mai mare pentru
a- º i  vinde marfa. Fãrã ºliboviþã nu ar putea suporta frigul din trenul
foamei ºi din tarabe.

Atunci încã nu bãnuiam cã, peste cîteva zile, mã voi întoarece
s pre Timiºoara cu acelaºi tren, în compania unor chipuri cunoscu-
te. Dupã cele patru zile petrecute la Belgrad ºi în Voivodina, totul
mi s-a pãrut atît de îndepãrtat. ªi de data aceasta va fi nevoie de ºa-
s e ore pentru cei aproape 150 km. Trenul nostru al foamei trans-
portã de data aceasta nu biºniþari, ci, în primul rînd, cãlãtori tineri
solitari.

ªi  trenul foamei face parte din pietricelele mozaicului colorat
denumit Europa de sud. Dar, aceste cioburi sînt foarte scumpe: ele
sînt rãmãºiþele unei civilizaþii strãvechi, care a fost întodeauna
ameninþatã de puteri strãine, atît din est, cît ºi din vest. Trenul nos-
tr u al foamei ar fi putut deveni demult un Intercity-Express, care fa-
ce legãtura între douã metropole ale unei euroregiuni: Belgrad ºi
Timiºoara. În regiunea Mureº–Tisa–Dunãre existã de o vreme în-
co ace tendinþe pentru desfiinþarea graniþelor care aparþineau unei
lumi de mult depãºite. Dar Banatul nefragmentat rãmîne ºi în con-
tinuare un vis.

Pe drumul de întoarcere ploaia a bãtut în geamurile parþial
sparte. De pe plafon picura pe bancheta recusutã cu împunsãturi
grosolane. Pe coridor bãlteºte apa. Aparent, toate acestea trec neob-
s er vate de cineva. Se pare cã aparþin vieþii cotidiene.

În compartiment discutã douã studente. Una încearcã fãrã suc-
ces sã deschidã geamul: „What stupid train! It’s terrible!” – spune
prietena sa. Vine din Muntenegru, cealaltã din Vîrºeþ, ambele sînt
studente la Facultatea de Medicinã din Timiºoara, care pare a fi cea
m ai  bunã din întreaga regiune. Acum cãlãtoresc în România pentru
a face cumpãrãturi. Din compartimentul alãturat urlã muzica
uºoarã dintr-un casetofon supradimensionat. Patru fete de vreo
o p ts prezece ani cîntã ºi danseazã printre banchete. Bagajul lor con-
s tã din cîteva poºete ºi pungi de plastic. Hainele lor moderne, strîmt
croite, ar putea proveni dintr-unul din magazinele luxoase de pe
Kärntnerstrasse din Viena. Douã din ele vor fi conduse, mai tîrziu,
de poliþia de frontierã: nu au acte valabile. Una venea din Republica
Moldova, cealaltã din Ucraina. Fãrã a face prea mult tãrãboi, au ur-
m at indicaþiile poliþiºtilor de frontierã.

Doi tineri fumeazã pe coridor ºi îºi povestesc în limba românã
aventurile ultimelor douã zile. „Nu, pentru numele lui Dumnezeu,
nu-i rentabil sã furi. Nu ajungi departe cu asta”, spune unul dintre
ei. „Cumva ar trebui sã ajung în Germania. Acolo aº putea cãuta ce-
v a loc de muncã ºi aº supravieþui. Aici nu mai e de trãit.” Urmeazã o
descriere topograficã exactã a unei porþiuni de graniþã între Austria
ºi Germania. Un prieten l-a asigurat cã pe acolo se poate trece, cîn-
dva în timpul nopþii. ªi celãlalt se destãinuie: în Croaþia a fost ares-
tat pentru cã nu poseda acte valabile ºi a petrecut o noapte în spate-
le gratiilor. De cîteva zile nu a mîncat nimic în afarã de caise. Acum
º i-a putut permite doar cãlãtoria spre casã. Ce va face în continua-
re? „Dupã voia lui Dumnezeu, aºtept ºi încerc sã ajung prin Austria
în Germania… Dacã ai ajuns acolo, nici dracul nu te mai întreabã
de paºaport.” Cu cîþiva ani în urmã, a cãlãtorit de la Hamburg pînã
la Milano ºi nimeni nu i-a cerut actul de identitate. ªi bagajul celor
do i  tineri se rezuma la minimul necesar: o pungã de nailon verde
transparent cu o bucatã de pîine ºi o sticlã de apã. Luînd în conside-
rare prin ce au trecut arãtau destul de bine. Nu erau infractori, nu-
m ai  doi tineri ºomeri în cautarea norocului ºi – poate – a unei lumi
mai omenoase.

Trenul s-a apropiat iluminat de trãsnete de destinaþia mea: Ti-
miºoara. În compartimente este o zãpuºealã insuportabilã, aerul
este stãtut ºi nici aversa de ploaie nu reuºeste sã rãcescã vagoanele
încinse în timpul zilei.

Cu o orã înainte de miezul nopþii, trenul foamei m-a readus din
„cãlãtoria mea din jurul lumii”. Au fost patru zile pline de învãþã-
minte: o predare concentratã în istorie, geografie, politicã ºi arta su-
pravieþuirii. Mi-a adus aproape ºi o bucatã din Europa, un spaþiu vi-
tal, care, pentru milioane de oameni, a însemnat sau înseamnã pa-
tria. În ciuda tuturor suferinþelor ºi evenimentelor tragice cauzate
de puterea politicii – chiar ºi a actualei politici europene –, se poate
co nstata la aceºti oameni un enorm potenþial de perseverenþã ºi pof-
tã de viaþã. Nici noua împãrþire a Europei nu poate produce schim-
bãri pe acest tãrîm. Dar, cã existã ºi o globalizare a sãrãciei, mi-a de-
monstrat-o ºi una din arterele vitale ale vechii mele patrii sudesteu-
ro pene – bolnãviciosã, dar plinã de poftã de viaþã: trenul foamei.

Traducere de PAPP Éva

*  Originar din România, autorul trãieºte în Germania. De aceea, el nu
poate sã cunoascã denumirile folosite în þarã. Noi, care trãim aici, ºtim
cã, în România, acceleratul Iaºi-Timiºoara, Timiºoara–Iaºi este denumit
„trenul foamei”. Credem cã, fãcînd aceastã notificare, putem menþine
în text denumirea aleasã de autor. Redacþia
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Franz METZ

Trenul foamei*

O cãlãtorie într-o parte uitatã a Europei
Cî teva minute dupã ora cinci. Rapidul internaþional Bucureºti–Bel-
grad soseºte în dimineaþa aceasta la timp în gara Timiºoara. Dupã
scurta, dar cu atît mai palpitanta cãlãtorie cu taxiul prin oraºul încã
scufundat în somn (este un vehicul bun de aruncat la fier vechi, tari-
ful  cãlãtoriei a fost stabilit dupã costumul clientului ºi nu dupã ceas),
m ã bucur gîndindu-mã la comodul loc din vagonul de la clasa întîi.

Î narmat cu cîteva ziare româneºti, urc treptele abrupte ale vago-
nului originar din anii mai buni ai epocii lui Ceauºescu ºi mã izbeº-
te acelaºi miros de toaletã cunoscut de pe vremea cînd fãceam na-
veta zilnicã între Lugoj ºi Timiºoara. Deja dupã primii paºi mã cu-
prinde nesiguranþa, dacã într-adevãr am urcat în vagonul de la cla-
s a întîi: geamuri murdare cu perdelele rupte, scrumiere care atîr-
nã, uºi glisante înþepenite, scaune tãiate ºi numai cîteva comparti-
mente iluminate. Dar, spre norocul meu, se strecoarã ceva luminã
de pe peron. Îmi croiesc drum printre cutiile de carton, sacii ºi sa-
coºele uriaºe cu fermoarul tras, spre locul din compartimentul de-
ja s upraaglomerat. În nedumerirea mea, dacã într-adevãr mã aflu
în trenul spre Belgrad, mã adresez unei cãlãtoare, care se holbeazã
la m ine din cap pînã-n picioare. „Da, domnule, sunteþi în locul
bun” – a fost rãspunsul scurt. Mai mult nici nu voiam sã aflu, de-
oarece ceilalþi cãlãtori erau preocupaþi de aranjarea bagajelor – sau
a ce or fi fost.

Ceva tot nu este în regulã, mã gîndeam. Mã simþeam ca într-o
halã comercialã: cãlãtorii schimbau între ei haine, cartuºe de þigãri,
pachete de produse cosmetice, pantofi legaþi perechi, tacîmuri am-
balate, jucãrii, aparate electrice, seturi de scule ºi pachete cu lenje-
rie de corp. Trebuiau sã treacã cîteva minute de cãlãtorie prin fostul
grînar al Europei – cum a fost numit Banatul pînã la naþionalizarea
proprietãþii private din 1948 – pînã cînd liniºtea sã se aºtearnã pes-
te cãlãtorii care miºunau ºi se tîrguiau între ei cu gesturi nervoase.

De fapt, erau oameni tineri, drãguþi – biºniþari –, puºi pe vorbã,
care trebuiau sã ascundã în mare grabã, pînã la apariþia vameºilor,
cu miºcãri sigure ºi bine exersate, marfa lor mai mult sau mai pu-
þin legalã. Marfa se împarte cu simþul într-ajutorãrii, în aºa fel încît
f iecare sã aibã asupra sa o cantitate micã de „articole de export”. De
aceea, o femeie s-a îmbrãcat cu mai multe geci. ªi prietenul ei a pri-
mit douã, iar colega de alãturi una. Gecile rãmase din morman sînt
îm pãrþite pe agãþãtorile rãmase libere în compartiment.

Eram singurul cãlãtor nepreocupat de dosirea mãrfii. De aceea,
m ã s tudiau pe ascuns ºi cu neîncredere. Era penibil. De fapt, oame-
ni i  erau sãritori ºi amabili ºi, aparent, se cunoºteau de multã vre-
me. Nu mi-au fãcut impresie proastã. Pãreau a fi epuizaþi de trans-
po rtul, împachetarea ºi ascunderea mãrfii. În nici un caz nu erau
o am eni rãi – atît am putut sã constat pentru liniºtirea mea.

Dintr-odatã, femeia de lîngã mine mi se adreseazã. Dupã ce aflã
cã sînt turist, posesorul unui paºaport german ºi cãlãtoresc pentru
prima datã la Belgrad se liniºteºte vizibil. ªi ceilalþi au pãrut uºuraþi:
deci strãinul din compartimentul lor nu este nici funcþionar romîn,
nic i  turnãtor care sã le facã greutãþi la graniþã.

„Din asta trãim”, mi-a spus femeia mai în vîrstã, îmbrãcatã cu
multele geci. „Fiecare a doua zi mergem la Panciova, unde vindem
marfa pe piaþa mare. Aici vin unguri, sîrbi, croaþi ºi români. Aface-
rea merge bine. Sînt inginerã ºi, de mulþi ani, am rãmas ºomerã.
Copiii noºtri trebuie cumva întreþinuþi. Doar ºtiþi cît de rãu ne mer-
ge… Dacã am avea de lucru, nu ar trebui sã ne ocupãm de activita-
tea aceastã nedemnã.” Soþul ei ascultã o vreme ºi apoi continuã el:
„… ªi  nu ar trebui sã cãlãtorim cu acest tren al foamei. Asta ne aju-
tã sã supravieþuim. Pe vremuri, sîrbii veneau la noi ºi ne aprovizio-
nau cu cele necesare. Acum, noi sîntem aceia care le oferim sîrbilor
marfa noastrã. Aºa-i viaþa…”

Mai tîrziu, intru în vorbã ºi cu ceilalþi cãlãtori. Ana – în jur de 25
ani – se aflã pe drum de cîteva zile. Este din Republica Moldova. Ea
face rost de marfã de la prieteni care, la rîndul lor, o aduc din Ucrai-
na. Mai demult, marfa provenea din Polonia. Astfel, ea cîºtigã – da-
cã totul merge bine – în jur de 300 mãrci pe lunã. Desigur, trebuie
sã ia în calcul ºi faptul cã vameºii mai confiscã cîte ceva ºi la asta se
adaugã ºi micile cadouri pentru grãniceri. Nu mai vrea sã se mai
ocupe de aceastã treabã, doreºte sã se lase ºi sã îºi caute un loc de
m uncã definitiv.

În compartimentul trenului foamei se aºterne încet o tãcere ºi o
liniºte încordatã. Vecinii mei ºed aproape nemiºcaþi, lucrurile sînt
as cunse sub banchetã, în plasa pentru bagaje, în buzunarele de la
sacouri ºi pantaloni, în poºete, pungi ºi plase. Se aºteaptã încordat
ceva ce trebuie sã se întîmple. Ne apropiem de graniþa cu Serbia –
de acea graniþã care, pînã la 1989, a fost zona de demarcaþie cea
mai supraveghetã din partea de est dincoace de cortina de fier. De-
oarece nu am avut un bagaj mai mare, o vecinã îmi împinge sub
braþul stîng douã cartuºe de þigãri, pe care nicicum nu reuºeºte sã
le ascundã: „Nu vã faceþi griji, domnule. Atîta puteþi trece fãrã pro-
b leme peste graniþã”.

Î ncepe controlul pe partea românã a graniþei. Ora aceea dureazã
o micã eternitate. Prima datã vine conductorul. Bãnuiesc cã eu am
fost singurul cãlãtor cu bilet. Fãrã ezitare, bagã în buzunar bacºiºul
cãlãtorilor. Urmeazã controlul paºapoartelor ºi, dupã aceea, vama.
Lumea se cunoaºte ºi biºniþarii cunosc bine vameºii tineri. Pipãie
bagajele, întreabã despre conþinutul lor, fac cîte o glumã cu unul
sau altul ºi pleacã mai departe. Ce sã spunã, se întîlnesc în mod re-
gulat în acest tren, se ºtie cînd ºi cu ce marfã se aflã cineva pe
drum. ªi biºniþarii ºtiu precis care vameº în ce turã lucreazã. Uºu-
rarea se poate citi pe faþa cãlãtorilor. Au reuºit ºi de data aceasta!

ªi  eu? Am stat cu cele douã cartuºe de þigãri sub braþ ºi am aº-
tep tat sã pot prezenta paºaportul. Totul este în ordine … Sau nu?
Mi se ia paºaportul pentru verificarea datelor. A durat peste o jumã-
tate de orã pînã cînd s-a întors funcþionarul. Doamne, mã gîndeam,
oare ce se întîmplã? Toate privirile se îndreaptã încordate spre mi-
ne. Funcþionarul mã someazã sã cobor, deoarece actele mele nu
sînt în ordine. Am intrat în România cu maºina ºi acum cãlãtoresc
cu trenul. De ce? Îi explic cã vreau sã petrec cîteva zile în Iugoslavia
ºi, dupã aceea, mã voi întoarce la Timiºoara. Dar justificarea pare
s ã nu fie de nici un folos, deoarece nu pot sã prezint nici o adeve-
rinþã de la poliþie care sã dovedeascã locul unde se aflã maºina
mea. Tînãrul funcþionar mã roagã sã aºtept un pic, pînã cînd vor-
beº te cu ºeful lui. A trecut iarãºi vreun sfert de orã pînã s-a întors cu
paºaportul meu în care a scris sub vizã „fãrã maºinã”.

Oraºul de graniþã de pe partea sîrbeascã se numeºte Vîrºeþ. ªi,
dupã mai bine de optzeci de ani de la prãbuºirea Monarhiei
Austro-Ungare, întîlneºti la fiecare pas vechea Austrie. Chiar ºi gara
rãvãºitã a rãmas de pe vremea împãratului Franz Joseph. Geamuri-
le, construcþiile „Jugendstil”, bisericile baroce, capela Sfîntei Cruci
care vegheazã asupra oraºului – sînt, toate, detalii pe care le cunoº-
team deja din cãrþile autorilor ºvabi dunãreni. Odatã, asta a fost ºi
patria lor. Surghiun, împuºcãri, refugiu ºi, dupã cincizeci de ani, ia-
rãºi rãzboi. Apare turnul de televiziune de pe deal, care a fost lovit
în 1999 de un bombardier american. De prãbuºit, s-a prãbuºit de
abia dupã cîteva luni. Vîrºeþ – odatã va trebui sã cunosc mai îndea-
prope acest loc.

Trenul nostru, al foamei, care leagã douã din cele mai sãrace
þãri ale Europei, stã aici iarãºi o orã bunã. Timp destul ca sã observ
pe chipuri ultimii zece ani pierduþi. Timpul s-a oprit aici cîndva,
poate în 1989. Doi reprezentanþi ai serviciului sanitar, îmbrãcaþi în
alb –, unul cu un recipient mãriºor pe spate, celãlalt echipat cu un
pulverizator de mînã – încep sã stropeascã podeaua trenului ºi mîi-
ni le cãlãtorilor cu o soluþie apoasã. Deodatã îmi aduc aminte cã
postul de radio român a mai relatat despre o epidemie asemãnãtoa-
re cu Ebola în Kosovo.

Urmeazã, din nou, un control de paºapoarte, dar, de data aceas-
ta, pe partea sîrbeascã. Dupã o orã, trenul îºi continuã drumul spre
Belgrad. Lîngã mine, la geam, apare un domn mai în vîrstã. Dupã
cîteva cuvinte în englezã, ne dãm seama cã discuþia poate continua
º i  în limba românã. El este în drum spre casã de la staþiunea bal-
nearã din Bãile Herculane, unde face tratament cu regularitate. Sa-
tul  românesc de unde provine aparþine acum Banatului sîrbesc.
Dar domnul Popescu posedã acum un paºaport canadian, deoarce
s-a stabilit acolo de mai mulþi ani. Povesteºte despre numeroasele
aºezãri româneºti din Valea Timocului, despre obiceiurile ºi datinile
viu pãstrate de cãtre compatrioþii sãi din Banatul sîrbesc pînã în zi-
le le noastre. S-a discutat ºi despre trasarea graniþelor de dupã pri-
m ul rãzboi mondial, cînd s-a semnat în Trianonul din Franþa unul
d in cele mai absurde tratate de pace: în mijlocul unor aºezãri sîr-
beºti, româneºti sau germane s-a trasat o graniþã nãscocitã. Astfel,
în 1919, unei regiuni europene bine consolidate istoric i s-a adus
un mare prejudiciu. Atît pentru români, cît ºi pentru sîrbi, la fel ca
ºi pentru germanii care mai trãiau atunci aici, aceastã nouã graniþã
a fost o vreme ca un coºmar. Sîrbul român canadian vorbea din ce
în ce mai încîntat despre patria lui, pe care – cu voia lui Dumnezeu
–  o va vizita în fiecare an.

Privesc peisajul care este la fel ca ºi pe partea româneascã a Ba-
natului. Turnurile baroce ale bisericilor ortodoxe ºi catolice din
partea de sud a acestei cîmpii se vãd de departe. ªi urmele socialis-
mului se lasã vãzute în rãmãºiþele ruinate ºi ruginite ale intreprin-
derilor de stat, care perturbã idila lanurilor de grîu ºi a aleilor de
p lo pi. Cunosc destul de bine acest colþ al Europei, deoarece am
m ulþi  prieteni pentru care acest pãmînt a însemnat, pînã în 1944
raiul de pe pãmînt. Ca urmare a izgonirii ºi a surghiunului, au
ajuns în Austria ºi Germania, unde astãzi poartã numele de „ºvabi
dunãreni”.

În 1999, cînd rãzboiul din Kosovo s-a mutat prin intermediul
m ass-mediei în camerele nostre de zi, a trebuit sã cunosc o faþetã
cu totul nouã a acestei þãri. Prietenul meu Maketic György locuia
atunci în apropierea podului de peste Dunãre din Peterwardei, care
a fost bombardat. Zgomotul bombardãrii oraºelor Vîrºeþ ºi Panciova
s-a auzit pînã la Timiºoara, mi-a spus domnul Popescu. De atunci,
ceva nu este în regulã nici cu recoltele: cireºii nu mai înfloresc ca ºi
înainte, roºiile sînt subdezvoltate ºi cu cartofii pare sã nu fie ceva în
o rd ine. Atît pe partea româneascã, cît ºi pe cea sîrbã a graniþei, se
vorbeºte despre eventualele urmãri ale bombardamentelor. Deci se
adevereºte – mã gîndeam – ceea ce mi-a povestit o cãlugãriþã
„Notre-Dame” din Timiºoara, ºi anume cã una dintre surori a mu-
rit în decursul cîtorva sãptãmîni de pe urma unei encefalopatii do-
b îndite atunci.

Am ajuns la Panciova. Mai demult am observat deja aceeaºi agi-
taþie în tren, ca ºi dupã plecarea din Timiºoara. De data aceasta, fie-
care biºniþar strîngea marfa împãrþitã între ei: acum fiecare cãlãtor
av ea o cantitate enormã de haine, pantofi, burghie, produse cosme-



flãmîndã din secuime, lipitã pãmîntului. S-a cãþãrat în camionul gata
de plecare ºi a cerut sã fie deportatã ºi ea. Reprezentantul autoritãþii a
considerat-o – evident din autoapãrare – nebunã, nebuna familiei. Sã
vinã, i-a spus, dar ea, tanti Márika e liberã, sã-ºi bage asta bine în
minte. Dar, din clipa asta, ea trebuie sã i se supunã necondiþionat, la
fel ca ºi toþi ceilalþi, i-a spus el, singura deosebire fiind cã ea, adicã
Márika, e liberã. Iar în satul-lagãr nu existã decît douã feluri de oa-
meni: prizonieri ºi paznici.

Hai, ºterge-o! Liber! – a încheiat miliþianul uºurat.
Cînd scriu b isericã,  atunci mã gîndesc la casa lui Pãtraºcu – casã ,

vezi mai sus. Pãtraºcu era un preot român, avea deja vreo cincispre-
zece ani de puºcãrie în spinare. Îºi transformase casa în bisericã, aco-
lo mergeam ºi noi la slujbã. Ne duceam cu toþii la casa lui Pãtraºcu,
veneau acolo ºi cãlugãrii franciscani, cei care ne acoperiserã casa,
cãci, abia ce ne instalaserãm în ea, vîntul i-a smuls acoperiºul ca pe o
pãlãrie. Apoi a început sã plouã zdravãn; la început, mama a sperat cã
va gãsi o soluþie, pe cei mici i-a înghesuit sub masã, pe cei mai mari
i - a acoperit cu o pãturã, dar, pînã la urmã, cum ploaia nu se îndura sã
stea, s-a predat. Îmi era fricã, îmi amintesc bine, dar mama a început
sã cînte, sã cînte ºi sã ne povesteascã, iar noi ne-am liniºtit. Turna ca
d in gãleatã, iar noi cîntam. Apoi au venit franciscanii, nici nu a apucat
sã iasã soarele cã aduseserã trestie din deltã ºi noi aveam din nou un
acoperiº deasupra capului.

Dacã scriu prînz, prînz ºi acasã,  trebuie sã adaug de îndatã aº-
teptare.  Dupã o vreme, mama, într-adevãr, ne-a chemat sã intrãm,
ne-am aºezat în jurul mesei, am început sã cîntãm ºi sã ne rugãm,
iar, dacã dupã „amin” continuam cîntecul, asta însemna cã atunci
tocmai nu aveam nimic de mîncat. Un cîntec înainte ºi unul dupã
rugãc iune – asta era toatã ceremonia. Proporþional cu înmulþirea
cîntecelor se scurta prînzul. Atunci, mama ne povestea ºi despre tata
–  acest ºiretlic îi reuºea întotdeauna, cei mai mici nici nu-ºi amin-
teau de fapt nimic despre el, iar eu, care nu aveam nici o amintire
personalã cu el, chiar ºi de pe tabloul de absolvire abia dacã reuºeam
sã- i desluºesc fotografia, mereu îl confundam cu altul, de aceea cei
m ai  mari m-au condamnat la ore suplimentare considerînd greºeala
m ea gravã, de-a dreptul inadmisibilã. Aºteptarea devenise starea
fundamentalã a vieþii noastre de zi cu zi. Masa, casa, chiar ºi locul

pentru noi necunoscut unde era în-
chis tata, toate au devenit identice cu
aºteptarea.

Ne mulþumeam cu cîntece în loc
de prînz? – am întrebat-o neîncrezã-
tori pe mama dupã mai muliþi ani.

Cu cîntece ºi cu poveºti – ne-a
rãspuns ea triumfal, ca una care a re-
uºit sã le vinã de hac celor ºapte burþi
hãmesite.

Omul nu trãieºte numai cu pîine.
Ba, uneori, numai cu pîine nu trãieºte
ani în ºir, ci cu fierturi din tot felul de
plante neºtiute, cînd frãgezimea lucer-
nei  e o delicatesã, iar arpacaºul o mîn-
care de-a dreptul regeascã.

Aºa ºi este!
Ne jucam în faþa casei, ca de obi-

cei, dupã b isericã, duminica pe la
prînz, aºteptînd vorba chemãrii.

Deodatã vîntul aduce niºe behãi-
turi de oi ºi-l vedem imediat pe cioba-
nul din faþa turmei.

Se îndreaptã cãtre noi.
Ne salutã – Hristos a înviat! – ne

întreabã cine sîntem.
Eu îmi amintesc de un cioban

uriaº, înalt, purta o blanã, îl priveam
impresionaþi. Turma de oi unduia îm-
prejurul casei, iar cocioaba, cu pereþii
vãruiþi pãrea cã pluteºte printre nori.

I-am primit salutul cu sfialã,
i - am rãspuns cum am putut.

La care el, cicã ne cautã pe noi. A
auzit de noi, de unguroaica cu ºapte copii, ºi-a zis sã ne caute.

Péter o cheamã pe mama.
Acum e Paºtele, spune ciobanul, a adus cadouri copiilor, sã nu ne

fie teamã de el.
I-a dat mamei un caº de oaie ºi cîteva ouã roºii. Pe unul îl ia îna-

poi, se apleacã ºi ni-l aratã de aproape.
Un ou roºu – spune el – vopsit.
Nu ºtiu dacã Péter, care e cu un an mai mare ca mine, mai vãzuse

ouã roºii, eu sigur cã nu.
ªtim noi de ce e roºu? – ne întreabã ciobanul.
Nu, nu – îi rãspund eu lacom.
Atunci cînd Mîntuitorul, dupã ce a fost biciuit, a pornit, cu coroa-

na de spini pe cap, cãtre Golgota, sîngele lui a vopsit pietrele din ca-
lea lui. Iar copiii care, în Duminica Floriilor, îl întîmpinaserã cu
chiote de bucurie pe cel mai sãrac dintre regi, în Vinerea Mare au
adunat aceste pietre ºi le-au dus acasã. Iar noi, de Paºti, vopsim ouã
ºi  ne amintim de el. De sîngele Mîntuitorului care a înviat.

Cînd a terminat, a spart oul, l-a curãþat de coajã, ne-a dat cîte o
bucatã de gãlbenuº, una de albuº: mamei, lui Péter, mie. A mîncat ºi
ciobanul din el, alãturi de noi.

S- a ridicat, ne-a salutat ºi a pornit în fruntea oilor.
Co jile de ouã roºii strãluceau în faþa casei, printre pietre.
Mama ne-a chemat la masã.
Cîntec, rugãciune, cîntec. Cîte unul. Ouã ºi caº.

Traducere de Marius TABACU
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Povestiri despre
pronumele impersonal

(Moto. Raffael)
Aceasta este o poveste despre pãrintele Rafael, învãþãtorul cu cea

mai lungã barbã care, ani în ºir, a predat într-un mic orãºel fãrã ca
mãcar un singur suflet sã fi ajuns sã cunoascã adevãrul, chiar dacã
pãrintele a studiat Sfînta Scripturã ºi credinþa celor vechi cît i-a fost cu
putinþã ºi a depus atîta sîrg într-ale învãþatului, cã ºtia pe de rost toatã
Scrierea; pe deasupra, ducea un trai fãrã cusur, într-o asemenea mã-
surã, încît îl ºtiau peste tot de sfînt ce era, numai în oraºul lui nimeni
nu se sinchisea, nici de viaþa, nici de învãþãmintele dascãlului.

Pãrintele Rafael era tot mai nedumerit, nu ºtia ce ar putea face ca
vorbele lui Dumnezeu sã ajungã la inimi schimbînd traiul înstãrit,
dar plin de necontenite duºmãnii, al oamenilor.

Dar, într-o bunã zi, Rafael, cel cu barba cea mai lungã, a dat de
veste cã, de sãrbãtoarea Arãtãrii la Faþã, nu îi va aºtepta pe cei dornici
sã- l  asculte în locaºul sfînt, ci în grãdinã, pentru cã, în acea zi se va
arãta Diavolul ºi, oricine va voi, va putea sã-l vadã cu ochii lui.

S- a dus îndatã vestea în tot oraºul cã Diavolul se va arãta în grãdina
pãrintelui Rafael, iar oamenii au venit atît de mulþi, cîþi nu mai fuse-
serã niciodatã la slujbã, nici de sãrbãtorile cele mari. Cînd a vãzut pã-
rintele cîþi se îmbulzesc în grãdina sa ºi cã tot oraºul, cu mic cu mare,
îl priveºte cu nerãbdare ºi înfrigurare, pãrintele a început sã citeascã
Cele Zece Porunci, dar abia a ajuns la „Sã nu ai alþi dumnezei afarã
de Mine!” cã, cei de faþã, fãrã nici o
excepþie, parcã nu glasul lui Rafael
îl auzeau, ci pe acela al Celui Atot-
puternic care le propovãduia din
nou spusele testamentului, ca sã-i
uneascã din nou întru acelaºi
neam. Atunci, sufletele tuturor s-au
umplut de cãinþã ºi de dragoste
pentru pãrintele Rafael ºi, din clipa
aceea, l-au ascultat cu sufletele în-
setate ºi l-au urmat în toate.

Iar, dacã cineva îi întreba de l-au
vãzut în ziua aceea pe Diavol, aºa
cum le promisese omul cel sfînt,
rãspundeau cã toþi cei ce fuseserã
acolo au putut vedea cum le iese
Diavolul din suflete ºi pãrãseºte grã-
dina în grabã.

Iar dacã cineva insista ºi îi între-
ba de unde ºtiu cã vãzuserã bine ºi
nu fusese cumva doar o închipuire
copilãreascã, îi rãspundeau cã ei
sînt siguri, deoarece nimeni nu i-a
v ãz ut pe alþii lepãdîndu-se de
Satana, ci fiecare s-a vãzut pe sine
lepãdîndu-se el însuºi de el.

( Transcripþia unei fraze de
Kertész Imre 1)

Nu maghiarii, ci omul, dacã în-
tîmplãtor este maghiar, este „ma-
ghiarul” ca situaþie în totalitarism.

( Transcripþia unei fraze de
Kertész Imre 2)

N u românii, ci omul, dacã întîmplãtor este român, este „româ-
nul” ca situaþie în totalitarism.

(Transcripþia unei fraze de Kertész Imre 3)
Nu românii ºi maghiarii, nu etnicitatea croitã pe mãsura individu-

lui  sau a comunitãþii, ºi nu omul (oamenii) în general, hoinãrind prin
spaþiul-timp sau prin istorie în grupuri mai mari sau mai mici, ci fiin-
þa investitã cu inteligenþã, dacã întîmplãtor este om: „omul” ca situa-
þie  în totalitarism. ªi Domnul – care nu e al ortodocºilor, nici al catoli-
c ilor, nici al evanghelicilor, nici al reformaþilor etc.; nici al maghiarilor
sau al românilor etc. –, ci „Dumnezeu” ca situaþie în totalitarism.

(„Deo”)
ªtiu, obiºnuiesc sã spun eu, sau cel puþin cred cã ºtiu ce înseamnã

sã fii român. Nu cel care este „caracteristica naþionalã”, „fiinþa naþio-
nalã”, românul stereotip: asemenea român nu existã, nimeni nu s-a
întîlnit cu el, chiar dacã ºi-a petrecut toatã viaþa ciorovãindu-se cu el.

Am trãit aproape cinci ani în Lãteºti-ul din Bãrãgan. Satul a fost
construit dupã al doilea rãzboi mondial de cãtre deportaþii germani,
în formã de secerã ºi de ciocan. De asta am aflat doar mult mai tîrziu,
ca proaspãt clujean, de la Adrian Marino, care a auzit-o de la un pilot
ce lucra pe un avion biplan utilitar.

Un domiciliu obligatoriu ideal.
Dupã cel de-al doilea rãzboi mondial au fost duºi acolo ºvabii, li

s-au arãtat parcelele marcate cu þãruºi pe cîmpul arid, locurile unde
trebuiau sã-ºi clãdeascã casele. Nu tu copaci, nu tu o piatrã, numai
pãmînt cît vezi cu ochiii ºi, în depãrtare, la mlaºtinile Borcei, tufe de

nuiele. Aºa s-a ridicat satul: niºte case cît coteþul, cu ferestre de-o pal-
mã, drept paturi erau bune ºi paiele împrãºtiate pe jos. Dupã nemþi
au fost aduºi în sat deþinuþii politici; pînã sã devinã locuitori ai Lãteº-
tiului, cei mai mulþi dintre ei s-au perindat prin puºcãriile României,
unii au fost aduºi acolo dupã zece ani de închisoare. Erau funcþionari
ai vechiului regim, foºti miniºtri, preoþi, cãlugãri, rezistenþi, dacã îmi
amintesc bine, o vreme, chiar ºi vãduva mareºalului Antonescu a îm-
pãrtãºit aceeaºi soartã cu noi. Mai tîrziu, au ajuns în lagãr studenþii
din ’56, apoi, în 1959, noi. ªi Paul Goma, Nicolae Balotã, Adrian
 Marino, nenea Bimbó (Romulus Pop), nenea Pali Fãgãºan, Aurel.

Sosi rea noastrã trebuie sã fi fost un eveniment deosebit: o mamã
pipernicitã, fragilã, aproape o fetiþã, cu cei ºapte copii ai ei frînþi de os-
tenealã, cãutînd o cocioabã liberã prin sat în compania strictã a poli-
þ ie i . „Preoteasa cu cei ºapte copii”: acestea au fost primele cuvinte ro-
mâneºti pe care le-am învãþat ºi care s-au infiltrat astfel printre ele-
mentele timpurii ale identitãþii mele. Nu aveam nimic, de fapt nici
unde eram nu ºtiam; mama, fatã de la Budapesta, nu vorbea încã ro-
mâneºte. Vãd cum se urneºte lagãrul în jurul nostru, Aurel se anga-
jeazã sã-i înveþe carte pe fraþii mei de vîrstã ºcolarã, nenea Nicu
 (Balotã) ne ajutã sã descoperim împrejurimile ºi sã ne deprindem cu
posibilitãþile de a ne procura cele de trebuinþã zilnicã; uneori ne duce
în excursie pe insula dintre Borcea ºi Dunãre. Pe Péter, care între
timp a fãcut poliomelitã, îl carã de fiecare datã în spinare. Cît sîntem
în excursie mãcar nu chiuim în jurul mamei cu burþile chiorãind de
foame. Pe lîngã carte, Aurel îi iniþiazã pe cei mai mari în tainele pes-
cuitului. Nenea Pali Fãgãºan, timiºoreanul, îl învaþã pe István sã cînte
la vioarã. Duminica mergem la bisericã, la Pãtraºcu. În sat nu se þine
slujbã în ungureºte, dar pentru mama e firesc cã duminica locul nos-
tru este în lãcaºul Domnului. Familia se îndreaptã cãtre cocioaba nu-
mitã capelã. Niciodatã nu am avut parte de o slujbã mai adevãratã ca
acelea: de parcã ne-am fi dus sãptãmînã de sãptãmînã la ieslea din
Betlehem. Ba chiar ºi în timpul sãptãmînii. Un fel de sãrãcie cereas-
cã, de neînchipuit, smerenie, liniºte, cu lumînãri subþiri, nici pome-
nealã de grabã.

N i se spune deoºii, dupã prescurtarea de la domiciliul obligato-
riu,  numai cã Deo e denumirea latinã a lui Dumnezeu. Ãsta era nu-
mele pe care îl purtam toþi cei care eram acolo.

În sat apar niºte necunoscuþi, în vizitã, de la Bucureºti. Familia
Rascol. Auziserã despre noi de la Europa Liberã, despre preoteasa cu
ºapte copii, nu ºtiu cum ne cheamã, dar ne cautã pe noi. Scornesc ca
în rãstimpul dintre douã controale ale poliþiei sã le „fure” din sat pe
surorile noastre, sã le aducã înapoi, apoi sã le ducã din nou la Bucu-
reºti  ca sã o ajute pe mama. Ce limbã or fi vorbit ca sensurile încrede-
ri i  sã se nascã între niºte necunoscuþi? Bineînþeles româneºte, am fi
tentaþi sã spunem, altfel cum, dar ºtim prea bine cã atîta nu este des-
tul, chiar dacã „surplusul” se opune articulãrii lingvistice.

Cînd  ni  se dã drumul, nu avem unde sã mergem. Tata e încã în
puºcãrie, tot ce am avut ne fusese confiscat, nu avem nimic. La Bucu-
reºti, în Gara de Nord ne întîmpinã o adevãratã delegaþie în frunte cu
familia Rascol, ne coboarã din tren ºi trãim acolo, la Bucureºti pînã ce
reuºim sã luãm legãtura cu rudele noastre ca sã gãsim o soluþie.

ªtiu, de fapt bãnuiesc cã ºtiu, cum e românul.
Am povestiri.

(Sînge pe pietre)
Ne jucam în faþa casei, ca de obicei, pe la prînz, înainte de masã.

Poate cã tocmai ne întorsesem de la bisericã, aºteptam ca mama sã
ne cheme la masã.

Casã, bisericã, prînz, acasã, aºteptare – sã ne oprim o clipã.
Cînd scriu casã mã gîndesc la cocioaba aceea din chirpici ºi nuiele

în care am locuit aproape cinci ani. Mama, cei ºapte (copii) ºi tanti
Márika. În total nouã. Opt dintre aceºtia, cu cîte o condamnare pe nu-
mele fiecãruia, iar tanti Márika, cea de a noua, de bunã voie. Pe tanti
Márika, pãrinþii mei au primit-o în casa lor încã pe vremea cînd pu-
teau sã-ºi hotãrascã liberi soarta, au primit-o pentru cã era o orfanã ºi



mãtorul deceniu (cel puþin), fãcîndu-i atît pe creatorii deciziilor politice
ºi militare, cît ºi pe contribuabili sã se întrebe mereu dacã armatele con-
venþionale nu sînt cu adevãrat niºte dinozauri – nu doar incapabili sã
apere eficient societãþile paºnice, dar reprezentînd chiar o mare povarã,
obligînd la o risipã de resurse rare ºi preþioase, care ar putea fi dirijate
spre structuri de securitate mai flexibile.

Lucrul pe care aº vrea sã-l observ, în continuare, este cã armatele,
a ºa cum le ºtim, au o dublã condiþie: 1) sînt o parte funcþionalã a meca-
nismului statului; 2) reprezintã „metonimic” statul, prin formula par-
te-pentru-întreg. Al doilea sens poate fi explicitat ºi altfel: armata nu este
neapãrat funcþionalã, ci este un simbol al funcþionalitãþii, o utopie a ie-
rarhiei ºi coordonãrii perfecte menitã sã susþinã sentimentul reconfor-
tant al existenþei unei comunitãþi naþionale organice. În momentul în
care armatele se dovedesc incapabile a face faþã unui nou tip de duº-
man, transformînd avantajele respectului autoritãþii, coordonãrii cen-
tralizate, uniformizãrii comportamentelor ºi valorilor în tot atîtea handi-
capuri insurmontabile, nu înseamnã aceasta, oare, cã avem aici expri-
matã o crizã mai generalã, a unei întregi viziuni despre funcþionarea
statului ºi organizarea „raþionalã” a societãþii? Van Creveld, ºi mulþi din-
tre gînditorii libertarieni care s-au ocupat de probleme de securitate,
sînt convinºi cã da.

Una dintre caracteristicile miºcãrilor teroriste de ultimã generaþie
(aºa cum rezultã, de exemplu, din rapoartele anuale despre evoluþia
acestui flagel ale Rand Corporation) este faptul cã ele cunosc o structu-
rare orizontalã, non-ierarhicã, avînd o extremã libertate ºi vitezã de miº-
care ºi putînd sã se grupeze în cele mai greu predictibile configuraþii
pentru a-ºi duce la îndeplinire planurile macabre. Acest model de com-
portament, susþinut, de dezvoltarea comunicaþiilor prin Internet, repre-
zintã esenþa provocãrii la adresa structurilor de securitate ale statelor
moderne.

Pentru a face faþã în mod eficient acestor ameninþãri, este nevoie de o
forþã de reacþie care sã reproducã o bunã parte din ceea ce am putea
numi, cu o tristã ironie, „cultura” lor „organizaþionalã”. La rigoare, pu-
tem spune, în condiþiile paradoxului, cã forþa de distrugere a armatelor
convenþionale este pur ºi simplu prea mare pentru aceºti duºmani mi-
croscopici (nu poþi sã scapi de viruºi trãgînd în ei cu pistolul!), una din-
tre soluþiile raþionale ar putea fi revenirea la înþelepciunea strãveche cã
cel mai bine se apãrã cine se apãrã singur. Cu alte cuvinte, delegarea se-
curitãþii cãtre un corp profesionalizat, distinct ºi masiv ar putea sã se do-
vedeascã cea mai proastã alegere, atîta timp cît ºansele de a-i depista la
timp pe planificatorii de atentate depind de capacitatea de a îndesi re-
þeaua vigilenþei, a supravegherii responsabile.

Înseamnã aceasta un fel de militarizare a societãþii? Dacã da, în ori-
ce caz nu este vorba de nimic care ar putea sã semene cu oribilele so-
cietãþi-cazarmã inventate de comunism, ci, mai degrabã, despre ceva în
genul acelei „civilizãri” a armatei, a acelei asumãri civice a responsabi-
litãþilor pentru securitatea publicã pe care le regãsim în state precum
Elveþia sau Israel. Aceastã largã operaþiune de educare a societãþii nu
echivaleazã cu înlocuirea unei structuri deschise cu una a controlului
i erarhic – dimpotrivã, funcþia ei este aceea de a spori autonomia cetãþe-
nilor sau comunitãþilor, oferindu-le mijloace sporite de a-ºi asigura
existenþa ºi libertatea.

Din punctul de vedere al unei teorii a descentralizãrii administrative,
aceste evoluþii sînt de o crucialã importanþã. Dacã este corect cã rezisten-
þa în faþa unor reþele hiperflexibile ºi mobile ale terorii, capabile sã-ºi
schimbe structura cu aceeaºi vitezã cu care o face ºi virusul HIV, presu-
pune o flexibilizare corespunzãtoare a structurilor deciziei politice ºi so-
ciale – atunci înþelegem cã acest proces presupune, printre altele, ºi o
însemnatã descentralizare a responsabilitãþilor pentru securitate. În-
tr-un mod foarte concret, este vorba despre creºterea responsabilitãþilor
în problemele de securitate ale structurilor locale, municipale sau regio-
nale – un proces care nu se poate realiza decît în cadrul mai larg al des-
centralizãrii ºi devoluþiei. Aceastã dramaticã schimbare de accent ºi de
perspectivã asupra politicilor de descentralizare scoate în evidenþã, în-
tr-un mod pregnant, un adevãr pe care sprijinitorii acestora l-au afirmat
demult: descentralizarea nu înseamnã slãbire, disoluþie, risipã, anarhie
ci, dimpotrivã, forþã, dinamism, coerenþã ºi eficienþã.
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MOLNÁR Gusztáv

Ciocnirea civilizaþiilor,
falimentul civilizaþiilor…

Decãderea, pedeapsa hybrisului, lua la grecii antici, adeseori, o formã ciu-
datã: oameni supunîndu-se propriului destin puteau deveni, de exemplu,
unelte ale mîniei zeilor abãtute asupra altora. Primejdia cea mai gravã ca-
re pîndea aroganþa apãrea însã atunci cînd, dincolo de nenorocirile de na-
turã fizicã, zeii induceau în eroare victima cu bunã-ºtiinþã, iar aceasta,
multiplicîndu-ºi greºelile anterioare, fãcea de-acum oarecum conºtient
paºii ce-i mai rãmãseserã pînã la împlinirea prãbuºirii.

Rîndurile de mai sus le-am „aºternut pe hîrtie” mai înainte ca pri-
mele avioane americane sã fi decolat cãtre munþii Afganistanului. Existã,
pare-se, momente în istorie cînd orice avertisment e zadarnic. „Trebuie
sã realizãm – scria Hungtington în celebra sa carte apãrutã în 1996 – cã
amestecul în treburile altor civilizaþii constituie, probabil, cea mai seri-
oasã sursã de conflicte din cîte existã, conducînd la nesiguranþã ºi, în
mod potenþial, la conflicte globale în acestã lume de civilizaþii multiple.”
Ceea ce s-a întîmplat pe 11 septembrie 2001 în Statele Unite se poate
concepe ºi ca un teribil rãspuns, o reacþie a unei civilizaþii la consecven-
tul intervenþionism civilizatoriu al puterii tutelare a Occidentului. Datele
problemei nu se modificã nici chiar prin faptul, de altfel de o însemnãta-
te fundamentalã, cã acesta din urmã poate fi, ce-i drept, atenuat printr-o
politicã inteligentã dar probabil cã nu poate fi evitat, pe cînd cel dintîi e
un act criminal împotriva umanitãþii, pus la cale în mod conºtient.

Cei care au conceput ºi s-au îngrijit de executarea cu maximã preci-
zie a acestei crime apocaliptice au inclus de bunã seamã în calcul faptul
cã America avea sã reacþioneze conform logicii sindromului Pearl Harbor
la aceastã loviturã neaºteptatã ºi de o cruzime feroce. Încã mai exact, au
scontat pe faptul cã opinia publicã americanã ºi guvernul nu se vor mul-
þumi sã rãspundã acestui nemaivãzut atac terorist printr-un rãzboi glo-
bal al serviciilor secrete, de a cãrui esenþã þine cã se desfãºoarã în mod
decisiv în culise ºi apeleazã doar la logistica inteligentã, adecvatã ºi efica-
ce a aºa-numitelor trupe speciale.

În eventualitatea cã – în pofida, dupã cum se zvoneºte, a opoziþiei De-
partamentului de Stat ºi conducãtorului acestuia, Colin Powell, ºeful de
stat-major de odinioarã – USA va declanºa, dupã cîte se poate deduce din
preparative, o intervenþie militarã de proporþii, cu sprijinul concret al
unor state musulmane, împotriva unor obiective aflate pe teritoriul altor
state musulmane, propunîndu-ºi schimbarea regimului politic al þãrii
care constituie þinta principalã, nu încape îndoialã cã se va încheia acel
secol XX care a debutat cu primul rãzboi mondial, declanºat ca urmare a
replicii supradimensionate la atentatul de la Sarajevo ºi se va începe cel
nou, depre care nu putem spune, deocamdatã, decît cã maica sa nãscã-
toare e tot un rãzboi mondial. Cred însã cã – cel puþin în ceea ce priveºte
desfãºurarea sa exterioarã – nu va semãna întru nimic cu primul rãzboi
mondial al secolului al douãzecilea început cu 88 de ani în urmã.

Nu va semãna, cãci replica pentru nimicirea Kandaharului nu e de
aºteptat din Afganistan, ci de oriunde, de pildã din Nairobi, unde, în pri-
ma sfîntã vineri din 14 septembrie, la ieºirea din mecet, un bãrbat, por-
tavoce a opiniei publice, comenta – pentru corespondentul Le Monde-u-
lui – în felul urmãtor cele petrecute în America: „Chiar dacã America va
ºterge Afganistanul de pe faþa pãmîntului, rãmîne Iranul, rãmîne Kenia
ºi celelalte þãri de unde musulmanii se vor ridica ºi vor lupta pînã la ulti-
ma suflare. Occidentul îºi plînge zile în ºir morþii din Manhattan, dar ui-
tã de morþii irakieni, palestinieni, ceceni ºi pe cei din Kaºmir. Ai dum-
neata habar cît e de adîncã azi amãrãciunea musulmanilor? Dacã Statele
Unite va comite greºeala de a recurge la represalii armate, va începe rãz-
boiul între musulmani ºi creºtini; ºi acesta va avea proporþii mondiale.”
O altã cuvîntare – întîmpinatã cu mare entuziasm de cãtre auditoriu –
sunã încã ºi mai terifiant: „Musulmanii trebuie sã se bucure, cãci cei ce
au murit erau americani. Aceºti necredincioºi sînt duºmanii de moarte
ai dreptcredincioºilor. Aceºti morþi, aºa de numeroºi, ne provoacã nouã o
mare fericire. ªi nãdãjduim cã vor veni ºi alþii la rînd. Nu simþim nici un
fel de milã pentru ei. N-au decît sã moarã, asta-i tot ce am de spus.”

ªtiu cã majoritatea musulmanilor nu gîndesc aºa ºi, de altfel, abia 10
la sutã din populaþia Keniei e de religie islamicã. Existã însã aici un fapt în-
spãimîntãtor, faþã de care se pare cã sîntem neputincioºi. Radicalii iscaþi
din semãnãtura de colþi de balaur a modernizãrii sînt toþi ca unul ºtiutori
de carte, tineri dispunînd, în bunã parte, de studii medii sau superioare.
Copiii familiei palestiniene medii se socializeazã în spaþiul public dintre
stradã ºi televizor, pe pãrinþi îi umple de mîndrie dacã-ºi aflã moartea în
timp ce dau cu pietre sau cu bombe, iar rãcoritoarele sînt pãstrate la frigi-
der. Dar nici afganii lipsiþi de recuzita elementarã a civilizaþiei moderne nu
vin direct din evul mediu, ci au trecut deja printr-un regim care a edificat,
cu binecuvîntare regalã ºi ajutor sovietic, un soi de infrastructurã statalã,
un trend revoluþionar-stalinist, care, în furoarea sa antitradiþionalistã, a

Caius DOBRESCU

Descentralizarea
ca politicã de securitate

Martin van Creveld, unul dintre cei mai provocativi istorici contempo-
rani, susþine de multã vreme cã armatele „naþionale”, aºa cum le cu-
noaºtem, sînt niºte dinozauri în comparaþie cu noile provocãri la adresa
securitãþii mondiale, care vor fi, în marea majoritate, neconvenþionale
(mai e nevoie sã precizez cã van Creveld se referã în primul rînd la tero-
rism?). Bombardarea Turnurilor Gemene ºi a Pentagonului cu avioane
de cãlãtori reprezintã, din pãcate, o ocazie tragicã ºi nedoritã de a pune la
încercare soliditatea acestei teorii. Formularea argumentelor în sprijinul
sau în contra teoriei nu va fi deloc lesnicioasã – conflictele de opinie vor
apãrea la tot pasul. De exemplu: admiþînd cã trupele americane vor înre-
gistra o victorie de moment în Afghanistan, în ce mãsurã va fi acest fapt
relevant pentru adecvarea generalã la o asemenea misiune a forþelor
convenþionale, atîta timp cît aliaþii nord-atlantici se pregãtesc pentru o
campanie de cel puþin 10 ani împotriva reþelelor teroriste? Nevoia de a
verifica orice ipotezã printr-o verificare de duratã va menþine multã vre-
me de acum încolo tensiunea dezbaterii. Pe de altã parte, este un fapt cã,
în toate discuþiile despre replicile militare date demenþialului atentat, a
revenit constant tema utilizãrii forþelor speciale, antrenate într-un mod
asemãnãtor trupelor de gherilã, iar nu a corpurilor militare clasice. De
fapt, aviaþia ºi marina, care pot evoca epoca Rãzboiului din Golf, nu par
sã aibã de data aceasta decît rolul de a susþine ceea ce mai mulþi oficiali
de la Casa Albã au descris drept o „intervenþie chirurgicalã” împotriva lui
bin Laden ºi a bazelor sale.

Indiferent dacã pentru a fi respinsã sau confirmatã, teoria lui van
Creveld se va afla, aºadar, permanent în centrul reflecþiei strategice în ur-

împãrþit pãmînturile hanilor împroprietãrindu-i pe sãteni ºi a distrus, în
felul acesta, un sistem de producþie injust însã care totuºi funcþiona, a in-
trodus învãþãmîntul obligatoriu ºi mixt, au trecut de faza samavolniciiilor
feudalilor locali, apãrîndu-ºi, în numele islamului, propriile interese ºi
vor depãºi, probabil, cu ajutor american, ºi dominaþia talibanilor, organi-
zaþi iniþial – cu sprijinul concret al serviciilor secrete americane – în tabe-
rele pakistaneze pentru refugiaþi ºi îndoctrinaþi, pentru a contrabalansa
influenþa iranianã, în ºcolile confesionale wahhabite de sorginte sauditã,
de un puritanism extrem.

Fapt e cã regimul talibanilor îºi aflã un însemnat sprijin militar în „de-
taºamentul de elitã” constituit din mai multe mii de luptãtori arabi „af-
gani”, apþi pentru comiterea unor acte teroriste de orice naturã ºi aflaþi
sub comanda lui Osama bin Laden, ale cãrui baze – dupã ce au ajutat la
construirea lor – americanii le vor nimici acum. Putem fi însã absolut si-
guri cã aceºtia – înainte de toate membrii organizaþiei teroriste al-Qaida,
vînaþi, în sensul cel mai strict al cuvîntului – nu vor aºtepta în apropierea
þintelor presupuse atacul americanilor, ci se vor risipi pe cuprinsul Afga-
nistanului ºi vor încerca sã se strecoare în ºi, respectiv, înapoi în acele þãri
islamice ale cãror opinie publicã e strãbãtutã de un frison tot mai teribil
de opoziþie faþã de propriile guverne „colaboraþioniste”. Chiar ºi în cazul
prea puþin probabil în care ar izbuti sã-i nimiceascã întru totul, ceea ce va
realiza America cu scontata sa „victorie” militarã nu va fi eliberarea Afga-
nistanului, ci pierderea definitivã ºi irevocabilã a aºa-numitelor þãri isla-
mice moderate, care treceau pînã acum drept aliaþi ai ei.

Cu inamicul intrat în scenã cu brutalitate pe 11 septembrie nu se poa-
te lupta în maniera lui Roosevelt – „pînã la victoria deplinã ºi definitivã”.
E logic ºi de înþeles chiar ºi acum, dupã mai bine de 60 de ani, cã, în urma
atacului japonez din 7 decembrie 1941, preºedintele american al acelei
vremi nu se îndoia cã „poporul american înarmat cu puterea dreptãþii” va
ieºi victorios din încleºtarea cu cei ce comiseserã o „invazie perfidã ºi pre-
meditatã”. Dar nu te poate apuca decît disperarea cînd vezi cã, sub presiu-
nea emoþiilor strãzii, Bush, acest preºedinte slab, devenit incapabil, sub
povara evenimentelor, de orice decizie demnã într-adevãr de un om de
stat, nu bagã de seamã cã tocmai represaliile armate pot transforma con-
flictul, care mocneºte de mult, dintre civilizaþii – în rãzboi.

Dupã toate aparenþele, America, „cea mai mãreaþã naþiune de pe
Glob”, dupã cum, cedînd ispitei trufiei ºi nemãsuratei încrederi în sine, a
formulat, în alocuþiunea sa radiodifuzatã din 22 septembrie, preºedintele
american, a ajuns, la cumpãna dintre milenii, pe un aemenea pisc al isto-
riei de unde nu mai existã cale decît în jos.

22 septembrie 2001.
Traducere de Paul DRUMARU
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