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Un transilvanism ciudat

Textul publicat în Adevãrul din 29 octombrie sub titlul Un program
social-democrat pentru Transilvania, pe care ministrul de interne
Ioan Rus, noul preºedinte al PSD Cluj, l-a prezentat la Cluj, în 27 oc-
to m brie, ºi care a fost elaborat în atelierul „Grupului ardelean de re-
flecþie”, funcþionînd deja de cîtva timp sub conducerea lui Vasile
Dâncu, este, în pofida ambiguitãþii sale, un document demn de
atenþie, mai ales dacã îl examinãm în contextul relaþiilor României
cu vecinii, care devin din ce în ce mai haotice, ºi al politicii interne
româneºti, care nu manifestã nici cel mai neînsemnat indiciu al ca-
pacitãþii pentru alternativã. Ceea ce propune statul major din Trans-
ilvania al partidului de guvernãmînt – din care fac parte, pe lîngã cei
m enþionaþi deja, Vasile Puºcaº, Grigore Zanc, Alexandru Lãpuºan ºi
c î þ iva specialiºti mai puþin cunoscuþi – este un transilvanism destul
de c iudat, dar, în orice caz, fapt este cã dã rãspuns (în felul sãu) la
problemele ridicate de „provincie”.

Vasile Dâncu ºi echipa sa au reflectat deja în perioada ultimelor
alegeri – într-un sãptãmînal clujean care, de atunci, ºi-a încetat apa-
riþia – asupra problemelor ridicate de Provincia (înainte de alegeri
cu o  anumitã îngrijorare ºi cu o fireascã maliþie dupã). Iar, în spatele
observaþiilor referitoare la Provincia, fãcute de premierul Adrian
Nãstase la Slãnic Moldova, probabil cã tot pe ei trebuie sã-i cãutãm.
Bányai Péter, în interviul sãu din Transindex, ºi Ioana Lupea, în Co-
tidianul din 29 octombrie, au dreptate cînd semnaleazã  aceste co-
relaþii, iar ultima cu siguranþã nu greºeºte nici cînd afirmã cã, prin
ridicarea la nivel oficial a variantei „naþional-socialdemocrate” a
transilvanismului, PSD urmãreºte, de fapt, sã „mute într-un con de
um brã” ºi sã micºoreze „impactul dezbaterilor alternative despre
vi itorul Transilvaniei”.

Cei ce au redactat Programul sînt, evident, în clar cu situaþia ex-
cepþionalã ºi particularã a Transilvaniei în cadrul României. Astfel,
potrivit lor, ºi „înnoirea social-democraþiei din România poate veni
d in Transilvania, aºa cum s-a întîmplat ºi... cu miºcãrile de redeºtep-
tare naþionalã”. Dat fiind cã autorii, evident, nu se gîndesc aici la so-
cial-democraþia tradiþionalã, bazatã pe miºcarea muncitoreascã
(deºi, ca miºcare de masã autenticã, organizatã, ºi aceasta a existat
în primul rînd în Transilvania ºi Banat), ci la revoluþia instituþionalã
de importanþã istoricã a Uniunii Europene, la Europa care se organi-
zeazã  pe baze federale, în care acum, pe „ultima sutã de metri”, în-
cearcã sã se integreze ºi România, analogia este pe cît se poate de
oportunã, deºi nu e deloc sigur cã ei au fost pe deplin conºtienþi de
acest fapt. Este îndeobºte cunoscut cã clericii greco-catolici ºi alþi in-
telectuali reprezentînd cauza naþiunii române din Transilvania, care
s-au strãduit pentru un statut egal cu cel al naþiunilor recepte din
Transilvania, au fost, în acelaºi timp, adepþi ai unui patriotism regio-
nal consociativ, particular, ºi ai unui imperiu central-european orga-
nizat pe bazã federalã – ºi, ca atare, putînd fi considerat ca model
european. Privind în trecut dinspre problemele fundamentale ale
Europei de azi, ei au fost, în tot cazul, europeni mult mai contempo-
rani decît maghiarii lui Kossuth sau paºoptiºtii bucureºteni, care au
d ivinizat statul naþional de tip francez ºi au fost categoric potrivnici
imperiului.

Oricît de ciudat ar pãrea, de aceastã tradiþie calificatã – în oareca-
re mãsurã justificat – ca reacþionarã din punctul de vedere al naþio-
nalismului democratic de atunci, azi sînt mai aproape social-demo-
craþii, care îºi asumã federalismul ºi descentralizarea politicã, decît
conservatorii, care, independent de felul în care se raporteazã faþã
de Uniunea Europeanã, sînt categoric ºi fãrã echivoc antifederaliºti.
Conservatorii britanici ºi gaulle-iºtii francezi, sau adepþii lui Vaclav
Klaus din Cehia ºi ai lui Orbán Viktor din Ungaria, nu înþeleg ºi cu atît
m ai puþin simt aceastã Europã.

Azi, în primul rînd social-democraþii din Europa sînt aceia care,
asumîndu-ºi ºi dezvoltînd tradiþia marii generaþii creºtin-democrate
de dupã al doilea rãzboi mondial, sprijinã descentralizarea politicã ºi
aºa-numitul regionalism constituþional, spre deosebire de conserva-
torii îndeobºte unitariºti. Nu este întîmplãtor cã, în Marea Britanie
devo luþia scoþianã s-a putut realiza în timpul guvernului laburist, re-
formist, al lui Tony Blair ºi nu al celui conservator neînduplecat al
lui  Margaret Thatcher sau cã, în Ungaria, ideea transformãrii în re-
g iuni politice, cu organisme alese a regiunilor de dezvoltare, este îm-
brãþiºatã – din pãcate nu cu forþa ºi fermitatea necesare – de Parti-
dul Socialist, stigmatizat ca „antinaþional”, ºi nu de FIDESZ, care ri-
dicã naþiunea pe un piedestal. ªi nu poate fi absolut întîmplãtor nici
faptul cã cele douã partide sîrbe autonomiste din Voivodina, Liga
Social-Democratã ºi Uniunea Reformiºtilor din Voivodina sînt tot de
orientare social-democratã ºi, dupã cum mi-a spus recent preºedin-
tele celei de-a doua organizaþii, Mile Isakov, planul lor este ca, în
alianþã cu tovarãºii lor de idei din Belgrad, sã înfiinþeze o Uniune
Social-Democratã care sã cuprindã întregul teritoriu al Serbiei.

Dacã Ioan Rus ºi tovarãºii lui vor, într-adevãr, sã realizeze în Ro-
mânia aceastã politicã europeanã social-democratã, atunci nu este
chiar o absurditate sã se aminteascã în legãturã cu ei marile mo-
m ente ale trecutului ardelean. Anumite formulãri ale Programului
ne permit sã tragem concluzia cã cei ce l-au redactat nu au aversiu-
ne faþã de o abordare de acest tip. În orice caz, aºa pot fi interpretate,
de exemplu, urmãtoarele enunþuri: „Timp de secole spaþiul transil-
van a fo st un spaþiu în care s-au fãcut istorie ºi culturã europeanã.
Acest spaþiu este normal sã se întoarcã la matcã. Misiunea noastrã
este acum de a fi locomotiva pentru integrarea întregului spaþiu na-
þional românesc. Istoria noastrã europeanã nu ajunge pentru o no-
uã bunãstare ºi viitor european. Degeaba ne lamentãm, trebuie sã
redeºteptãm în comunitãþile noastre conºtiinþa de europeni adormi-
tã pentru cîteva decenii. Nu au dispãrut civilizaþiile muncii, nevoia
de ordine ºi disciplinã, dorinþa de organizare comunitarã ºi spiritul
naþional.”; „Pentru a construi o social-democraþie cu adevãrat euro-
peanã, trebuie sã construim un cadru solid pentru o economie com-
petitivã. Competiþia liberã între agenþi economici ºi liberul schimb
sînt esenþiale pentru stimularea dezvoltãrii. … Acum, Transilvania
este poarta de intrare a economiei europene în România”; „Europa
viitorului este Europa regiunilor. Regiumile de dezvoltare sînt moda-
litatea fireascã prin care a început construcþia europeanã, dar ºi o
p rovocare pentru aceasta: fiecare regiune are o vocaþie naturalã,
anumite tipuri de resurse, o dimensiune culturalã. Deci, trebuie sã
construim modele de dezvoltare regionalã ºi modele de cooperare
între regiuni. Trebuie sã ne disparã inhibiþiile în a vorbi despre aces-
te lucruri…”; „Trebuie sã ne asumãm o descentralizare administra-
ti vã ºi  fiscalã, sã ne producem resurse ºi sã hotãrîm asupra gestionã-
rii lor. … democraþia localã este factorul stimulator al dezvoltãrii.
Comunitatea localã reprezintã esenþa regimului democratic ºi facto-
rul principal al modernizãrii, ºi acest lucru trebuie sã ne zbatem sã
fie  valabil ºi pentru Transilvania. Sîntem convinºi cã redescoperirea
ºi  revigorarea sentimentului identitãþii comunitare vor elimina sta-
rea de pesimism faþã de ceea ce se întîmplã în jurul nostru, faþã de
degradarea infrastructurii, a mediului înconjurãtor, a oraºelor ºi co-
munelor.”; „Nu sîntem de acord ca principiul autonomiei ºi descen-
tral i z area sã fie doar aplicate parþial din frica de a nu se ajunge la au-
tonomie etnicã sau segregare.”

Incontestabil, acest program este strãbãtut de un fel de patos
transilvan. Autorii vorbesc în numele ardelenilor, dar, în acelaºi
timp, cînd abordeazã probleme concrete politice sau instituþionale
au în vedere, în primul rînd, comunitãþile – locale – din Transilva-
nia. Fãrã îndoialã, ºi ei îºi dau seama cã specificul ardelean îi obligã
la mai mult decît descentralizarea administraþiei publice locale. Da-
cã acum ar fi, poate, o exagerare sã considerãm cã le-a trecut prin
minte ºi ideea „comunitãþii ardelenilor” ca o comunitate politicã re-
gionalã, constatarea lor în legãturã cu regiunile de dezvoltare, privite
do ar ca început ne îndreptãþeºte sã presupunem cã nu sînt pe deplin
mulþumiþi de sistemul actual al autonomiilor locale. Faptul în sine,
cã în acele detalii ale Programului,  care au fost date publicitãþii nu
figurazã ideea transformãrii regiunilor de dezvoltare în regiuni poli-
tice ºi, totodatã, unitãþi administrative, precum ºi a înlocuirii consi-
liilor judeþene cu consilii regionale, încã nu înseamnã cã cei ce l-au
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va pentru care oamenii ar putea sã voteze. În Transilvania existã,
aºadar, pe lîngã un lot de 40% pentru PSD, un bloc electoral de 42%
care, în mod cert, ar fi pentru un discurs regionalist structurat pro-
fesio nal, cu orientare pragmaticã, pe care electoratul transilvan nu îl
are ºi nici nu-l poate avea din partea partidelor de centru-dreapta,
tot mai naþionaliste ºi populiste, ºi a UDMR, care se aflã în pragul
dezintegrãrii. Mai mult: ºi din cele 17% de care dispune PRM, cel
puþin 7% ar pute fi ademeniþi în aceastã tabãrã.

Din punct de vedere politic, Regatul este o altã þarã, acolo situa-
þia este total diferitã: faþã de cele 65% de care dispune PSD, opoziþia
de centru-dreapta, aflatã în totalã dezordine, are numai 15%, iar,
pe locul al doilea, se aflã PRM, avînd 18% (în Bucureºti 21%). Aco-
lo, orice alternativã raþionalã – dupã cum se aratã ºi în Scrisoarea
din Sud, care poate fi cititã ca o continuare a acestui articol – este
exclusã.

I o an Rus, Vasile Dâncu ºi alþi reprezentanþi de seamã ai „social-
-democraþiei transilvane” nu au prea mult timp la dispoziþie ca sã
dec idã: vor, într-adevãr, sã construiascã sau numai sã previnã ºi sã
devieze ceva?

Traducere de Florica PERIAN

MOLNÁR GUSZTÁV s-a nãscut în 1948, la Sãlard, jud. Bihor. Este colabo-
rator al Institutului Teleki László din  Budapesta, filosof, politolog. Pro-
blema transilvanã  (în colaborare cu Gabriel Andreescu), Iaºi, 1999; The
Vanishing of In-Between Europe, în Regio, 2000, 1.

Sabin GHERMAN

Scrisoare cãtre
provinciali

Stimatã Redacþie,
citesc de cîtva timp, cu surprindere, prin diverse ziare sau în
Provincia, atacuri ale unor intelectuali din cercul Dumnea-
voastrã redacþional la adresa proTRANSILVANIA, Ligii
Transilvania-Banat sau a mea personal.

Bineînþeles cã fiecare este liber sã-ºi exprime opiniile, iar, în
ceea ce mã priveºte, cred cã, dacã eu am avut dreptul sã mã sa-
tur de o anumitã Românie, ºi acea anumitã Românie are drep-
tu l sã  se sature de mine. Aºa este democratic.

Da r  existã niºte chestiuni care cred cã se cer lãmurite:
1. De unde pînã unde suspiciunile cã aº face parte din di-

verse cercuri revizioniste ungare?
2. De unde pînã unde suspiciunile cã aº fi o „diversiune in-

ternã pentru a mina înseºi ideile descentralizãrii”? Aþi risca, în-
tre noi fie spus, ca, pentru un articol, pentru o idee promovatã,
sã vã pierdeþi slujbele, sã fiþi anchetaþi pentru trãdare ºi com-
plot împotriva statului unitar, sã fiþi nevoiþi sã vã trimiteþi ne-
va s ta , pe bani de împrumut, cu taxiul la serviciu sau sã fiþi ºica-
na þi prin tribunale cel puþin de douã ori pe lunã?

3. Este înduioºãtor cum ocoliþi, în ceea ce priveºte demersul
nostru, ideea, valabilã ºi ea în contextul democratic al „audia-
tur et altera pars”, cã organizaþia noastrã s-a nãscut chiar pen-
tru a promova ideea descentralizãrii, a regionalismului... Aºa
cum o fi aceastã organizaþie, fãrã fonduri, fãrã mari experienþe
politice, dar cu bunã credinþã ºi, mai ales, cu curajul de a-ºi re-
cunoaºte greºelile...

4. Fa ptul cã numele meu apare pe tot felul de site-uri „ire-
dentiste” nu este un fenomen controlabil. Internetul aparþine
tuturor ºi nu sînt convins cã numele Dumneavoastrã nu este în
a ceeaºi asociaþie.

5. Nu deþinem adevãruri sau soluþii absolute, aºa cã nici
Dumneavoastrã nu le deþineþi. Dar nici nu promovãm exclusi-
vismul ºi atacurile sub centurã, bazate pe „bîrfe, zvonuri, ºuºa-
nele”. ªi nu credem cã ar fi în interesul vreunei pãrþi un rãzboi
de catifea, dus pe diverse culoare, spre satisfacþia politicienilor
de circumstanþã.

6. Am spus mereu cã nu mã consider un om politic. Dar nu
trebuie sã uitaþi cã, în sondaje, (iunie 99, MMT), 37% dintre ar-
delenii români ºi 44 % dintre bãnãþeni erau de pãrere cã
 „Sabin Gherman le reprezintã interesele”, cã 55 % dintre aceº-
tia erau pentru autonomie administrativã, 57% pentru autono-
mie financiarã. Aceste date se datoreazã ºi acþiunilor noastre,
a ºa cum or fi ele, cîteodatã pline de gafe, dar duse mereu cu
s inceritate.

7. Tr ebuie sã recunoaºteþi cã, din pãcate la noi, un demers
in telectual, aºa cum este demersul Dumneavoastrã, rãmîne
unul izolat. Trebuie sã recunosc cã un demers pentru mase,
aºa cum se vrea al nostru, are nevoie ca de aer de girul intelec-
tualilor. Dacã aveþi o nelãmurire puteþi oricînd contacta ºi
proTransilvania ºi Liga Transilvania-Banat. Asta – în locul cu-
vintelor plimbate intelectual prin cerul gurii ºi apoi aruncate în
lume ca adevãruri absolute...

8. Mã  întreb, cã-i democratic, cum de nu aþi apãrut decît
dupã acel „monstruos” M-am sãturat de România? Sã fie
sfioºenia intelectualã de a planta un copac sau bucuria mes-
chinã de a aºtepta culesul roadelor ºi organizarea (ce vre-
mur i.. .) a mai ºtiu eu ce Zile ale Recoltei?...

9. La 30 septembrie m-am întors de la Bruxelles ºi proba-
bil Liga Transilvania-Banat va deveni membra unei Alianþe eu-
ropene din Parlamentul European, prin noiembrie. ªi asta
datoritã „obiºnuitului”, „semidoctului” Sabin Gherman, in-
capabil sã înþeleagã identitatea politicã suprastatalã, regiona-
lismul, unitatea în diversitate... Sau europarlamentarii bel-
gieni, portughezi, spanioli, italieni etc. or fi ºi ei diversioniºti
º i iredentiºti?...

10. Ce vremuri...
C u  (ponderat) respect, S. Gh.

SABIN GHERMAN s-a nãscut în 1968, la Zau de Cîmpie, judeþul Mureº.
Este jurnalist liber profesionist, preºedintele Ligii Transilvania-Banat.
Phalus scriptum, Bucureºti, 1991; Bã Ghermane, Cluj, 1993; M-am sã-
turat de România, Monitorul de Cluj, 1998.

Cristiana TEOHARI

Scrisoare din Sud

(Colegul nostru, Ovidiu Pecican, a primit o scrisoare de la o cuno-
ºtinþã din Bucureºti, pe care, cu permisiunea autoarei, o publicãm.
Redacþia)

Dragilor ardeleni,
c î t vã invidiez, cît sînteþi de norocoºi cã vã aveþi unii pe alþii (ro-

mâni ºi maghiari, vreau sã zic), cît de bine e sã ai ceva de dezbãtut,
fie ºi trecutul, sau un pretext mãcar (în motive serioase n-am crezut
nic io datã), ca sã-i mai daþi cu condeiul sau cu gura, ca sã aveþi senti-
m entul  cã se întîmplã (sau cã se va întîmpla sau cã s-a întîmplat),
nabii, ceva, orice!

Pentru cã, dragii mei, Sudul începe deja sã miroase a hoit vechi.
Îl bîzîie muºtele de multã vreme, iar pielea uscatã lasã sã se vadã
prin crãpãturi albeaþa oaselor. Nimeni nu zice nimic, nimeni nu face
nimic, în þarã e liniºte, acea liniºte pe care o promitea Iliescu la pri-
m ul  lui mandat ºi pe care românii se pare cã ºi-o doreau cu ardoare.
E o liniºte de mormînt.

Zicem respectuos „boda proste” pentru bãnuþii care ni se dau,
ne cumpãrãm juma’ de pastilã de aspirinã, cã mai mult nu putem,
un colþuc de pîine ºi o felie de salam puþin verde pe margini, ne aºe-
zãm în fotoliul cu tapiþeria destrãmatã ºi ne uitãm la televizor, cu
ochii pe jumãtate cãzuþi de obosealã, la eforturile sãracilor guver-
nanþi pentru un bine pe care nu ºtiu dupã ce criterii ºi din ce punct
de vedere l-au definit. Pe urmã, ne culcuºim sub pãtura rece, cu bu-
z ele sudate de atîta tãcere, ºi ne gîndim apatici la ziua de mîine, la fel
de paºnicã, la fel de moartã...

Cînd  ziceþi cã faceþi partidul ãla transetnic, sau forum civic, sau
o rice o fi? Consideraþi-mã înscrisã deja. Nu fiindcã sper cine ºtie ce
de la el, dar pentru cã ar fi mãcar o schimbare de decor. Fie ºi pe ter-
men scurt. Fie ºi pe termen foarte scurt. Dar vreau sã mai amuºin ºi
eu o schimbare, oricît de micã, în þara asta.

Altfel, matale ce mai faci?

elabo rat nu întrevãd importanþa ºi necesitatea unui asemenea pas.
Oricum, opinia publicã din Transilvania aºteaptã, pe bunã dreptate
ca ei sã se pronunþe cît mai repede în aceastã problemã, cu atît mai
m ul t cu cît, conform unor relatãri de presã, proiectul unei aseme-
nea reforme administrative s-ar afla ºi pe masa ministrului adminis-
traþiei publice, Octav Cozmâncã, omul puternic al PSD, care îl înlo-
cuieºte pe premier pe durata deplasãrilor sale în strãinãtate.

Ex istã, însã, în programul pentru Transilvania prezentat de Ioan
Rus, un ou de cuc, care face ca buna-credinþã ºi creditul întregii in-
treprinderi sã fie îndoielnice. Nu mã gîndesc la faptul cã cei care l-au
alcãtuit vin cu argumente destul de ºubrede, în încercarea de a pune

la îndoialã raþiunea de a exista a unui nou partid regional (ca ºi cum
nu ar ºti cã, aici, nicidecum nu este vorba doar de dorinþa ca un ju-
deþ sau altul sã primeascã din bugetul central cu douã la sutã mai
mult, ci de o problemã foarte serioasã a descentralizãrii politice, ca-
re pãtrunde toate segmentele vieþii sociale ºi politice). E însã cît se
po ate de firesc, cã nu s-ar bucura de apariþia unui nou partid, care
ar cuceri exact stratul electoral pe care tocmai se strãduiesc sã-l cîº-
t i g e. (Dacã într-adevãr se strãduiesc sincer.)

Fireºte, e vorba de problema maghiarã. Nu vreau sã mã ocup de
enunþurile convenþionale anti-maghiare ºi anti-Ungaria, care miºu-
nã în discursul lui Ioan Rus; pe acestea, politicienii ºi mass media
din România ºi Ungaria au pus deja accentul mai mult decît trebuia.
Probabil cã ºi Rus ºi-a dat seama, cã a tras dincolo de þintã ºi de ace-
ea s-a strãduit ulterior sã diminueze importanþa ultimei pãrþi a dis-
cursului sãu, referitoare la maghiari. („Accentul nu a fost pe proble-
ma maghiarã”, „problema cu Harghita, Covasna ºi Mureº reprezintã
un segment secundar al materialului”.) Mult mai mare importanþã
ar putea avea, însã, cîteva contradicþii flagrante, care pun sub sem-
nul  întrebãrii sinceritatea ºi finalitatea politicã a demersului „grupu-
lui ardelean de reflecþie”.

De ce numeºte regiunile, comunitãþile locale drept „factorul
principal al modernizãrii”, acela care se aratã a fi adept entuziast al
unei  concepþii de suveranitate din epoca de piatrã? Rus nu se gîndeº-
te, oare, cã folosind aceeaºi mãciucã etatistã cu care el ameninþã
acum pe maghiarii din Secuime  („nu n-e-am propus ca populaþia
maghiarã sã o extragem din problema siguranþei naþionale, a evolu-
þie i  statului român”), mîine îl va lovi, poate, pe el ºi programul lui
transilvan, reprezentanþii bazei regãþene dure a „PDSR” ºi campionii
de toate rangurile ai „unitãþii naþionale”? Atunci, ei vor fi aceia cãro-
ra li se va spune  – dupã cum se ºi spune deja – cã sînt „tovarãºii de
drum” ai iredentismului maghiar, cã „nu ne-am propus ca proble-
ma dezvoltãrii provinciei istorice Transilvania ºi a vocaþiei europene
a comunitãþilor ardelene sã o extragem din problema siguranþei na-
þionale, a evoluþiei statului român.”

Celãlalt mesaj politic greu de interpretat este apostrofarea suma-
rã a UDMR ºi a Ungariei. Esenþial nu este ce a spus Ioan Rus, ci des-
pre cine ºi despre ce a vorbit. Ca ºi cum nu ar ºti cã în UDMR existã
cel puþin douã orientãri marcante, tot mai ostile între ele, sau cã
Ungaria se aflã înainte de alegeri ºi cã acolo – spre deosebire de Ro-
mânia – existã alternativa opoziþiei. (Deºi trebuie sã recunoaºtem
cã liderii campaniei socialiºtilor din Ungaria fac totul ca asta sã se
ºtie numai la Bruxelles, iar în þarã ºi mai ales la Est de ea sã nu ob-
serve nimeni.) „Civilizaþia muncii” din Transilvania ºi fidelitatea fa-
þã de principii sînt importante, totuºi nu ar dãuna ardelenilor sã în-
veþe de la regãþeni unele manevre politice. Prin asemenea lovituri
fãrã noimã, PSD nu face decît sã ofere muniþie politicã pentru
FIDESZ. Nu este întîmplãtor cã Orbán Viktor a gãsit îndatã replica
potrivitã: „Problema României este cã are cu douã milioane de ma-
ghiari mai mult decît ar trebui sã aibã, iar problema Ungariei este
cã are cu douã milioane mai puþini maghiari decît ar trebui.” El es-
te gata oricînd sã-i primeascã pe maghiarii din Transilvania, consi-
deraþi ca „marea rezervã de forþe a economiei ungare”, în cazul în
care politicienii români ºi-ar pierde cumpãtul ºi ar trata spaþiul cu
majoritate maghiarã din Transilvania ca problemã de securitate na-
þionalã ºi ar încerca sã o rezolve prin amplasarea în Secuime a unui
numãr ºi mai mare de militari, precum ºi de episcopii ºi mãnãstiri
ortodoxe.

Este ciudat cã „grupul ardelean de reflecþie” nu îºi dã seama cã
asocierea regionalismului transilvan cu antimaghiarismul ca mane-
vrã electoralã nu foloseºte la nimic ºi nu este utilã nici pentru învin-
gerea complexelor faþã de Ungaria, care înregistreazã mult mai mult
succes. Ar fi, în schimb,  mult mai profitabilã asumarea unui regio-
nalism transetnic, care nu tãgãduieºte identitãþile naþionale formate
în Transilvania paralel – ºi adeseori în opoziþie unele cu altele –, dar
care, în numele intereselor ºi þelurilor comune, le depãºeste pe
acestea ºi îl considerã pe cel care aparþine celeilalte naþiuni drept
al iat ºi nu duºman.

În Transilvania – conform  sondajelor din septembrie – opoziþia
„democraticã” nou nãscutã stã pe 21%, reprezintã deci o forþã egalã
cu cea a UDMR, dar numai pentru cã, pur ºi simplu, nu existã altce-
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SZOKOLY Elek

Provincia – o punte
peste baricade

Fie cã sîntem de acord cu dl. Sabin Gherman, fie cã nu, curajul sãu
sinucigaº de a merge contra tuturor vînturilor meritã un rãspuns
pe mãsurã. Nu pot sã spun cã îl cunosc, deºi l-am întîlnit o datã la o
lansare de carte, prilej cu care am schimbat, dacã îmi aduc bine
aminte, cãrþi de vizitã. Dar, fiind o persoanã publicã, într-o vreme
larg mediatizatã, vrînd-nevrînd, chiar ºi fãrã provocarea aruncatã
Provinciei, trebuia sã-mi fi format o impresie despre personaj ºi
activitatea sa, la fel de contradictorii, cred, ca ºi epoca pe care o
s trãbatem. Aceastã naturã contradictorie reiese ºi din epistola adre-
satã Provinciei,  care oscileazã între nedumeriri (reale sau mima-
te) ºi frustrãri (evidente sau mascate), ambele explicabile, cred.

Trebuie sã mãrturisesc cã am privit cu simpatie ºi curiozitate
activ itatea d-lui Gherman de cînd era redactor la TVR Cluj (fãrã
sã- i cunosc activitatea literarã), descoperind în persoana lui un ga-
zetar combativ (chiar prea), care nu s-a ferit sã abordeze în modul
cel mai tranºant subiecte dintre cele mai delicate, de la vinovãþiile
º i v inovaþii pentru crimele din timpul revoluþiei de la Cluj pînã la
situaþia bisericii greco-catolice ºi relaþia sa cu BOR. ªi, de fiecare
datã, l-am descoperit de partea cea „bunã”.

Recitindu-i pamfletul care i-a adus faima, ºi care, în mod evi-
dent poate sã zgîrîie prin stilul sãu atît timpanele literate sensibile
cît,  mai ales, inimile patriotismelor veºnic sîngerînde, îmi dau sea-
ma cã, dincolo de licenþele poetice, care-l plaseazã alãturi de un
Patapiev ici (care a fost terfelit în aceeaºi mãsurã pentru francheþea
sa, doar cã, nefiind ardelean, nu i s-a putut imputa intenþia de a
r upe aceastã provincie din „trupul sfînt al þãrii”), exprimase, de
fapt, într-un limbaj grobian, experienþele ºi gîndurile multora din-
tre noi, gînduri, de cele mai multe ori, reprimate sub presiunea
unui naþionalism pseudo-patriotic generalizat. Sfîºierile noastre
schizofrenice între un patriotism naþional abstract ºi unul local/re-
gional concret au fost parcã spulberate de „sacrilegiul” asumat de
Sabin Gherman prin pamfletul sãu, producînd, poate, în unii ºi un
sentiment de jenã cã acestea nu au fost formulate mai devreme de
dînº ii. Dar m-aº feri sã merg mai departe pe aceastã cale.

Revenind însã la scrisorea adresatã Provinciei, trebuie sã recu-
nosc cã mã încearcã un sentiment la fel de contradictoriu. Pe de o
parte, aflu din vagile informaþii care mi-au parvenit mai mult sau
mai puþin întîmplãtor, cã autorul lui „M-am sãturat de România”,
chiar dacã era în situaþia existenþialã ingratã în care ajunsese dupã
apariþia acestuia, nu s-a sfiit sã intre în plasa iredentismului maghiar,
fireºte, la fel de iute de picior în astfel de situaþii ca mai toate naþiona-
lismele, care l-a premiat, probabil, pentru cu totul altceva decît avea
el intenþia sã spunã. Dar s-a lãsat. ªi gafele se plãtesc. Pe de altã parte,
m-aº feri ca dracul de tãmîie de suspectãri dupã ureche, anatemizãri
pripite sau excluderi (mai ales dupã experienþa unei jumãtate de
veac cînd aceastã practicã era la ordinea zilei), cînd ºtim bine cã acu-
zele sînt uºor de emis, dar greu sau chiar imposibil de retras.

Des igur, licitaþia pe care ne-o propune dl. Gherman în privinþa
patentului asupra descentralizãrii regionale este nu numai lipsitã
de sens, dar ºi ridicolã. Prioritatea absolutã asupra acesteia aparþi-
ne nevoii sociale care pluteºte în aerul rarefiat al Ardealului de o
bunã bucatã de vreme. Dar este indiscutabil cã, alãturi de demer-
surile teoretice privind soarta provinciei noastre natale (care nu
constituie nici monopolul d-lui Gherman, nici al revistei Provin-
cia), domnia sa ºi-a asumat o felie importantã din aceastã realita-
te, cea politicã, pe care încearcã s-o transpunã în practicã cu mai
multã sau mai puþinã abilitate ºi succes. ªi, dincolo de teama legi-
timã a unora dintre „intelectualii” provinciali pentru deturnarea ºi
compromiterea unei idei, nu poate exista nici o pretenþie de exclu-
s iv itate asupra licenþei politice a transilvanismului.

Dl. Sabin Gherman, dupã cum recunoaºte ºi domnia sa, nu este
un om politic, nu este, probabil, liderul carismatic care sã ducã la
succes ideea autonomiei regionale a Transilvaniei. Acest lucru ar tre-
bui sã-l punã pe gînduri tocmai în interesul idealului pentru care a
adus sacrificii de felul celor pe care le enumerã. Dar, în acelaºi timp,
nu sînt convins cã dl. Sabin Gherman este þinta spre care ardelenii
trebuie sã-ºi iroseascã muniþia intelectualã pentru a-ºi ocroti Provin-
cia. Cãci, chiar dacã facem abstracþie de cavalcada mariajelor desfã-
ºurate sub privirile noastre stupefiate de viaþa politicã româneascã,
s-ar putea, totuºi, sã ne trezim, la un moment dat, de aceeaºi parte a
baricadei. ªi mã întreb dacã ne putem permite atunci luxul sã decla-
rãm, fãrã remuºcãri, cã ne-am sãturat de Sabin Gherman.
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fapt, premeditat. Spun asta ºi dupã ce am urmãrit cîteva din in-
ter v iuri le  date de tine la posturi de televiziune de limbã maghiarã,
în care aveai un discurs mult mai tranºant, mai clar ºi mai des-
chis ,  decît în prezenþele tale în audio-vizualul românesc. Recu-
no s c ,  e  v o rba de un alt public, de altã culturã politicã, dar, în acest
caz ,  nu po t sã gãsesc altã concluzie decît cã îþi doreºti, totuºi, sã fii
po l i t i c ian. Chiar dacã nu te consideri ca atare, cum încerci sã su-
gerezi (recunosc, nu e un compliment acesta în România de azi).
Or, dacã e aºa, asumã-þi acest rol ºi dã-ne voie sã fim critici atunci
c înd  m aniera în care înþelegi sã promovezi anumite idei care
p leacã de la nemulþumiri comune nu se potrivesc cu aºteptãrile
no as tre. S-ar putea sã-þi fie de folos. Servus, M. C.
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 Traian ªTEF

 La scrisoarea
d-lui Sabin Gherman

Nu îl cunosc personal pe dl.Sabin Gherman. L-am vãzut doar
pe ecranul televizorului. Nici dl. Sabin Gherman nu a încercat
sã mã cunoascã, deºi am scris – ºi nu l-am atacat – despre ma-
nifestul sãu în Transilvania Jurnal.  Nici cînd a fost la Oradea
nu  º i-a arãtat dorinþa de a mã cunoaºte, nici oamenilor sãi nu
le-a suger at sã stea de vorbã cu mine, deºi ne ºtim. Mi se pare
cur ios cã, deºi ne întîlnim adesea, aceºtia nu au adus niciodatã
vor ba despre intenþiile lui Sabin Gherman. Am fãcut aceastã in-
tr oducere pentru a spune cã aº fi avut disponibilitatea de a dis-
cu ta cu  dl. Sabin Gherman, dar nu pe ascuns, ci cu francheþe.
Scr isoar ea pe care ne-o trimite, însã, mã dezamãgeºte rãu. E
ceva paranoic în acest text. Dl. Sabin Gherman oscileazã între
un ton orgolios ºi unul plîngãcios, pare a nu fi auzit niciodatã
de noi decît cã l-am fi „atacat prin diverse ziare”, ne identificã
încã de la început cu acea parte de România de care el s-a sãtu-
r at, se considerã „reprezentantul” unor mari procente dintre
ar delen i º i bãnãþeni, ne considerã „intelectuali” cam la modul
comunist, din ãia care „ plimbã cuvintele”, dar, pentru a prosti
masele, nu e rãu sã-i ai de partea ta. Ne-ar vrea, el însuºi, doar
aºa, ca o anexã care dã bine, dar ºi pentru asta sã facem cerere.
S în tem ba estimaþi, ba subestimaþi, dar pare-mi-se cã, mai de-
gr abã, sîntem consideraþi un fel de concurenþi fãrã ºanse. Dl.
Gher man  mai ºi uitã, iar împãunarea îl lipseºte ºi de ironie, ºi
de umor. Punctul 8 al scrisorii este de-a dreptul hilar ºi nu-i fac
acum o analizã nici logicã, nici literarã. Pare a spune cã noi, cei
de la Provincia am „apãrut” dupã manifestul sãu, cã ne-am
su it pe valu l pe care el l-a înãlþat. Mie mi se pare cã s-a întîm-
plat tocmai invers. Manifestul d-lui Sabin Gherman – foarte bi-
ne scr is  în comparaþie cu scrisoarea de faþã – a apãrut pe fon-
dul discuþiilor din Transilvania Jurnal,  ducînd la extremã opi-
n iile noastre. Apoi, aici, nimeni nu are întîietate. Suspiciunea
cã man ifestul sãu a fost o diversiune este întemeiatã. Poate
acum dl. Gherman a ieºit din posibilul rol, dar atunci întreaga
des fãºurare a scandalului s-a fãcut dupã tehnicile diversiunii.
De ce nimeni dintre noi nu a fost chemat la televiziuni, nu a
fos t interceptat ca transilvanist, ca federalist, decît atunci cînd o
as tfel de diversiune a fost pregãtitã spre folosul d-lui Emil
 Constantinescu?

O altã nedumerire în legãturã cu întreprinderea d-lui
 Gherman este legatã de exclusivitatea numelui sãu. Cum pot
fiin þa o asociaþie civicã sau un partid, cînd doar numele ºefului
es te fãcu t public, iar ceilalþi sînt anonimi? De ce aceastã întru-
chipare a unei idei într-o singurã persoanã, cînd se considerã cã
e o problemã a majoritãþii, una de masã? Nu poate fi compromi-
sã ideea cel mai uºor în acest fel? Textul sãu a fost interpretat ºi
compromis, apoi, nu de cãtre noi, ci de aceia cãrora le-a picat
numai bine ºi au pus repede eticheta. Aceeaºi etichetã a fost li-
pitã pe fruntea d-lui Sabin Gherman dupã apariþiile de iepure
speriat la televiziuni. Dl. Gherman vrea sã fie lider, sã ducã o
luptã cu sacrificii (a se vedea punctul 2 al scrisorii), dar un lider
care º tie ce duce pe umeri ºi poate nu este nici plîngãcios, nici
nu-º i ascunde colaboratorii, iar cu laudele îi lasã pe alþii.

Îmi pare rãu pentru cuvintele mai tari din acest rãspuns la
scrisoarea d-lui Gherman, dar acum sînt convins cã nu este
omul potrivit pentru a înfiinþa un partid regional.
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Marius COSMEANU

Scrisoare cãtre
Sabin Gherman

Dragã Sabin,
în tîi de toate, nu cred cã meritã sã ne complicãm peste mãsurã.
ª i nici sã polemizãm la nesfîrºit. Cred cã ai fi putut veni oricînd la
întîlnirile Provinciei,  unde diferite numere ale revistei au fost
p rez entate publicului, mãcar la cele organizate la Cluj,  ca sã dis-
cutãm  „s urprinderea”, supãrarea sau, din cîte observ, frustrarea
ta legate de criticile pe care unii dintre noi le-am adus în paginile
aces tei  publicaþii la adresa Ligii Transilvania-Banat, a Fundaþiei
p ro Trans i l v ania sau a ta personal (trei imagini care, între noi fie
v o rba,  s e cam suprapun). Spun „puteai”, pentru cã, atunci cînd
am vrut sã participãm cu Provincia l a ultima întîlnire a Ligii
Trans ilvania Banat de la Sibiu, ca sã scriem despre acest eveni-
m ent,  ne-ai spus cã presa nu are acces. Mãcar cã Provincia nu e
nic i  pe departe o publicaþie cîrcotaºã... Totuºi, invitaþia poate sã
rãm înã deschisã ºi, în cazul în care colegii mei sînt de acord, pu-
tem, noi, cei de la Provincia, îm preunã cu tine ºi colaboratorii
tãi  s ã ne întîlnim, pentru a discuta aspectele care ne intereseazã/
deranjeazã.

A po i , dacã ai citit credo- ul Provinciei  din primul sãu numãr
º i ,  în general, articolele apãrute pînã acum, ai fi putut observa cã
m aterialele publicate aici nu sînt unitare (sic!), nu existã o politi-
cã co o rdonatã sau un soi de strategie anti- sau pro-Sabin
 G herm an, cum nu existã, de altfel, nici o altã politicã anti- sau
pro-ceva, dacã înþelegi ce vreau sã spun. Mai mult, nici o semnifi-
caþie  paranoidã nu se acordã „cazului Sabin Gherman”, ca sã îi
c i tez  pe cei cu care înclini sã ne confunzi. ªi, în genere, nu existã
regul i  s peciale la care toþi cei care scriu aici trebuie sã se supunã
s au s ã le  respecte cu stricteþe. De aceea, „decalogul” tãu adresat
redac þiei  e, pe undeva, fãrã temei. Citind rãspunsurile la scrisoa-
rea ta v ei  v edea cã diferã între ele, niciuna nu reprezintã altceva
dec î t o p ini ile personale ale celor care le-au scris. Iar cît priveºte
un „rãz bo i de catifea”, cred cã sîntem bãieþi destul de deºtepþi ºi
cu gus t al diferenþei, ºi tu ºi noi, pentru a zîmbi „consensual” pe
s ub  m ustaþã la o asemenea idee.

D ar hai sã le luãm pe rînd:
Te întrebi de unde ºi pînã unde suspiciunile cã ai face jocul

uno r cercuri iredentiste? Nu ºtiu, nu-mi aparþin, numai cã im-
pres ia pe care o laºi uneori este aceea cã nici tu nu ºtii... Vreau sã
z ic  cã nu te delimitezi îndeajuns de clar de aceste grupãri.

Cã s o ndajele din 1999 te plaseazã pe un loc fruntaº în rîndul
elec toratului transilvan ºi bãnãþean e ok. Însã ºtii ºi tu cã procen-
tajele nu reprezintã întotdeauna un argument ºi cu atît mai mult
unul  co ns tant (valorile nu sînt democratic stabilite). De aceea,
înc l in s ã c red  cã e vorba, în cazul acestor electori, mai mult de un
escape b az at pe dezgustul faþã de actuala clasã politicã decît de o
apro p iere pozitivã, sincerã, faþã de ideile regionaliste sau federa-
l iste.

A i  d reptate, demersul nostru nu se bucurã de o popularitate
teleno v el i s ti cã, ºi nu intru în detalii, dar sã ajungi sã ne ataci de
pe po z i þii minereºti e cel puþin (la fel de) surprinzãtor... Adicã, e
dem odat ºi descalificant sã urezi azi, chiar ºi voalat, Moarte inte-
lectualilor!

A po i ,  de unde pînã unde monopolul pe care þi-l arogi în ches-
tiunea transilvanã? E drept, Provincia a apãr ut dupã articolul tãu
m ani fes t,  dar parte din cei care formeazã colegiul redacþional al
Provinciei au av ut o p inii ºi au participat la dezbateri pe aceastã
ches tiune ºi înainte de asta (vezi, de exemplu, numai întîlnirea
o r ganizatã de Liga Pro Europa la Universitatea din Cluj, din mai
1998 ,  pe „problema transilvanã”). Nu cred cã meritã sã stãruim
as upra unui copyright în aceastã chestiune. Ar fi ridicol. ªi ori-
cum, ideea nu-i de ieri de azi. (Eu personal am aflat de ea cam
to t atunc i  c înd comuniºtii „mã iniþiau” în tainele aplauzelor ne-
întrerupte...).

Î n f ine, pentru a încheia, critica principalã care þi-aº aduce-o e
cã te- ai  s ãturat de România doar preþ de un articol. Ca sã ajungi,
cum  tu însuþi recunoºti într-unul din interviurile acordate la un
po s t naþional de la noi, o persoanã publicã (nu neapãrat inamicul
pub l ic  numãrul unu!). Cu alte cuvinte, discursul tãu faþã de poli-
t i ca reg ionalã a Bucureºtiului (care?, nu mã întreba acum) s-a
s chim bat în stil ºi intensitate (radicalism) dupã acel M-am sãtu-
rat de România.  Poate cã te-a depãºit situaþia, poate cã nu, dar
nu ai  co ntinuat aceeaºi „linie”. Fapt pentru care ai intrat ºi tu în
parad igma comportamentului politic autohton (caracterizat, în
princ ipal, prin lipsa consecvenþei principiilor). De aici – pe lîngã
cam pania mediaticã – izul de diversiune al articolului tãu. E sen-
z aþia tipicã pe care o ai cînd realizezi cã ceva spontan a fost, de



Alexandru SERES

Noi, ei. Eu?

Oricît m-aº strãdui, nu reuºesc sã-mi aduc aminte cum am învãþat
româneºte. Tot ce ºtiu e cã, în prima zi de ºcoalã, am venit acasã
plîngînd, în culmea disperãrii: lumea devenise pentru mine o
enigmã de nedescifrat. Nu înþelesesem o iotã din tot ce ne spusese
învãþãtoarea.

Cu atît mai puþin ºtiu dacã am devenit român. Sau, mai bine
zis , de cînd am început sã mã suspectez cã nu am prea multe lu-
cr uri în comun cu maghiarii, exceptînd faptul cã le vorbesc limba.

De cînd m-am alfabetizat, am scris exclusiv româneºte. E
drept, mi s-au publicat cîteva poezii ºi în limba maghiarã – am
luat ºi un premiu pentru ele. N-am spus însã nimãnui cã traduse-
sem propriile-mi versuri, scrise iniþial în limba românã.

M-a rebotezat un român. Unul ilustru – ºi sînt mîndru de asta.
Prin 1987, scrisesem o cronicã la romanul lui Alexandru Vlad, Fri-
gul verii; Radu Enescu, pe-atunci redactor-ºef adjunct la Familia,
mi-a fãcut o surprizã, publicîndu-mi articolul sub semnãtura
 Alexandru Seres.  Am fost atît de ºocat, încît am uitat instantaneu
– sau poate doar aºa mi se pare acum – cã pãrinþii mã botezaserã
Sándor.

Încerc sã nu mã amãgesc: trãiesc în limba românã pur ºi sim-
plu pentru cã aºa mi-a fost dat, nu pentru cã aºa aº fi vrut. Dar,
gîndesc ºi scriu în limba românã fãrã ca pentru asta sã mã consi-
der român – sau orice altceva.

Dacã mi s-ar spune cã sînt un asimilat, unul din nenumãraþii
indiv izi vrednici de milã, care ºi-au pierdut, dintr-un motiv sau
altul, identitatea etnicã în creuzetul transilvan – ei bine, acest lu-
cr u nu m-ar afecta prea mult. Mã lasã rece problema asimilãrii,
cum – din perspectivã strict personalã – îmi sînt la fel de indife-
rente neces itatea pãstrãrii identitãþii etnice, întîietatea uneia sau
alteia dintre naþii în Transilvania, steagurile Ungariei arborate la
sãrbãtorile maghiarilor din secuime sau bãncile tricolore ale lui
Gheor ghe Funar. Nu sînt un struþ care încearcã sã-ºi ignore pro-
blemele, bãgîndu-ºi capul în nisipul unei indiferenþe autoinduse;
pur ºi simplu mi se par lucruri lipsite de noimã, ori, în cel mai
bun caz, capcane perverse pe care istoria se tot chinuie sã ni le
întindã.

Problemele mele încep atunci cînd fetiþa mea, din mamã ro-
mâncã, mã întreabã ce sã scrie în dreptul rubricii „naþionalitate”:
românã sau maghiarã? Am eu autoritatea sã-i lipesc pe frunte, cu
dreptul pe care mi-l conferã ereditatea, eticheta de maghiar? Pot
eu sã aleg o identitate în locul altuia? Cum sã-i explic fetei mele cã
nu conteazã naþionalitatea, cînd lumea din jurul ei se împarte în
români ºi maghiari?

ªi, oricum, mã încearcã un sentiment contradictoriu ori de cîte
ori sînt nevoit sã folosesc, în comentariile pe care le scriu într-un
cotidian orãdean, cuvintele „noi, românii”. Noi, adicã cine? Toþi ce-
tãþenii patriei numite România sau strict cei de etnie românã? ªi ci-
ne îmi conferã dreptul sã mã furiºez samavolnic în conºtiinþa naþio-
nalã româneascã, cu numele meu unguresc ºi pãrinþii mei unguri?

Eu.
Eu, cel care s-a sãturat sã audã mereu cuvintele „noi, româ-

nii”, „noi, maghiarii”. Eu, cel care refuzã sã aibã crize de identita-
te, cel care ignorã cu nonºalanþã – inconºtientule! – conflictele de
pe tabla de ºah a conºtiinþei („þi-ai trãdat neamul!”, „corciturã spi-
ritualã!”, „metec cultural!”).

Situaþia e neghioabã de tot: românii mã considerã un intrus,
iar maghiarii, în cel mai bun caz, un transfug. Sînt privit cîº, din
ambele tabere. Paradoxal, mã simt privilegiat: în timp ce se dau
crîncene lupte psihologice între „noi” ºi „ei”, eu, aruncat într-un
no man’s land în care nimeni nu e prea dornic sã ajungã, mã
simt tot mai bine. Nu trebuie sã port stindarde ºi nu mã obligã ni-
meni sã-mi însuºesc idealuri. Nu mã simt înregimentat ºi nu-mi
dã ghes conºtiinþa sã dau cu subsemnatul în listele cu subscripþii
pentru cauzele nobile ale naþionalismului.

Sînt conºtient cã aº putea pãrea un individ puþin cam irespon-
sabil, cam uºuratic. Cam neserios. ªi poate cã sînt – n-am de unde
ºti. Continuu însã sã fiu convins cã libertatea opþiunii e mai presus
de opþiunea în sine – ºi mã folosesc, de cîte ori pot, de aceastã li-
bertate. Aleg mereu – nu între „noi” ºi „ei”, ci între ceea ce mi se
pare just sau injust. Cel puþin, încerc. Încerc mereu sã fiu eu în-
sumi – fiindcã „noi” nu prea mai înþeleg, de o bunã bucatã de vre-
me, ce înseamnã.

Pînã la urmã, recunosc: e ºi asta un soi de crizã de identitate.
Dar mai bine sã te afli într-o perpetuã crizã a lui „eu” (care poartã
în s ine nu atît iluzoria posibilitate a unui rãspuns, cît fertilitatea
creatoare a incertitudinii), decît sã te înmormîntezi de viu într-un
„noi” univoc, în care sã nici nu-þi mai pui întrebarea cine eºti cu
adevãrat.

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

existã nici cea mai micã diferenþã între cele douã biserici ortodoxe.
Ele diferã întrucîtva în raport cu compoziþia lor etnicã. Una este în
întregime moldoveneascã/româneascã, în timp ce a doua, care e ºi
cea mai mare, reflectã structura etnicã globalã a Moldovei, care este
de aproximativ 65% moldoveni, 14% ucraineni, 13% ruºi, 3,5% gã-
gãuzi ºi 2% bulgari, conform ultimului recensãmînt (1989). Ele di-
ferã însã fundamental în ce priveºte loialitatea ºi sensul identitãþii
naþionale, chiar dacã mulþi dintre cei implicaþi într-una din cele do-
uã tabere ar arãta cã opþiunile diferiþilor preoþi parohiali sînt ade-
s eo ri ghidate de considerente mai puþin exaltate decît identitatea
naþionalã.

Din 1992, guvernele succesive ale Moldovei au refuzat înregistra-
rea legalã a Mitropoliei Basarabiei. Guvernele au citat, în primul
rînd, legea canonicã ortodoxã, care interzice existenþa a douã biserici
într-un singur stat; în al doilea rînd, raþiuni de stat, care militeazã
împotriva recunoaºterii unei biserici care nu recunoaºte statul re-
spectiv; iar în al treilea rînd, expeditivitatea politicã, ce reclamã ca
statul sã evite o separare ecleziasticã, dupã ce deja a cunoscut scin-
dãri teritoriale, ideologice ºi etnice. Majoritatea timpului statul a spe-
rat sã paseze mingea bisericii înseºi, sperînd sã relege problema sfe-
rei legii canonice.

Cauza judiciarã de la Strasbourg a obligat acum guvernul Moldo-
vei sã aducã argumente politice. Aceasta îl plaseazã într-un dezavan-
taj, cãci cealaltã parte înfãþiºeazã cazul ca pe unul punînd în cauzã
libertatea religioasã ºi drepturile omului. Mitropolia Basarabiei a
ini þiat procedurile la ECHR [Curtea Europeanã pentru Drepturile
Omului – n. trad.] în 1998, cerînd curþii sã ordone guvernului Mol-
dovei sã îi garanteze înregistrarea legalã. Audierea cazului nu a avut
lo c pînã în 2 octombrie anul acesta. Nu sînt programate alte audieri.
Verdictul, aºteptat în termen de o lunã, va fi executoriu ºi fãrã drept
de apel.

Vo rbind în numele guvernului Moldovei în faþa curþii, ministrul
de justiþie Ion Morei a descris biserica petentã ca pe un instrument
al  statului romîn ºi al „expansionismului românesc”. El a recurs la

term eni similari pentru a descrie Frontul Popular, care este princi-
palul partid pro-românesc din Moldova ºi este îndeaproape asociat
M itropoliei Basarabiei. Morei a prevenit cu privire la „destabilizarea”
ºi  „interferarea directã în afacerile statului suveran Moldova” a Ro-
m âniei ºi a „forþelor pro-româneºti”. Morei a subliniat ºi implicaþiile
ucrainene ale chestiunii.

La Chiºinãu, mai mulþi lideri ai Partidului Comunist au sprijinit
aceastã linie de argumentare, dar au folosit un limbaj mai moderat.
Prim-ministrul Vasile Tarlev a declarat cã guvernul nu va duce la în-
dep linire verdictul ECHR „cu ochiii închiºi”, ci numai cu condiþia ca
el sã fie „echilibrat” ºi „patriotic” în sensul moldovenesc al terme-
nului.

În 3-4 octombrie, guvernul român a dat la ivealã o declaraþie vi-
triolantã, calificînd poziþia moldoveneascã în chestiunea etnicã drept
„so viet-bolºevicã”. Prim-ministrul Adrian Nãstase a întãrit aceastã
dec laraþie ºi ºi-a anulat vizita planificatã în Moldova. Ministrul de Ex-
terne Mircea Geoanã ºi alþi cîþiva miniºtri ºi-au anulat ºi ei vizitele
programate. Guvernul român a cerut explicaþii oficiale de la guver-
nul Moldovei. Chiºinãul nu îºi poate permite cîtuºi de puþin aceastã
g î lceavã, dar ºi Bucureºtiul riscã complicaþii internaþionale, dacã po-
ziþia sa este vãzutã ca iredentistã ori ca trimiþînd la perioada interbe-
licã (Flux, Basapress, Rompres, 1-4 octombrie).

(Text preluat din The Jamestown Monitor, vol. VII, nr. 184, 8 oc-
tombrie 2001)

Traducere Ovidiu PECICAN
VLADIMIR SOCOR s-a nãscut la Bucureºti ºi este un veteran al RFE/RL
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Vladimir SOCOR

Bucureºti ºi Chiºinãu
nu-ºi pot permite
o gîlceavã

Efectiv, sãptãmîna trecutã, din closetul relaþiilor româno–moldove-
neºti au ieºit la ivealã toate mizeriile. Luînd în considerare rezervele
abia ascunse de sarcasmul reciproc, stocate nerezonabil de ambele
pãrþi, era de aºteptat sã se producã o erupþie. Aºa s-a ºi întîmplat, în
cel mai rãu ales moment, atît pentru Moldova, cît ºi pentru Româ-
nia, ºi încã în vãzul deplin al Europei.

Pe 2 octombrie, la Strasbourg, Curtea Europeanã pentru Dreptu-
rile Omului (ECHR) ºi-a þinut prima audiere în cauza deschisã de
Mitropolia Basarabiei împotriva guvernului Moldovei. Cazul este de
naturã ecleziasticã numai în aparenþã. De fapt, el este profund poli-
tic ºi trateazã în profunzime relaþiile interstatale româno–moldove-
neºti, precum ºi chestiunea vexantã a identitãþii naþionale moldove-
neºti, antrenînd implicaþii în ceea ce priveºte Ucraina ºi afectînd
deopotrivã poziþia europeanã a României ºi Moldovei. Cauza judicia-
rã a atras dupã sine o explozie a polemicilor publice dintre Bucureºti
ºi  Chiºinãu.

Guvernul Moldovei – aflat în apãrare – refuzã sã autorizeze func-
þionarea legalã a Mitropoliei Basarabiei în Moldova. Guvernul recu-
noaºte doar legitimitatea Mitropoliei Chiºinãului ºi a Moldovei. Este
o practicã standardizatã în þãrile ortodoxe – Moldova fiind mai mult

de 90% ortodoxã – ca statul sã recunoascã o singurã structurã ecle-
ziasticã ortodoxã. Cea a Moldovei rãmîne subordonatã patriarhiei
moscovite.

Mitropolia Basarabiei, de departe cea mai micã dintre cele douã
biserici din Moldova, a fost creatã prin decizia Patriarhiei Române
din Bucureºti în 1992, ca parte a eforturilor de a promova ideea na-
þio nalã româneascã în Moldova. Clerul – chiar dacã nu neapãrat ºi
cei mai mulþi dintre enoriaºii – acestei biserici o privesc ca pe „bise-
rica naþiunii române”. Patriarhia Românã numeºte ierarhia acestei
biserici ºi o sprijinã prin intermediul unor donaþii generoase. Cuvîn-
tul Basarabia din denumirea sa reflectã viziunea tradiþional româ-
neascã asupra Moldovei ca provincie a României, mai curînd decît
un stat de sine stãtãtor, ºi asupra moldovenilor ca români.

Problema afecteazã ºi Ucraina. Fosta provincie Basarabia [a Im-
periului Þarist – n. trad.] este astãzi împãrþitã între Moldova ºi Ucrai-
na. Patriarhia Românã pretinde jurisdicþie ecleziasticã nu numai
asupra Republicii Moldova, ci ºi asupra acelor pãrþi ale Basarabiei
care astãzi aparþin Ucrainei. În consecinþã, biserica din România a
conferit Mitropoliei Basarabiei titlul adiþional de „exarhat al plaiuri-
lo r”,  prin care sînt înþelese Basarabia de sud ºi de nord, ca ºi Bucovi-
na de nord. Aceastã mostrã de romantism istorico-ecleziastic nu
meritã sã fie luatã în serios; totuºi este, ºi la Bucureºti, ºi la Chiºi-
nãu, ca ºi la Kiev, Odessa ori Cernãuþi.

Din punctul lor de vedere, Mitropolia Chiºinãului ºi a Moldovei,
ca ºi guvernul moldovenesc privesc spre Mitropolia Basarabiei ca
spre o aºchie desprinsã dintr-un tot, format pe o bazã etnicã de cei
care se simt mai curînd români decît moldoveni, ºi ai cãror lideri –
chiar dacã nu necesarmente cei mai mulþi – doresc ca statul mol-
dovenesc sã se unifice cu România. Cît priveºte dogma sau ritul, nu



Dialog la Skopje

Criza din Balcani: raportul IWPR*
nr. 282, partea a II-a, 21 sept. 2001
Branko Geroski, redactor ºef al principalului cotidian macedonean inde-
pendent Dnevnik, ºi Kim Mehmeti, romancier ºi fondator al principalu-
lui sãptãmînal independent albanez Lobi, au discutat în birourile Dnev-
nik-ului la 10 septembrie a.c. cu Anthony Borden, redactorul ºef adjunct
al IWPR ºi cu Agim Fetahaj, directorul de proiect al IWPR Macedonia.

IWPR: Ce credeþi despre situaþia curentã din Macedonia – am de-
pãºit ce era mai rãu, ori trebuie sã ne aºteptãm la aceasta?

Branko Geroski: Evident, sfîrºitul crizei nu a sosit încã. Situaþia este
foarte complicatã, foarte tensionatã. Existã agende ascunse pe care nu le
putem influenþa ºi care – deºi nu-mi plac teoriile conspiraþioniste – de-
pãºesc capacitatea noastrã, ca ºi comunitate etnicã. Deci, este foarte
greu, iar eu pur ºi simplu nu ºtiu ce va mai urma.

Kim Mehmeti: Cred cã totul depinde de comunitatea internaþionalã.
Macedonia a fãcut deja un pas înspre un soi de „libanizare”: nu doar cã
etnicii albanezi îºi au propriile structuri militare, pe care instituþiile sta-
tului le privesc ca ilegale, dar poliþiile înseºi ºi-au creat structuri parami-
litare. Deci, dacã nu va fi dezarmatã toatã lumea în Macedonia, þara îºi va
pãstra potenþialul pentru conflict, la un nivel scãzut, dar prezentînd mari
riscuri pentru întreaga zonã balcanicã. Va fi riscant, îndeosebi, dacã se va
configura un vacuum de securitate dupã expirarea mandatului NATO,
apãrînd astfel spaþiu pentru rãzbunãri. În acest caz, eforturile internaþio-
nale vor colapsa ca un castel din cãrþi de joc, ºi cred cã acesta va fi sfîrºi-
tul Macedoniei.

Geroski: Apreciez dorinþa lui Kim de demilitarizare totalã, dar ten-
dinþa este cãtre o ºi mai accentuatã înarmare în Macedonia. Deocamda-
tã, avem o nouã misiune NATO, care înseamnã noi arme, noi soldaþi ºi,
sub anumite aspecte, noi probleme.

Mehmeti: Nu sînt naiv. Cunosc consecinþele faptului de a avea o ar-
matã strãinã în patria ta. Dar eu nu vorbesc despre distrugerea armelor
în partea locului numai pentru ca sã vinã în loc tancurile germane sau
ale altcuiva. Eu vãd sosirea armamentului strãin ca pe un mijloc de a-l
distruge pe cel local. Dupã aceasta, am fi în situaþia de a nu ne mai gîndi
la arme ca la unica modalitate de a ne soluþiona problemele.

IWPR: Care sînt factorii cheie care vor determina succesul planu-
lui de pace?

Geroski: Factorul cheie este dorinþa ambelor comunitãþi etnice de a
face sã se întîmple astfel. În noua înþelegere, am schiþat un sistem care
pare sã fie o democraþie consensualã. E un sistem care va satisface apeti-
turile albanezilor ºi ale comunitãþii internaþionale. Problema este cã ar fi
putut obþine aceste schimbãri în trei sau patru ani de lupte politice, ºi nu
efective. Cu Macedonia începîndu-ºi procesul de asociere la UE, în mod
sigur Bruxelles ar fi putut presa cu putere autoritãþile macedonene în
acest sens.

Acum putem avea un sistem grozav, dar nu existã mulþumire în rela-
þiile dintre macedoneni ºi albanezi. S-a pierdut încrederea. Albanezii au
subliniat mereu cã noi nu am luptat niciodatã unii împotriva altora.
Acum asta s-a pierdut. Am luptat, iar aceasta va face dificilã adoptarea
deciziilor cruciale cu privire la viitorul þãrii noastre. Daþi-mi voie sã vã re-
amintesc cã Iugoslavia a fost un sistem perfect configurat pentru o de-
mocraþie consensualã. Ce avem aici nu este nici mãcar tot atît de avansat
ca structura de decizie a sistemului statal iugoslav ºi pînã ºi acea þarã s-a
dezintegrat. Aºa încît ne temem cã procesul de pace mai curînd va ci-
menta relaþiile curente. Procesul de pace însuºi nu înseamnã nimic dacã
nu aduce dezvoltare, o ºansã de progres pentru ambele comunitãþi etni-
c e. Aceastã ºansã s-ar putea sã nu se fi pierdut pentru totdeauna, dar mã
tem cã ea este pierdutã pe moment.

Mehmeti: Am demonstrat deja cã, dacã cele douã mai numeroase
c omunitãþi vor sã distrugã þara, o pot face în toate domeniile. Dar, am

putea învãþa o lecþie pozitivã de aici, realizînd cã noi, macedonenii ºi al-
banezii, existãm nu numai ca sã ne scuipãm unii pe alþii, ci, de fapt, pen-
tru a împãrtãºi o misiune comunã. Acordul cadru oferã o rupturã defini-
tivã de concepþia leninistã a construcþiei statale, concepþie de secolul 19,
în care comunitatea cea mai numeroasã alege, iar noi, ceilalþi, luãm par-
te la acesta numai în mãsura în care ni se permite. Dacã Macedonia
abandoneazã aceastã concepþie fãrã reþineri, ea va redobîndi avantajul
pe care l-a avut, comparativ cu vecinii ei. Pe de altã parte, dacã procentul
de macedoneni care cred cã nu sînt capabili sã convieþuiascã împreunã
cu albanezii creºte, ori dacã încep sã se separe ei înºiºi, atunci vom vedea
creîndu-se graniþe etnice. În Bitola, acum, nu mai existã albanezi, fiind,
în schimb, dificil sã fii macedonean în Tetovo. Provocarea este sã reuºeºti
sã opreºti un atare drenaj în enclavele acestea nesigure.

Geroski: Toate visele frumoase ale lui Kim vor fi azvîrlite la pãmînt
atunci cînd prima armã va începe sã tragã dupã sfîrºitul acestui seceriº,
atunci cînd primul incident serios va avea loc. Sã nu fim naivi! Sîntem în
continuare în rãzboi unii cu ceilalþi. Doar precondiþiile politice elemen-
tare pentru pace au fost create, dar mã îndoiesc cã acest rãzboi s-a în-
cheiat. Cred cã extremiºtii politici albanezi au primit un mesaj foarte clar
de la puterile occidentale: dacã vreþi sã vã atingeþi þelurile politice, puneþi
mîna pe arme, luptaþi ºi veþi izbuti! Admit cã militanþii albanezi înarmaþi
au reuºit sã îºi atingã þelurile, mãcar în parte. Aceasta îmi spune cã po-
vestea nu s-a încheiat. Aºa încît sînt, mai curînd, pesimist ºi simt cã pa-
cea e departe.

Mehmeti:  ªtiu cã speranþele mele ar putea fi ucise îndatã. Pe dru-
mul spre casã, trebuie sã trec prin trei puncte de control unde rezerviº-
tii lui Ljube Boskovski [ministrul de interne, acuzat de unii cã ar fi re-
spon sabil de crimele de la Ljuboten] îmi vor cere actele ºi totul va fi du-
pã cum îi gãsesc, beþi sau treji! Aºa încît nu-mi fac iluzii. ªtiu cã e uºor
sã  începi un rãzboi, iar pacea necesitã timp ºi efort. Dar, sînt fascinat de
prietenii mei macedoneni. Ei par întotdeauna sã ºtie ce gîndim noi, al-
banezii. Daþi-mi voie sã vã spun cum înþelegem noi mesajul Occidentu-
lui: „Albanezilor, fiþi atenþi, fiindcã e pentru ultima oarã cînd reuºiþi sã
supravieþuiþi. Orice fiþe viitoare vor fi foarte riscante.” Sînt total de acord
cã procesul de „de-iugoslavizare” a Balcanilor nu s-a sfîrºit. Pentru mi-
ne, el va fi încheiat atunci cînd statutul regiunii Kosovo ºi al Muntene-
grului va fi definit. Atunci, ºi doar dacã va exista un suport internaþional,
incluzînd ºi o prezenþã militarã extinsã, povestea macedoneanã va fi în-
chisã.

IWPR: Care este pãrerea dumneavoastrã cu privire la implicarea
internaþionalã în conflict, mai ales cu privire la rolul NATO?

Geroski: A fost stîngace. Rãspunsul lui Kim îmi dovedeºte tocmai cã
am dreptate cu privire la încurajarea uzului forþei pentru a obþine mize
politice. Aºa cum o confirmã Kim ºi toþi intelectualii albanezi, problema
Kosovo-ului nu a fost încã rezolvatã ºi va atinge interesele tuturor þãrilor
balcanice, în special ale Serbiei ºi Iugoslaviei, ca ºi pe cele ale comunitãþii
internaþionale. Muntenegru, la fel, e pe cale sã devinã de actualitate, ceea
ce înseamnã ºi negocierea statutului albanezilor din Muntenegru. Aºa cã,
a º vrea sã fiu convins cã mesajul cãtre albanezi este „Acum e pentru ulti-
ma oarã”. Aº vrea sã aud un albanez spunînd „Bine, am obþinut ce am
obþinut, sîntem mulþumiþi. Asta este. Þelul a fost atins. Acum putem trãi
în pace.” Din pãcate însã, nu primim acest mesaj. Saga albanezilor din
Balcani continuã. Criza continuã. Vor mai fi rãzboaie, vor mai fi proble-
me ºi vor mai fi tulburãri care sã implice comunitatea internaþionalã.

Mehmeti: Nu uita cã, pînã în martie, comunitatea internaþionalã a
avut o poziþie foarte clarã cu privire la criza din Macedonia, poziþie care
sprijinea total guvernul. Dar, aceastã poziþie s-a schimbat, cînd s-a vãzut
cã instituþiile statului nu sînt instituþii publice reale, ci unele interesate
numai în protejarea unei singure comunitãþi. S-a schimbat cînd au vãzut
cã media de limbã macedoneanã nu ezitã sã colectivizeze vina: de la co-
pil la gãinã – o gãinã albanezã – toþi sînt vinovaþi, toþi sînt þinte legitime.

Geroski: Lucrurile nu stau cum le prezintã Mehmeti. În primul rînd,
nu putem uita un fapt foarte important: cine a început rãzboiul. Aceºtia
au fost criminalii albanezi, cum i-a numit George Robertson [secretarul
general NATO] la început. Victimele, în acest rãzboi, sînt macedonenii.
Acest rãzboi s-a purtat pentru a cuceri o parte din teritoriul mecedonean,
ºi el continuã. Sînt pe deplin conºtient cã acest þel va fi atins odatã cu no-
ua misiune NATO. O bucatã de teritoriu va scãpa definitiv de sub contro-
lul statului Macedonia. Comportamente inadecvate au survenit, cum

Dialogul de mai jos semnaleazã în mod dramatic profunzimea prãpastiei despãrþitoare a celor douã comunitãþi din Macedonia, care se autode-
finesc deopotrivã ca naþiuni: slavii macedoneni ºi albanezii. Iatã componenþa etnicã ºi diviziunea religioasã a populaþiei, care numãrã 2,04 milioa-
ne: macedoneni 67%, albanezi 23%, turci 4%, þigani 2%, vlahi 1%, alþii 1%; ortodocºi 67%, musulmani 30%, alþii 3%. Conform afirmaþiilor alba-
nezilor, de la recensãmîntul organizat dupã ce republica a devenit independentã (1991), ponderea lor a crescut. Slavii macedoneni,care alcãtuiesc
majoritatea numericã, sînt înrudiþi, din punct de vedere religios, etnic ºi cultural, cu vecinii lor bulgari ºi sîrbi, în timp ce albanezii – majoritari în
teritoriile apusene ale þãrii – sînt ataºaþi de albanezii musulmani din Kosovo, Albania ºi Serbia de sud.

Sursa conflictului, deocamdatã aparent indisolubil, dintre macedoneni ºi albanezi – dincolo de aspectele militare ºi politice care captiveazã
atenþia comunitãþii internaþionale – trebuie cãutatã în faptul cã macedonenii ºi albanezii judecã în mod diferit identitatea statului în care trãiesc:
pentru cei dintîi, este de importanþã capitalã ca „poporul macedonean”, ca factor constitutiv al statului, în pofida soluþiei propuse în acordul de la
Ohrid (vezi textul Preambulului publicat pe pagina urmãtoare) sã figureze, totuºi, în constituþie. Rãspunsul albanezilor: constituþia sã se bazeze
în întregime fie pe principiul cetãþeniei, deci sã nu figureze în ea nici un fel de „popor” fie, dacã figureazã, sã se recunoascã ºi poporul albanez ca
factor constituþional, constitutiv al statului. Sã fie ori un stat pur cetãþenesc, spun albanezii, ceea ce în Balcani, în mod evident, nu poate exista de-
cît pe hîrtie, deci oricum nu ar oglindi realitatea, ori sã fie recunoscut caracterul dual al statului, ceea ce, însã, macedonenii interpreteazã ca o di-
vizare a suveranitãþii ºi nicidecum nu vor sã accepte.

Specialiºtii Uniunii Europene au venit în ultima clipã cu o propunere de compromis. Conform acesteia, Preambulul a r suna dupã cum ur-
meazã: „Cetãþenii Republicii Macedonia, poporul macedonean, precum ºi cetãþenii care trãiesc în interiorul graniþelor ei fãcînd parte din poporul
albanez, poporul turc, poporul vlah, poporul sîrb, poporul roma º.a., asumîndu-ºi responsabilitatea… etc.”

Parlamentul macedonean ar trebui sã accepte pînã la 15 noiembrie aceastã variantã-catîr, împreunã cu toate celelalte modificãri. Dacã presiu-
nea internaþionalã nu scade, s-ar putea ca atît macedonenii cît ºi albanezii sã le accepte pînã la urmã, fãrã ca aceasta sã constituie o garanþie cã noua
constituþie va ºi intra în vigoare. Mai probabil este, însã, cã nu le vor accepta, cãci, pe lîngã chestiunile controversate din Preambul , existã dezacor-
duri de neîmpãcat ºi în legãturã cu alte modificãri. Pentru biserica ortodoxã macedoneanã este inacceptabil, de exemplu, articolul 19, care prevede
„egalitatea în faþa legii” a diferitelor biserici; în schimb, pentru studenþii universitãþii private albaneze din Tetovo ºi pentru politicienii albanezi, este
inacceptabil articolul 48, fiindcã nu recunoaºte dreptul naþionalitãþilor la instituþii de învãþãmînt superior în limbã proprie susþinute de cãtre stat.

Cel mai verosimil scenariu pare a fi urmãtorul: atunci cînd, la mijlocul lunii noiembrie, haosul constituþional ºi politic va fi total, preºedintele
Adunãrii Naþionale, Stojan Andov, va dizolva parlamentul ºi, la începutul anului viitor, se va fixa data alegerilor generale. Problema dificilã a modifi-
cãrii constituþiei va rãmîne astfel pe seama viitorului parlament, care va reflecta mai bine noile raporturi de forþã. Desigur, doar în cazul în care în
noul parlament vor exista – în urma boicotului electoral probabil al albanezilor – deputaþi albanezi.

Reîncepe deci totul.  (M.G.)  Trad. de F. P.

spun strãinii, de ambele pãrþi. Dar comunitatea internaþionalã a fost pãr-
tinitoare. Dacã a existat vreodatã un copil rãsfãþat în Balcani, albanezii au
fost acesta: sprijiniþi de SUA, de UE ºi, în rãzboiul din Kosovo, de NATO.
Acum ceea ce s-a întîmplat, s-a întîmplat. Învingãtorii de pe cîmpul de
luptã ar trebui felicitaþi. Dar, ce va ieºi de aici? Cum va fi viaþa în Macedo-
nia occidentalã, în „ghetto-ul Tetovo”? Cum va arãta statul? Va fi mai no-
rocos decît cel dinainte? Acestea sînt marile întrebãri. Au devenit ulterior
celelalte state, care au traversat infernul rãzboiului – Bosnia ºi Herþego-
vi na, Croaþia ºi Iugoslavia – mai fericite ºi mai bogate? Tot ce au dobîndit
albanezii din Macedonia cu arma în mînã ºi ucigînd ar fi putut obþine
prin mijloace politice. În lumea civilizatã, þelurile politice sînt atinse prin
apelul la mijloace politice. În Kosovo aceasta a fost imposibil, dar în Ma-
cedonia era posibil. De aceea, ceea ce s-a petrecut în Macedonia a fost un
mare pãcat.

Mehmeti: Nu infirm cã albanezii au început rãzboiul. Cel puþin sîn-
tem cu ceva de acord. Dar, aº putea dovedi cã albanezii nu au pus mîna
pe arme ca sã-i atace pe macedoneni; ei au atacat instituþiile. Nu au ata-
cat nici mãcar o aºezare, nici una! Macedonenii susþin ºi cã albanezii au
ocupat teritoriu. Ar putea fi ocupatã casa mea de albanezi? Ea este alba-
nezã! Vorbind în termeni etnici, nu statali, am crezut întotdeauna cã teri-
toriul meu este albanez, nu macedonean. Dar, în timpul acestui rãzboi
am realizat cã macedonenii mã trateazã ca pe un chiriaº în aceastã þarã.
Dacã nu sînt mulþumit de casa mea ºi ridic vocea, îmi vor spune ce sã
fac, dacã ea este macedoneanã.

IWPR: Amîndoi aþi fost multã vreme identificaþi ca politicieni mo-
deraþi. Dar, de curînd, unii au constatat o schimbare. Branko a scris
texte sugerînd cã unica soluþie este una militarã. Kim a insistat – ex-
cepþie fãcînd doar aceastã conversaþie – asupra folosirii interpreþilor
în contact cu vechii sãi prieteni macedoneni. S-au schimbat deci
orientãrile ºi atitudinile voastre politice?

G eroski:  S î nt convins cã nici una dintre poziþiile noastre nu s-a
schimbat. Realitatea s-a schimbat însã în mod semnificativ. Mãnãstirea
Lesok s-a schimbat deoarece jumãtate din ea a dispãrut. Moscheile din
Pr ilep ºi Bitola s-au schimbat, fiindcã cea din Prilep a dispãrut. ªapte-
zeci de familii macedonene au rãmas fãrã capii lor, uciºi mulþi dintre ei
nu ostãºeºte, ci cu metode laºe. Þara s-a schimbat cu siguranþã. Oame-
nii ºi-au pierdut încrederea. Nu sînt optimist ca ºi Kim cã foarte curînd
vom dansa jocul Kozara [un dans iugoslav care simboliza frãþia ºi uni-
tatea] ºi ne vom îmbrãþiºa ºi sãruta unii cu alþii, trãind fericiþi pînã la
sfîrºitul vieþii. Asta nu se va întîmpla curînd. Sã optezi pentru pace în-
seamnã sã ai principii. Am fost primul care a propus în mod public
schimbarea textului preambulului constituþiei [o cerere albanezã esen-
þialã]. Eu am fost cel care a sprijinit pacea pînã în ultima clipã a nego-
c i erilor. Dar nu accept ocuparea Tetovo-ului de niºte bandiþi. În comen-
tariul publicat în D nevnik datoritã cãruia toþi vã referiþi la mine, plasîn-
du -mã incorect în tabãra macedonenilor militanþi, am spus urmãtoa-
rele: nu va exista pace în Macedonia atîta timp cît nu vom fi mulþumiþi
c u  ce am convenit. Nu s-a convenit sã se ocupe Tetovo ºi alte teritorii.
Cu toþii ºtim cine a început ofensiva în ziua cînd acordul de la Ohrida a
fost iniþiat. Asta nu e politicã. E presiune asupra întregii naþiuni. Kim ºi
cu mine am putea discuta cum am putea decora apartamentul nostru.
Am propria mea camerã, iar el are camera lui. Sau în þara asta a noas-
trã, unde el are o casã, iar cinci kilometri mai încolo am ºi eu una. Dar
dacã veniþi ºi îmi spuneþi cã asta nu mai e camera mea, cã trebuie sã
mã mut, aºa cum li s-a spus celor 70.000 de etnici macedoneni, nu voi
avea altã alegere decît sã îmi apãr camera din apartamentul comun,
adicã propria-mi casã în þara noastrã comunã. Problema nu e cu casa
ta, Kim, ori cu teritoriul tãu, pe care le consideri în mod destul de co-
rect albaneze. Numai cã, la cinci kilometri de casa ta este casa mea –
c a sa mea e problema. Macedonenii sînt alungaþi din zona Tetovo, nu al-
ba nezii. Aº vrea sã vãd un intelectual albanez spunînd: „Staþi, oameni
bu ni. Nu ar trebui sã-i alungãm pe oamenii ãºtia din vetrele lor istorice,
pe n tru cã nu e corect”. În acest moment, 70.000 de macedoneni sînt
a l u n g a þi din casele lor, iar 50.000-60.000 de albanezi au plecat ca re-
zultat al rãzboiului. Ãsta e unicul lucru în care sîntem egali: în conse-
cinþele ºi suferinþele cauzate de rãzboi. Dar nu sîntem egali în împãrþi-
r e a rãspunderilor pentru nedreptate.

Mehmeti: Sîntem diferiþi pînã ºi în matematicã. Branko menþioneazã
ºaptezeci de pierderi, iar eu voi menþiona circa patru sute. Motivul este
cã eu numãr toate mormintele noi din Macedonia, ºi macedonene, ºi al-
baneze. Eu includ ºi pierderi albaneze – copii, femei, zece persoane din
Ljuboten… El îi numãrã numai pe macedoneni, ca ºi cum ei ar fi fost
unicele victime. Pe toatã durata conflictului, media, parlamentul, guver-
nul, oricine a susþinut cã în Macedonia au fost doar 70 de victime. I-au
n u mãrat doar pe poliþiºti ºi pe soldaþi. Nu este numãrat ºi copilul ucis în
Poroj. E pãcat. Albanezii sînt mai aproape de adevãr, nu fiindcã sîntem
mai umani, ci pentru cã citim deopotrivã în macedoneanã ºi albanezã.
Asta e situaþia: noi sîntem mereu mai aproape de adevãr. Sînt bucuros cã
albanezii nu au colectivizat vina, ci au fãcut o distincþie clarã: conflictul a
fost între NLA ºi autoritãþi, niciodatã între albanezi ºi macedoneni.

Cît despre limbã, eu mi-am dovedit atitudinea în raport cu cetãþenii
mei, spunînd poveºti în ambele limbi. Dar, m-am simþit umilit, provocat.
ª tiu macedoneana bine, dar cînd spun cã vreau sã vorbesc albaneza e
pentru cã aºa îmi organizez gîndurile mai bine. Dar, pe urmã, un coleg
de-al meu invitat sã participe la un program TV I-a întrebat dacã putea sã
spunã cel puþin cîteva fraze în albanezã. Macedonenii au reacþionat de
parcã ar fi venit NLA sã bombardeze studioul! De aceea, rãmîn la ce am
spus: pînã cînd nu vom începe sã ne respectãm unii pe alþii în acest stat,
nu voi mai folosi limba [macedoneanã].

IWPR: Care sînt precondiþiile pentru pace ºi coexistenþã în Mace-
donia?

Geroski: Sînt convins cã atunci cînd schimbãrile constituþionale vor
fi prezentate în parlament, albanezii vor vota pentru ele ºi vor vota pen-
tru Constituþia Republicii Macedonia ca întreg. Astfel, pentru prima oarã
dupã zece ani, vor aproba actul constituþional al acestui stat ºi vor spune:
da, aceasta e þara noastrã unde putem trãi în pace ºi liniºte. Pînã în acest
moment nu am auzit o asemenea confirmare, dar sper cã voi auzi.
Aceasta este una dintre precondiþiile de bazã. Macedonenii ca stereotip
Co ntinuare în pagina 6
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etnic diferã în mod semnificativ de alte naþiuni balcanice mai puternice.
ªi acesta este lucrul fericit în regiune. Nu va fi o tragedie dacã minorita-
tea se teme cã este ameninþatã, deoarece pretutindeni în lume minoritã-
þile care se simt ameninþate luptã pentru drepturile lor. Dar, este o ade-
vãratã tragedie dacã majoritatea simte cã este ameninþatã serios. Dacã
vom reuºi sã evitãm un rãzboi adevãrat, asta va însemna cã am izbutit sã
evitãm acest sentiment.

Mehmeti: Una dintre condiþiile lui Branko a fost îndeplinitã. Cei care
au început sã tragã primii au ºi început sã se dezarmeze primii. Cu privi-
re la aceasta comunitatea internaþionalã a fost corectã. Dar, dacã aº fi
ºtiut cã, prin acordul de la Ohrida, macedonenii ar suferi fie ºi cea mai
micã nedreptate, m-aº fi distanþat public, precum Kim Mehmeti, de
aceasta. Nu vreau sã accept nimic ce ar însemna sã iei ceva de la altcine-
va pentru a da celuilalt. ªtiu în mod sigur cã pacea din Macedonia de-
pinde de starea de spirit a macedonenilor etnici. Nu cred despre ei cã ar
fi mai puþin curajoºi decît ai mei. Dar, dacã statul macedonean continuã
sã incite sentimentul printre etnicii macedoneni cã ar fi umiliþi ºi degra-
daþi, nu vãd nici o ieºire. Dacã media continuã sã alimenteze sentimen-
tul cã macedonenii sînt învinºi ºi cã asta e o capitulare, atunci în doi sau
t rei ani va apãrea un soi de „NLA” a etnicilor macedoneni ºi aceeaºi pro-
blemã va reapãrea, numai cã mai gravã. În acest caz, albanezii vor fi in-
teresaþi nu sã menþinã acest stat, ci sã-l facã sã disparã cît mai repede.
Pentru albanezii din Macedonia, Kosovo este centrul educativ ºi cultural,
jumãtate dintre familiile noastre sînt acolo. Branko ºtie cine ne-a educat
în Iugoslavia. De ce au plecat albanezii din Macedonia în Kosovo, ºi nu
în Albania? Fiindcã, cel puþin 30% dintre bãrbaþii albanezi din Macedo-
nia au soþii din Kossovo. Nu este vorba doar despre un sentiment etnic.
Deci nu existã ceva mai iritant pentru noi decît ca preºedintele sã aparã
ºi sã spunã, sîntem împotriva unui Kosovo independent. De ce eºti îm-
potriva a ceea ce încerci sã asiguri pentru propriul popor, un stat inde-
pendent? Nu am înþeles niciodatã asta. De ce ar fi Macedonia în pericol?
Rezultatul este cã albanezii din Macedonia se simt de parcã ar aºtepta
î n tr-un soi de „anticamerã” în raport cu Kosovo. Poate sînt stupid ºi naiv
– sînt scriitor, ºi nu ºtiu cum sã gîndesc politic –, dar, cred cã, în chiar
ziua în care Kosovo va fi declarat stat independent, albanezii din Mace-
donia vor ºti cã a sosit sfîrºitul chestiunii. Prin urmare, cîtã vreme dile-
ma rãmîne deschisã cu privire la cum sã fie împãrþit Kosovo cu sîrbii, al-
banezii din Macedonia se vor întreba, dar cu noi cum rãmîne? Aºadar, în
acest context, nu mã simt ca un învingãtor. Un învingãtor ar fi avut un alt
þ e l  – distrugerea Macedoniei – ºi ar putea sã spunã: i-am depãºit pe ma-
cedoneni. Niciodatã nu a fost nici mãcar în fundul minþii mele ideea cã
am lupta împotriva macedonenilor, ci împotriva instituþiilor acestui stat,
care este al meu.

Geroski: Sînt convins cã atunci cînd preºedintele va citi poziþia ta, va
fi mai atent cu ce spune despre un Kosovo independent. În trecut, poate,
Kim nu a fost atît de periculos, dar acum este, pentru cã, ºi dacã nu este
învingãtorul, Boris Trajkovski este înfrîntul din punct de vedere militar.

Kim: Dacã se simte doar preºedinte al etnicilor macedoneni, ar tre-
bui sã fie.

Geroski: Oricum, cred cã albanezii au deja un Kosovo indepen-
dent…

Mehmeti: Atunci, de ce sînteþi împotriva lui, dacã ºtiþi cã îl au deja?
Asta e ºi mai iritant.

Geroski: Cred cã veþi avea o autonomie efectivã într-o parte a Mace-
doniei occidentale, fiindcã o parte din acest teritoriu nu va fi sub contro-
lul forþelor de securitate. Dar, mai sînt sigur cã viaþa albanezilor din Ma-
cedonia în perioada urmãtoare va fi ºi mai rea decît înainte. Dar, nu-þi vei
putea explica asta, ºi cu atît mai puþin mie. Greºeala mea ca macedo-
nean este foarte mare, pentru cã nu am fãcut destul, deºi am fãcut mult
– trebuie sã o admiþi – pentru a fi constructiv ºi curajos în creºterea
drepturilor minoritãþilor. Însã, cred cã greºeala ta este puþin mai mare
decît a mea, deoarece nu ai fãcut destule spre a spune: „Aºteptaþi, mai
existã întotdeauna o ºansã ºi nu trebuie sã începem sã ucidem oamenii
pentru asta”.

Mehmeti: Avantajul meu este cã îl citesc pe Branko ºi ºtiu tot ce a
spus, în timp ce el nu mã citeºte. Nu te condamn; aºa sînt împrejurãrile.
Dar tu nu ºtii ce am spus la începutul acestui rãzboi, iar eu nu o pot spu-
ne aici, pentru tine, fiindcã nu am textele la mine. Toate rãzboaiele sînt
greu de explicat. Chiar aveam nevoie de un rãzboi? Nu. Dar ce putem ex-
trage din el? Cînd a început rãzboiul din Croaþia, a fost imposibil sã gã-
sesc un croat ºi un sîrb care sã stea aºa ºi sã vorbeascã unul cu celãlalt.
Iar în Macedonia poþi gãsi cel puþin 100 de inºi care, chiar dacã nu se pri-
vesc unul pe altul în cel mai frumos mod, tot ar discuta unii cu ceilalþi.
Dacã aceastã substanþã este bine frãmîntatã, tot mai poþi mînca o pîine.
De aceea, continuu sã spun: totul depinde de instituþii, vor fi ele capabile
sã facã plãmada? Cu idioþii [politicienii] pe care îi avem acum, nu mã aº-
tept numai la rãzboi, ci ºi la cele mai groaznice lucruri. Chiar ºi acum vor
încerca sã ne forþeze, sã ne spunã ce fel de casã sã construim, la stînga
sau la dreapta. Contez pe o nouã generaþie, care sã fie în stare sã înveþe
lecþia acestei tragedii.

IWPR: Ultima întrebare este cea mai dificilã – dupã toate astea,
aþi putea spune asupra cãror probleme sînteþi ambii de acord?

Geroski: Sînt fascinat de optimismul lui Kim, chiar dacã pretinde cã
e un pesimist. Mie mi se pare cã e un optimist fantastic, aºa încît voi fi de
acord sã ne întîlnim din nou pentru seminarii, unde sã studiem fraterni-
tatea ºi unitatea. Mi-ar plãcea sã fiu de acord cu optimismul lui, dar sin-
cer, în punctul ãsta nu sînt aºa de sigur.

Mehmeti: Accept rolul optimistului. ªtii de unde vine? ªtiu cã tutu-
ror vecinilor mei macedoneni li s-au distribuit Kalaºnicov-uri. ªtiu cã în
Macedonia zeci de mii de Kalaºnicov-uri au fost distribuite. ªtiu cã, în
a numite zone, macedonenii se puteau ridica la luptã ºi ieºea o porcã-
r i e .  C h iar ºi albanezilor le spun cã asta e dovada cã nu vor rãzboi împo-
triva noastrã. Dovada cã albanezii nu vor rãzboi cu macedonenii este
u rmãtoarea: eu trãiesc într-un mediu pur albanez, ºi nici mãcar printre
c e i  mai iliteraþi albanezi – susþin asta pe onoarea mea – nu am auzit cã
a r  fi venit vremea sã aranjãm lucrurile odatã pentru totdeauna. Toatã
lumea se întreabã cum e posibil ca guvernul sã nu fi ajuns la un rezul-
tat bun, ca niºte oameni deºtepþi sã nu izbuteascã sã scoatã totul la li-

man. Dar totuºi, albanezii, nici mãcar cei mai duri rebeli, nu s-au ridi-
c a t împotriva macedonenilor. Ca ziarist am avut contacte cu ei, ºi toþi
au susþinut cã nu mai puteau suporta umilinþele din partea instituþiii-
lor þãrii. Dacã ar fi depins de mine, aº fi luat-o pe calea nesupunerii ci-
vice – proteste zilnice, boicoturi, drumuri închise –, dar nu pe cea a
rãzboiului. În mod sigur ai fi putut explica albanezilor cã toate astea
puteau fi dobîndite în trei ani. Dar, þine minte, cã existã oameni al cãror
nivel de rãbdare este diferit de cel al lui Branko ºi al lui Kim. Acum am
sã -þ i  spun un secret: pentru prima oarã dupã mult timp am traversat
de  partea asta a Vardarului. Mi-e fricã de rezer viºti, dar nu de Branko.

Traducere de Ovidiu PECICAN

Acord cadru

1. Principii de bazã
1.1.  Uzul violenþei pentru atingerea þelurilor politice este respins

complet ºi necondiþionat. Doar soluþiile politice paºnice pot asigura un
viitor stabil ºi democratic pentru Macedonia.

1.2.  Suveranitatea ºi integritatea teritorialã a Macedoniei, ºi caracte-
rul unitar al statului sînt inviolabile ºi trebuie pãstrate. Nu existã soluþii
teritoriale pentru problemele etnice.

1.3.  Caracterul multietnic al societãþii macedonene trebuie pãstrat
ºi reflectat în viaþa publicã.

1.4.  Un stat democrat modern aflat în cursul sãu natural de dezvol-
tare ºi maturizare trebuie sã se asigure continuu cã Constituþia lui întîl-
neºte deplin necesitãþile tuturor cetãþenilor sãi ºi corespunde cu cele
mai înalte standarde internaþionale, care, la rîndul, lor continuã sã evo-
lueze.

1.5.  Dezvoltarea auto-guvernãrilor locale este esenþialã pentru încu-
rajarea participãrii cetãþenilor la viaþa democraticã ºi pentru a promova
respectul faþã de identitatea comunitãþilor. (…)

D at la Skopje, Macedonia, în 13 August 2001.
*

(În continuare, publicãm o parte din Preambul ºi articolele supu-
se  modificãrii: întîi varianta modificatã, în italice, apoi varianta ori-
ginalã.)
ANEXA „A” – Amendamente constituþionale

Preambul
Cetãþenii Republicii Macedonia, preluînd responsabilitatea pre-

zentului ºi viitorului patriei lor, conºtienþi ºi recunoscãtori faþã de sa-
crificiul predecesorilor lor, faþã de strãdaniile ºi lupta de a crea un stat
independent ºi suveran, Macedonia, ºi responsabili în faþa generaþii-
lor viitoare pentru pãstrarea ºi dezvoltarea a tot ce este valoros din
moºtenirea culturalã bogatã ºi coexistenþa din interiorul Macedoniei,
e gali în drepturi ºi obligaþii întru binele comun – Republica Macedo-
nia, în acord cu tradiþia Republicii de la Krushevo ºi cu deciziile Adu-
nã rii de Eliberare Antifasciste a Poporului din Macedonia ºi cu refe-
rendumul din 8 septembrie 1991, au decis sã instaureze Republica
Ma cedonia ca pe un stat independent, suveran, cu intenþia de a insta-
ura ºi consolida domnia legii, garantînd drepturile omului ºi libertãþi
civile, furnizînd pace ºi coexistenþã, justiþie socialã, bunãstare econo-
micã ºi prosperitate în viaþa individualã ºi comunitarã ºi, în acest
scop, prin intermediul reprezentanþilor lor în Adunarea Republicii
Macedonia, aleasã prin alegeri libere ºi democratice, ei adoptã:

*
Luînd ca puncte de plecare moºtenirea istoricã, culturalã, spiritualã

ºi statalã a poporului macedonean ºi lupta acestuia de-a lungul secolelor
pentru libertate naþionalã ºi socialã, ca ºi pentru crearea unui stat pro-
priu ºi, în mod special, tradiþiile statale ºi legale ale Republicii de la Krus-
hevo ºi deciziile istorice ale Adunãrii de Eliberare Antifasciste a Poporu-
lui din Macedonia, împreunã cu continuitatea constituþionalã ºi legalã a

statului macedonean ca republicã suveranã în interiorul Iugoslaviei Fe-
derale ºi voinþa liber manifestatã a cetãþenilor din Republica Macedonia
la referendumul din 8 septembrie 1991, ca ºi faptul istoric cã Macedonia
este instauratã ca un stat naþional al poporului macedonean, în cadrul
cãruia este furnizatã deplina egalitate ca cetãþeni ºi coexistenþa perma-
nentã cu poporul macedonean pentru albanezi, turci, vlahi, roma ºi alte
naþionalitãþi trãind în Republica Macedonia, intenþioneazã sã:

– instaureze Republica Macedonia ca stat suveran ºi independent,
fiind, totodatã, unul civil ºi democrat;

– instaureze ºi consolideze domnia legii ca sistem de guvernare fun-
damental;

– garanteze drepturile omului, cetãþeneºti, libertãþi ºi egalitate etnicã;

– asigure pace ºi o casã comunã poporului macedonean, împreunã
cu naþionalitãþile din Republica Macedonia;

– producã justiþie socialã, bunãstare economicã ºi prosperitate în
viaþa indivizilor ºi a comunitãþii,

Adunarea Republicii Macedonia adoptã ...
*

Articolul 7
(1)  Limba macedoneanã, scrisã, folosind alfabetul chirilic, este

l im ba oficialã în întreaga Republicã Macedonia ºi în relaþiile interna-
þ ionale ale Republicii Macedonia.

(2)  O rice altã limbã vorbitã de cel puþin 20% din populaþie este ºi
e a o limbã oficialã, scrisã, folosind propriul alfabet, dupã cum ur-
meazã.

(3)  Orice documente personale oficiale ale cetãþenilor vorbind o
l imbã oficialã, alta decît macedoneana, vor fi eliberate ºi în acea lim-
bã, în adiþie la limba macedoneanã, în acord cu legea.

(4)  Orice persoanã trãind într-o unitate a auto-guvernãrii locale
în care cel puþin 20% din populaþie vorbeºte o limbã oficialã alta decît
macedoneana poate folosi orice limbã oficialã pentru a comunica cu
oficiul regional al guvernãrii centrale avînd responsabilitate pentru
aceastã municipalitate; un asemenea oficiu va rãspunde în acea lim-
bã, în adiþie la limba macedoneanã. Orice persoanã poate folosi orice
limbã oficialã pentru a comunica cu un oficiu principal al guvernãrii
centrale, care va rãspunde în acea limbã, în adiþie la limba macedo-
neanã.

(5)  În organele guvernãrii Republicii Macedonia, orice limbã ofi-
cialã, alta decît macedoneana, poate fi utilizatã în acord cu legea.

(6)  În unitãþile de auto-guvernare localã, unde cel puþin 20% din
populaþie vorbeºte o anumitã limbã, aceastã limbã ºi alfabetul ei vor
fi folosite ca limbã oficialã în adiþie la limba macedoneanã ºi la alfa-
betul chirilic. În privinþa limbilor vorbite de mai puþin de 2 % din po-
pulaþia unei unitãþi de auto-guvernare localã, autoritãþile locale vor
d ecide asupra utilizãrii ei în structurile publice.

*
Limba macedoneanã, scrisã, folosind alfabetul ei chirilic, este limba

oficialã în Republica Macedonia.
În unitãþile de auto-guvernare localã, unde majoritatea locuitorilor

aparþine unei naþionalitãþi, în adiþie la limba macedoneanã ºi la alfabetul
chirilic, limba ºi alfabetul acestora sînt, de asemenea, folosite, într-o ma-
nierã stabilitã prin lege.

În unitãþile auto-guvernãrii locale, unde existã un numãr considera-
bil de locuitori aparþinînd unei naþionalitãþi, limba ºi alfabetul lor sînt,
de asemenea, în uz oficial, în adiþie la limba macedoneanã ºi la alfabetul
chirilic, în condiþiile ºi în maniera stabilitã prin lege.

Articolul 8
(1)  Valorile fundamentale ale ordinii constituþionale din Repu-

blica Macedonia sînt:
– libertãþile ºi drepturile de bazã ale individului ºi cetãþeanului,

recunoscute în legea internaþionalã ºi stipulate în constituþie;
– reprezentarea echitabilã a persoanelor aparþinînd tuturor co-

m u nitãþilor în structurile publice la toate nivelurile, precum ºi în alte
d omenii ale vieþii publice; (…)

*
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Valorile fundamentale ale ordinii constituþionale din Republica Ma-
cedonia sînt:

– libertãþile ºi drepturile de bazã ale individului ºi cetãþeanului, recu-
noscute de legea internaþionalã ºi stipulate în constituþie;

– libera exprimare a identitãþii naþionale; (…)
Articolul 19
(1)  Libertatea confesiunii religioase este garantatã.
(2)  Dreptul la exprimarea liberã ºi publicã, individual sau îm-

preunã cu alþii, a credinþei este garantat.
(3)  Biserica Ortodoxã Macedoneanã, Comunitatea Religioasã Is-

lamicã din Macedonia, Biserica Catolicã ºi alte comunitãþi ºi grupuri
religioase sînt separate de stat ºi egale în faþa legii.

(4)  Biserica Ortodoxã Macedoneanã, Comunitatea Religioasã Is-
lamicã din Macedonia, Biserica Catolicã ºi alte comunitãþi ºi grupuri
re l ig ioase sînt libere sã instituie ºcoli ºi alte instituþii sociale ºi carita-
bile, prin mijloace procedurale reglate de lege.

*
Libertatea confesiunii religioase este garantatã.
Dreptul la exprimarea liberã ºi publicã, individual sau împreunã cu

alþii, a credinþei este garantatã.
Biserica Ortodoxã Macedoneanã ºi alte comunitãþi ºi grupuri religi-

oase sînt separate de stat ºi egale în faþa legii.
Biserica Ortodoxã Macedoneanã ºi alte comunitãþi ºi grupuri religi-

oase sînt libere sã stabileascã ºcoli ºi alte instituþii sociale ºi caritabile,
prin mijloace procedurale reglate de lege.

Articolul 48
(1) Membrii comunitãþilor au dreptul de a-ºi exprima, consolida

ºi dezvolta în mod liber identitatea proprie ºi atributele comunitare,
ºi sã utilizeze simbolurile lor comunitare.

(2)  Republica garanteazã protecþia pentru identitatea etnicã,
culturalã, lingvisticã ºi religioasã a tuturor comunitãþilor.

(3)  Membrii comunitãþilor au dreptul de a fonda instituþii cultu-
rale, artistice, ºtiinþifice ºi de educaþie, ca ºi asociaþii savante ºi de alt
fel pentru exprimarea, consolidarea ºi dezvoltarea identitãþii lor.

(4)  Membrii comunitãþilor au dreptul la instrucþie în propria lor
limbã în educaþia primarã ºi secundarã, aºa cum stabileºte legea. În
ºcolile unde educaþia se desfãºoarã în altã limbã, se studiazã ºi limba
macedoneanã.

*
Membrii naþionalitãþilor au dreptul de a-ºi exprima, consolida ºi dez-

volta în mod liber identitatea proprie ºi atributele naþionale.
Republica garanteazã protecþia pentru identitatea etnicã, culturalã,

lingvisticã ºi religioasã a tuturor naþionalitãþilor.
Membrii naþionalitãþilor au dreptul de a fonda instituþii culturale, ar-

tistice, ºtiinþifice ºi de educaþie, ca ºi asociaþii savante ºi de alt fel pentru
exprimarea, consolidarea ºi dezvoltarea identitãþii lor.

Membrii naþionalitãþilor au dreptul la instrucþie în propria lor limbã
în educaþia primarã ºi secundarã, aºa cum stabileºte legea. În ºcolile un-
de educaþia este realizatã în limba naþionalitãþii, se studiazã ºi limba ma-
cedoneanã.

Articolul 56
(…)
(1)  Republica garanteazã protecþia, promovarea ºi sporirea

m oºte nirii istorice ºi artistice a Macedoniei ºi a tuturor comunitãþilor
din Macedonia, precum ºi a comorilor din care ea este alcãtuitã, in-
diferent de statutul lor legal. (…)

*
Republica garanteazã protecþia, promovarea ºi înãlþarea moºtenirii

istorice ºi artistice a poporului macedonean ºi a naþionalitãþilor ºi a co-
morilor din care ea este alcãtuitã, indiferent de statutul lor legal. (…)

Articolul 69
(…)
(2)  Pentru legile care afecteazã direct cultura, folosirea limbii,

educaþia, documentarea personalã ºi utilizarea simbolurilor, Aduna-
rea ia decizii cu o majoritate de voturi a reprezentanþilor prezenþi,
între care trebuie sã existe o majoritate de voturi a reprezentanþilor
prezenþi care susþin cã aparþin comunitãþilor nemajoritare din ca-
drul populaþiei Macedoniei. În eventualitatea unei dispute în cadrul
Adunãrii cu privire la aplicarea acestei prevederi, Comitetul pentru
Relaþii Inter-Comunitare va rezolva aceastã disputã.

*
Adunarea poate lucra dacã la întîlnirile ei participã o majoritate din

totalul numãrului reprezentanþilor. Adunarea ia decizii printr-o majori-
tate de voturi a reprezentanþilor prezenþi, însã nu mai puþini de o treime
din numãrul total al reprezentanþilor, cîtã vreme constituþia nu solicitã o
majoritate calificatã.

Articolul 77
(1)  Adunarea alege Procurorul Public cu o majoritate de vo-

tu r i din numãrul total al reprezentanþilor, în cadrul ei trebuind sã
e xis te  o m ajoritate de voturi din totalul reprezentanþilor care sus-
þ in c ã  a p arþin comunitãþilor nemajoritare din cadrul populaþiei
M acedoniei.

(2)  Procurorul Public protejeazã drepturile constituþionale ºi
drepturile legale ale cetãþenilor, atunci cînd sînt violate de structurile
a d m inistraþiei de stat ºi de alte structuri ºi organizaþii deþinînd man-
date publice. Procurorul Public va acorda o atenþie specialã salvgar-
dãrii principiilor nediscriminãrii ºi reprezentãrii echitabile a comu-
nitãþilor în structurile publice la toate nivelurile ºi în alte domenii ale
v ieþii publice. (…)

*
Adunarea îl alege pe Procurorul Public.
Procurorul Public protejeazã drepturile constituþionale ºi drepturile

legale ale cetãþenilor, atunci cînd sînt violate de autoritãþi ale administra-
þiei de stat ºi de alte autoritãþi ºi organizaþii deþinînd mandate publice.

Procurorul Public este ales pentru un termen de opt ani, cu dreptul
la o singurã realegere. (…)

Articolul 78
(1)  Ad unarea va institui un Comitet pentru Relaþii

Inter-Comunitare.

(2)  Comitetul constã în cîte ºapte membri dintre macedonenii ºi
albanezii din cadrul Adunãrii ºi cinci membri dintre turci, vlahi,
romi ºi alte douã comunitãþi. Cei cinci membri vor fi fiecare dintr-o
comunitate diferitã; dacã în Adunare sînt reprezentate mai puþin de
cinci comunitãþi, Procurorul Public, dupã consultarea cu liderii co-
munitari importanþi, va propune ceilalþi membri din afara Adunãrii.

(3)  Adunarea alege membrii Comitetului.
(4)  Comitetul se ocupã de problemele relaþiilor inter-comunitare

din Republicã ºi înºtiinþeazã ºi ia decizii cu privire la ele.
(5)  Adunarea este obligatã sã ia în considerare înºtiinþãrile ºi

propunerile Comitetului ºi sã ia decizii cu privire la ele.
(6)  În eventualitatea unei dispute între membrii Adunãrii cu

privire la aplicarea procedurii de vot specificate în Articolul 69 (2),
Comitetul va decide prin majoritate de vot ce procedurã se aplicã.

*
Adunarea instituie un Consiliu pentru Relaþii Inter-Etnice.
Consiliul constã din preºedintele Adunãrii ºi cîte doi membri din rîn-

durile macedonenilor, albanezilor, turcilor, vlahilor ºi romilor, ca ºi doi
membri din rîndul celorlalte naþionalitãþi din Macedonia.

Preºedintele Adunãrii este preºedintele consiliului.
Adunarea alege membrii consiliului.
Consiliul se ocupã de problemele relaþiilor inter-comunitare din Re-

publicã ºi înºtiinþeazã ºi ia decizii pentru soluþionarea lor.
Adunarea este obligatã sã ia în considerare înºtiinþãrile ºi propunerile

Consiliului ºi sã ia decizii cu privire la ele.
Articolul 86
(1)  Preºedintele Republicii este preºedintele Consiliului de Secu-

ritate al Republicii Macedonia.
(2)  Consiliul de Securitate al Republicii este alcãtuit din Preºe-

dintele Republicii, preºedintele Adunãrii, prim-ministru, miniºtrii
care conduc structurile administraþiei de stat în domeniul securitãþii,
apãrãrii ºi afacerilor externe ºi trei membri numiþi de preºedintele
Republicii. În numirea celor trei membri, preºedintele trebuie sã se
asigure cã, Consiliul de Securitate ca un întreg reflectã în mod echita-
bil compoziþia populaþiei Macedoniei.

(3)  Consiliul se ocupã de problemele þinînd de securitatea ºi
apãrarea republicii ºi face propuneri politice Adunãrii ºi guvernului.

*
Preºedintele Republicii este preºedintele Consiliului de Securitate al

Republicii Macedonia.
Consiliul de Securitate al Republicii este alcãtuit din Preºedintele Re-

publicii, preºedintele Adunãrii, prim-ministru, miniºtrii care conduc
structurile administraþiei de stat în domeniul securitãþii, apãrãrii ºi afa-
cerilor externe ºi trei membri numiþi de preºedintele Republicii.

Consiliul se ocupã de problemele þinînd de securitatea ºi apãrarea re-
publicii ºi face propunere politice Adunãrii ºi guvernului.

Articolul 104
(1)  Consiliul Judiciar Republican este compus din ºapte membri.
(2)  Adunarea alege membrii Consiliului. Trei din membrii vor fi

aleºi printr-o majoritate de voturi din totalul numãrului reprezen-
tanþilor, în cadrul cãrora trebuie sã existe o majoritate de voturi din
numãrul total al reprezentanþilor care susþin cã aparþin comunitãþi-
lor nemajoritare din populaþia Macedoniei. (…)

*
Consiliul Judiciar Republican este compus din ºapte membri.
Adunarea alege membrii Consiliului. Membrii Consiliului sînt aleºi

din rîndurile membrilor remarcabili ai profesiei juridice pentru un ter-
men de ºase înfãþiºãri cu dreptul la o re-alegere.

Articolul 109
(1)  Curtea Constituþionalã a Macedoniei este alcãtuitã din nouã

judecãtori.
(2)  Adunarea alege ºase dintre judecãtorii Curþii Constituþionale

printr-o majoritate de voturi din numãrul total al reprezentanþilor în
rîndul cãrora trebuie sã existe o majoritate de voturi din numãrul to-
tal al reprezentanþilor care susþin cã aparþin comunitãþilor nemajori-
tare din populaþia Macedoniei. (…) Adunarea alege trei dintre jude-
c ã tori printr-o majoritate de voturi din numãrul total al reprezentan-
þilor, între care trebuie sã existe o majoritate a reprezentanþilor care
susþin cã aparþin unor comunitãþi non-majoritare în cadrul popula-
þiei macedoneene.

*
Curtea Constituþionalã a Macedoniei este alcãtuitã din nouã judecã-

tori.
Adunarea alege judecãtorii Curþii Constituþionale printr-o majoritate

de voturi din numãrul total al reprezentanþilor. (…)
Articolul 114
(…)
(4)  Au to-guvernarea localã este reglementatã printr-o lege

adoptatã de un vot majoritar de douã treimi din numãrul total al
re p rezentanþilor, în rîndul cãrora trebuie sã existe o majoritate
d e  voturi din numãrul total al reprezentanþilor care susþin cã
aparþin comunitãþilor nemajoritare din populaþia Macedoniei.
L egile cu privire la finanþele locale, alegerile locale, limitele mu-
nicipalitãþilor ºi oraºul Skopje vor fi  adoptate printr-o majoritate
d e voturi de cãtre reprezentanþii prezenþi, în rîndul cãrora trebu-
i e  sã existe o majoritate de voturi ale reprezentanþilor prezenþi
c a re  susþin cã aparþin comunitãþilor nemajoritare din populaþia
Macedoniei.

*
(…)
Auto-guvernarea localã este reglementatã de o lege adoptatã prin-

tr-un vot majoritar de douã treimi din numãrul total al reprezentanþilor.
Articolul 115
(1)  În unitãþile de auto-guvernare localã, cetãþenii participã di-

rect ºi prin intermediul reprezentanþilor la luarea de decizii cu privi-
re la problemele de importanþã localã, mai ales în domeniile servicii-
lor publice, planning-ului urban ºi rural, al protecþiei mediului, al
dezvoltãrii economice locale, al finanþelor locale, al activitãþilor co-
munitãþii, al culturii, sportului, securitãþii sociale ºi al îngrijirii copi-

lului, educaþiei, îngrijirii sãnãtãþii ºi al altor domenii determinate
p rin lege. (…)

*
În unitãþile de auto-guvernare localã, cetãþenii participã direct ºi prin

intermediul reprezentanþilor la luarea de decizii cu privire la problemele
de importanþã localã, mai ales în domeniile serviciilor publice, plan-
ning- ului urban, al activitãþilor comunale, al culturii, sportului, securi-
tãþii sociale ºi al îngrijirii copilului, educaþiei preºcolare, educaþiei pri-
mare, sãnãtãþii de bazã ºi al altor domenii determinate prin lege. (…)

Articolul 131
(1)  Decizia de a iniþia o schimbare în constituþie este luatã de

Adunare cu o majoritate de vot de douã treimi din numãrul total de
reprezentanþi.

(2)  Proiectul de amendament al constituþiei este confirmat de
Adunare printr-o majoritate de vot din numãrul total de reprezen-
tanþi ºi apoi supus dezbaterii publice.

(3)  Decizia de a schimba constituþia este luatã de Adunare prin-
tr-o majoritate de vot de douã treimi din numãrul total al reprezen-
tanþilor.

(4)  O decizie de a amenda preambulul, articolele cu privire la
a uto-guvernarea localã, articolul 131, orice prevedere þinînd de
d repturile membrilor comunitãþilor, inclusiv, în particular, a artico-
lelor 7, 8, 9, 19, 48, 56, 69, 77, 78, 86, 104 ºi 109, la fel ca ºi decizia
de a adãuga orice nouã prevedere referitoare la subiectul unor ase-
menea prevederi ºi articole, va necesita un vot majoritar de douã
tre im i din numãrul total al reprezentanþilor, din rîndul cãrora tre-
bu ie sã existe o majoritate de voturi din numãrul total al reprezen-
tanþilor care susþin cã aparþin comunitãþilor nemajoritare din po-
pulaþia Macedoniei.

(5)  Schimbarea din constituþie este declaratã de Adunare.
*

Decizia de a iniþia o schimbare în constituþie este luatã de Adunare cu
o majoritate de vot de douã treimi din numãrul total de reprezentanþi.

Proiectul de amendament al constituþiei este confirmat de Adunare
printr-o majoritate de vot din numãrul total de reprezentanþi ºi apoi su-
pus dezbaterii publice.

Decizia de a schimba constituþia este luatã de Adunare printr-o majo-
ritate de vot de douã treimi din numãrul total al reprezentanþilor.

Schimbarea din constituþie este declaratã de Adunare.
ANEXA „C” – Mãsuri de implementare ºi dobîndire a încrederii

1 . Suport internaþional
1.1.  Pãrþile invitã comunitatea internaþionalã sã faciliteze, monitori-

zeze ºi sã asiste implementarea prevederilor Acordului cadru ºi a anexe-
lor sale ºi solicitã ca aceste eforturi sã fie coordonate de UE în cooperare
cu Consiliul de Stabilitate ºi Asociere.

2.  Recensãmînt ºi alegeri
2.1.  Pãrþile confirmã solicitarea de supervizare internaþionalã de cã-

tre Consiliul Europei ºi Comisia Europeanã a unui recensãmînt între-
prins în octombrie 2001.

2.2.  Alegerile parlamentare vor fi þinute în 27 ianuarie 2002. Organi-
zaþiile internaþionale, inclusiv  OSCE, vor fi invitate sã observe aceste ale-
geri. (…)

4.  Dezvoltarea descentralizãrii guvernului
4.1. Pãrþile invitã comunitatea internaþionalã sã asiste procesul de în-

tãrire a auto-guvernãrii locale. Comunitatea internaþionalã ar trebui, în
particular, sã asiste pregãtirea amendamentelor legale necesare legate de
finanþarea mecanismelor pentru întãrirea bazei financiare a municipali-
tãþilor ºi forjarea capabilitãþilor lor financiare, ºi la amendarea legii asu-
pra limitelor municipalitãþilor.

5. Non-discriminare ºi reprezentare echitabilã
5.1. Þinînd cont de recomandãrile comisiei guvernamentale deja

existente, pãrþile vor acþiona concret pentru creºterea reprezentãrii
membrilor comunitãþilor nemajoritare din Macedonia în administraþia
publicã, armatã ºi intreprinderi publice, ca ºi pentru sporirea accesului
lor la finanþarea publicã pentru dezvoltarea afacerilor.

5.2. Pãrþile se angajeazã sã asigure cã serviciile poliþieneºti vor reflec-
ta, în general, pînã în 2004, compoziþia ºi distribuþia populaþiei din Ma-
cedonia. Ca paºi iniþiali în vederea acestui scop, pãrþile se angajeazã sã
asigure cã 500 de noi ofiþeri de poliþie, provenind din comunitãþile ne-
majoritare ale populaþiei Macedoniei, vor fi angajaþi ºi antrenaþi pînã în
iulie 2002, iar aceºti ofiþeri vor fi dispuºi în ariile unde trãiesc comunitã-
þile lor. Pãrþile se angajeazã mai departe ca 500 asemenea ofiþeri adiþio-
nali sã fie angajaþi ºi antrenaþi pînã în iulie 2003, ºi cã aceºti ofiþeri vor fi
dispuºi pe o bazã prioritarã în ariile unde trãiesc asemenea comunitãþi.
Pãrþile invitã comunitatea internaþionalã sã susþinã ºi sã ajute imple-
mentarea acestor angajamente, în mod deosebit în ceea ce priveºte se-
lectarea candidaþilor ºi urmãrirea instrucþiei lor. De asemenea, pãrþile
invitã OSCE, Uniunea Europeanã ºi Statele Unite sã trimitã o echipã de
experþi cît de repede posibil pentru a evalua calea cea mai bunã pentru
atingerea acestor obiective.

5.3. Pãrþile invitã, de asemenea, OSCE, Uniunea Europeanã ºi Statele
Unite sã mãreascã programele de antrenament ºi asistenþã pentru poli-
þie, incluzînd

– instruire profesionalã, în domeniul drepturilor omului ºi alte ti-
puri de instruire;

– asistenþã tehnicã pentru reforma poliþieneascã, incluzînd asistenþã
în procesele de screening, selecþie ºi promovare;

– dezvoltarea unui cod de conduitã poliþieneascã;
– cooperare în privinþa planificãrii tranzitorii a angajãrii ºi dispunerii

ofiþerilor de poliþie din comunitãþile nemajoritare din Macedonia;
– dispunerea cît se poate de rapidã a observatorilor internaþionali ºi a

consilierilor de poliþie în ariile sensibile, prin aranjamente potrivite cu
autoritãþile în drept.

5.4. Pãrþile invitã comunitatea internaþionalã sã asiste antrenarea
avocaþilor, judecãtorilor ºi procurorilor dintre membrii comunitãþilor
nemajoritare din Macedonia, pentru ca aceºtia sã fie capabili sã-ºi creas-
cã reprezentarea în sistemul juridic.

Traducere de Ovidiu PECICAN



Profeþii artistice
Aº dori sã prezint pentru cititorii Provinciei o parte succintã a ma-
terialului comunicãrii mele la conferinþa desfãºuratã în Muzeul Is-
toric din Chiºinãu, la 25 septembrie 2001, care s-a desfãºurat în
cadrul proiectului artistic I nvasia, finanþat de Centrul de Artã Con-
tem poranã (K.S.A.K.) ºi Cultural Link OSI Budapesta, ºi al cãrui cu-
rator a fost ªtefan Rusu. I nvasia culturalã s-a desfãºurat pe terito-
riul sitului arheologic Orheiu Vechi, sau Sehr-al Djedid (Oraºul
N ou), denumire arhaicã a localitãþii stabilite de hoardele tãtaro-
-mongole în secolul 13; astãzi, loc de întîlnire pentru artiºtii prove-
ni þi  din Mongolia, Kazahstan, Siberia, precum ºi din cîteva state din
Europa de est (Polonia, Ungaria, România), în exclusivitate state
sau teritorii supuse sau traversate în evul mediu de Ginghis Han în
drum spre Europa Occidentalã. Atît aceastã campanie artisticã, cît
ºi conferinþa amintitã au avut ca temã o redirecþionare a dialogului
cul tural contemporan, recurgînd la factorii geopolitici ai trecutului (cum a fost expansiunea Hoardei de Aur), pentru a-l plasa în contextul
dezbaterilor actuale privind „imperialismul cultural”, „globalizarea” ºi „west-ernizarea”. O tematicã cît se poate de interesantã, dacã
luãm în considerare provenienþa bugetului, din surse americane bine cunoscute, pentru finanþarea acestei întruniri panasiatice. Pregãti-
rea ºi desfãºurarea proiectului au coincis cu evenimentele tragice din SUA, produse la 11 septembrie 2001. Acestea au reactualizat unele
viz iuni profetice ale unor artiºti din spaþiul ex-sovietic, punînd în circulaþie o serie de cãrþi poºtale cu imaginile diferitelor oraºe „invadate”
cu motive islamice sau alte motive autohtone, circulînd în lume prin intermediul canalelor de informare în masã de la data de 11 sep-
tembrie încoace. Revista Provincia publicã, pe lîngã aceste cîteva imagini, un text semnat de John Cage în anul 1927, cu titlul Other Peo-
ple Think  (ªi  al þ i i  gîndesc), care este unul dintre primele texte semnate de autor, mult înainte de a fi recunoscut ca mare novator al muzi-
cii/sunetului. Aceastã compunere a fost prezentatã în 1927, la Hollywood Bowl, unde elevul Cage ºi-a reprezentat liceul din Los Angeles,
c îºtigînd Concursul Oratoric al Californiei de Sud.     Octavian Eºanu

Replicã

Stimaþi colegi,

mã adresez dumneavoastrã cu rugãmintea ca Provincia sã gãzdu-
iascã rãspunsul meu, adresat d-lui ªtefan Agopian, redactor al Aca-
demiei Caþavencu , pricinuit de urmãtoarea notã publicatã de dom-
nia-sa în nr. 39/2001 al acestei publicaþii:

Încã un scriitor a declarat (în Observator cultural, nr. 82, a.c.)
cã a fãcut un pact de turnãtor cu Securitatea. Spun încã de parcã
în ain tea lui ar fi mai mulþi. În realitate, din cei 2200-2300 de
scriito ri inregistraþi la Uniunea Scriitorilor, numai Alexandru
 Paleologu a recunoscut senin treaba mare pe care a fãcut-o. Or
mai fi ºi alþii (pe Ionescu Quintus nu-l pun la socotealã, fiindcã el
n-a recunoscut, ci a fost demascat), dar, deocamdatã, ultimul ve-
n it este poetul ºi eseistul braºovean Caius Dobrescu. Îmi place
cum scrie (chiar dacã exagereazã cu rolul pe care mentorul lui,
A lexandru Muºina, l-a avut în formarea sa ca poet ºi gînditor) ºi
mã b ucur cã a avut ceea ce alþii nu au: curaj.

Evident, am încredinþat nota de mai jos, întîi de toate, Academiei
Caþavencu . Cum, însã, ea a fost ignoratã, mã încredinþez bunãvoin-
þei prietenilor ºi colegilor de la Provincia pentru a putea face cît mai
publice anumite clarificãri absolut necesare.

Vã mulþumesc pentru solidaritate.

Dragã ªtefan,

în legaturã cu notiþa pe care ai publicat-o în Academia Caþa-
vencu,  nr. 39, a.c., p.14, referitoare la interviul meu din Observa-
tor cultural ,  n r.  82, a.c., (este probabil util sã-þi semnalez cã este
vo rb a,  de fapt, despre nr. 81 ºi cã existã ºi o primã parte a inter-
viului,  în nr. 80), mã vãd nevoit sã fac cîteva observaþii:

1.  Î n  ceea ce priveºte calitatea de „turnãtor”, pe care mi-o
atri b ui  cu generozitate, nu am de fãcut nici un comentariu. Ai
c itit interviul meu, ai cunoscut faptele ºi þi-ai formulat o opinie
care te priveºte. Pot cel mult sã am senzaþia incongruenþei din-
tre pro za ta atît de complexã ºi asemenea judecãþi de o intransi-
gen þã i nvoluntar-caragialescã. Mã frapeazã, însã, ca profund
i n co rect urmãtorul fapt: neºtiind nimic despre situaþia care a
gen erat cele douã rînduri de abdicare moralã din „angajamen-
tul” pe care l-am reprodus în Observator cultural, cititorii Acade-
m iei Caþavencu  sînt condamnaþi sã ia opinia ta drept adevãr
fac tual. Prea puþini vor consulta ceea ce am scris efectiv, pentru
a afla cã: împreunã cu mai mulþi colegi am pus totuºi niºte mici
ºi caraghioase manifeste anticomuniste în 1987; cã „angaja-
men tul”  meu faþã de „organe” avea sensul unei declaraþii de
"b un ã purtare", la capãtul unei anchete desfãºurate pe bazã de
pumn ºi ciomag; cã am povestit tuturor celor implicaþi ºi multor
alto ra tot ce mi s-a întîmplat imediat ce am scãpat din mîinile
securi ºtilor veniþi sã mã „avertizeze”; cã am descris public eve-
n i mentele în mai multe rînduri (ultima datã, în presã, în
1998); cã nu am scris nici un fel de note informative la Securi-
tate etc. etc.

2 .  Dacã în privinþa calitãþii mele de „turnãtor” pot încãpea
discuþii, în privinþa celei de membru al Uniunii Scriitorilor din
Ro mân ia, pe care mi-o atribui, atunci cînd mã enumeri, alãturi
de dl . Alexandru Paleologu, pe lista apartenenþilor acestei organi-
zaþii care s-ar fi recunoscut drept „turnãtori”, lucrurile sînt clare.
Nu am fãcut, nu fac ºi nu cred cã voi face parte din aceasta Uniu-
n e,  aºa în c ît te rog sã-þi revizuieºti statistica. Insist asupra aces-
tui pun ct pentru cã, fãrã a le considera, desigur, echivalente, cali-
ficarea de „membru al Uniunii Scriitorilor” nu mi se pare mai
puþin deranjantã decît calificarea de „turnãtor”". Am ºi eu drep-
tul, nu-i aºa?, la opinii personale.

Dat fiind cã vãd în tine nu jurnalistul de scandal, ci roman-
c ier ul  european, atît ca valoare, cît ºi ca stil personal ºi valori
asumate, am convingerea cã vei gãsi o cale pentru a publica
aceste cîteva rînduri.

Caius Dobrescu

R în durile care urmeazã sînt, în intenþie, mai puþin o luare po-
lemicã de poziþie, cît îndreptarea unei neînþelegeri. Autorul
n u se disculpã de o vinã pe care nu o are, ci doar face lucrurile
mai deplin inteligibile. Proiectatã pe fundalul discuþiilor des-
pre colaboraþionismul din societatea româneascã a anilor
Ceauºescu, atît precizarea autorului, cît ºi distorsiunea – voi-
tã sau nu –- a lui ªtefan Agopian, din Academia Caþavencu,
do bîndesc o relevanþã socialã mai amplã, devenind simpto-
matice pentru contextul dat ºi protagoniºtii lui. Provincia pu-
b licã textul care urmeazã ºi din dorinþa expresã de a invita la
o dezbatere cu privire la cea ce a fost, ce este ºi ce putea/poate
fi colaboraþionismul cu regimul comunist ºi poliþia lui secretã.
Redacþia)

ªi alþii gîndesc*
Cînd Washington a fost proclamat preºedinte al Statelor Unite, þara
noastrã poseda cea mai mare parte din teritoriile dintre Oceanul
A tlantic ºi rîul Mississippi. Dupã rãzboiul cu Mexic, steagul american
fu arborat de la un ocean la ocean, de la Golful Mexic pînã la Marile
Lacuri. Astãzi, Statele Unite sînt o putere de rang mondial. În Lumea
Nouã, þara noastrã numeºte Alaska, Porto Rico ºi Insulele Virgine te-
ri to ri i. Þara noastrã exercitã o puternicã influenþã asupra insulei Ha-
iti, asupra Nicaragua, Panamei ºi Republicii Dominicane. ªi-a circu-
lat dolarul prin þãrile Americii Latine, fiind pomenitã drept „Gigantul
no rdului” , despre care se gîndeºte drept „Cîrmuitorul continentului
american”.

Privind problema intervenþiei Americii în America Latinã, pãre-
rea multora este de altã naturã. Bãrbaþii de primã însemnãtate ai li-
teraturii Þãrilor Sudice, în frunte cu Manuel Ugarte, îºi instruiesc ci-
titorii cum sã gîndeascã. Profesorii de la marile universitãþi ale Ame-
ricii de Sud îºi învaþã studenþii ce sã gîndeascã. Bãrbaþii de stat, fiind
ghidaþi de Dr. Honorio Puyerredon, gîndesc ºi încep sã-ºi facã þãrile
lor sã gîndeascã.

Aceastã gîndire, care a penetrat cu atîta eficienþã viaþa intelectua-
lã a republicilor latine, a fost influenþatã de acþiunile unor cetãþeni ai
Statelor Unite. Marea majoritate a acestora sînt capitaliºtii care au
investit stãruitor bani în republicile sudice, exploatîndu-le setos. Ei
nu sînt conduºi de speranþa cã alþii vor realiza progrese, ci doar de
do rinþa propriei avansãri materiale. Ei fac parte din familia egoiºtilor
totali. Ei nu au realizat numai succese financiare; ei au reuºit sã ca-
pete dispreþul ºi aversiunea oamenilor. Ei fac parte din congregaþia
înnebunitã a Adoratorilor Aurului. ªi este greu sã-i învinuieºti de ne-
legiuiri, deoarece ei sînt extrem de vicleni ºi prefãcuþi. Aceºtia sînt
ambasadorii noºtri în America Latinã. În ochii populaþiilor sudice,
aceºti oameni reprezintã Statele Unite. Aceºtia sînt cãrþile din care la-
tino-americanii ne citesc istoria, imaginile care reprezintã pentru ei
idealurile anglo-saxone.

Acum ºase ani, trei bãnci americane au dat Republicii Bolivia un
împrumut de 26 milioane de dolari. În contract se stipula cã 10 la
sutã din valoarea împrumutului trebuie achitate anual, în rate luna-
re, la o dobîndã de 8 la sutã. În cazul defaultului þãrii, bãncile obþin
controlul deplin al Bãncii Naþionale a Boliviei, al unei pãrþi a Cãii Fe-
rate naþionale, cît ºi al Veniturilor Republicii. Conform acestui con-

tract semnat în 1922, guvernului Boliviei i se interzice sã împrumu-
te bani din alte surse fãrã consimþãmîntul bancherilor americani.
Pentru a administra aceste prevederi, cît ºi pentru a supraveghea Fi-
nanþele Boliviei, a fost formatã o Comisie Fiscalã permanentã. Aceas-
ta constã din trei membri numiþi de preºedintele Boliviei, dintre ca-
re doi sînt recomandaþi de americani. În consecinþã, viitorul econo-
mic al Boliviei e la discreþia unei mîini de bancheri. Acesta însã este
doar un exemplu al acþiunilor capitaliºtilor americani. Existã noduri
care au legat morþiº inimile tuturor þãrilor din America Latinã de ca-
sele bãneºti de pe Wall Street.

Are, oare, America Latinã dreptate atunci cînd numeºte altruis-
m ul  nostru imperialism mascat? Trebuie oare sã ne continuãm in-
ter venþiile în America Latinã? Ce ar face marii bãrbaþi ai istoriei noas-
tre în faþa unei dileme de acest fel? Nu ar lua oare Lincoln partea ce-
lor slabi? Dar nu ar justifica oare Roosevelt intervenþia americanã?

Ce e de fãcut? Ce ar trebui sã facem?
Cazul cel mai fericit cu care ar putea fi binecuvîntat Statele Unite

în viitorul apropiat ar fi oprirea industriilor sale, întreruperea aface-
ri lor sale, amuþirea oamenilor sãi, crearea unei pauze în lumea de
afaceri a ei ºi, în sfîrºit, oprirea tuturor elementelor în miºcare, cînd
toatã lumea va auzi ultima rotiþã învîrtindu-se ºi ultimul ecou îm-
prãºtiindu-se... ºi atunci, în acel moment de pauzã totalã, de calm
netulburat, ar fi ora cea mai potrivitã pentru naºterea unei conºtiin-
þe pan-americane. Atunci ar trebui sã fim în stare sã gãsim rãspuns
la întrebarea, „Ce ar trebui sã facem?” Pentru cã noi trebuie sã rãmî-
nem tãcuþi, sã nu vorbim deloc, ºi ar trebui sã gãsim posibilitatea sã
aflãm cã alþii gîndesc.

Este datoria noastrã sã ne aplecãm urechea la gîndurile Americii
Latine ºi sã respectãm aceste gînduri. Ele reprezintã produsul minþii
omeneºti ºi, în aceastã ipostazã, ele sînt cu adevãrat mãreþe. Trebuie
sã ne comparãm propria gîndire cu cea a Americii Latine. Cînd cele
douã moduri de a gîndi vor fi puse una lîngã alta – cea latinã ºi cea
ang lo-saxonã –, va trebui sã separãm ceea ce este drept de ceea ce
este nedrept. Acþiunile noastre din trecut nu au fost întotdeauna
demne de laudã, dar nici de învinuit nu au fost întotdeauna. Iar lati-
no-americanii nu au fost nici ei întotdeauna lipsiþi de greºeli în gîn-
d irea lor ºi în înþelegerea prezentului.

Vec inii Noºtri Sudici trebuie sã înveþe sã ne accepte ajutorul, cît
timp învaþã sã se autoguverneze. Noi trebuie sã conºtientizãm faptul
cã va veni ziua în care nimeni nu va mai avea nevoie de ajutorul nos-
tru. Acea zi va comporta o mare responsabilitate pentru Statele Uni-
te. Acea zi va fi martorã la una dintre cele mai importante încercãri
la care a fost supusã vreodatã democraþia practicã, deoarece, dacã în
acel moment vom continua sã intervenim în afacerile oricãrei na-
þiuni latino-americane, alþii se vor convinge de faptul cã Statele Unite
se comportã în mod imperialist. Pe de altã parte, dacã ne vom abþine
de la intervenþii, atunci noi, împreunã cu toate acþiunile noastre din
A m erica Latinã, vom fi salutaþi ca o þarã altruistã.

Astfel fiind salutaþi de razele mîngîietoare ale acestui soare, ame-
ricanii vor prospera ca niciodatã. În plan economic, vor guverna lu-
mea. În plan politic, vor demonstra cã omul poate depãºi neînþelege-
rile. Vor demonstra cu brio cã viaþa internaþionalã nu este doar un
ideal, ci o realitate. În plan spiritual, americanii vor avea de dat lecþii
întregii omeniri. Ei nu vor da lecþii de laudã de sine, deoarece aceas-
ta duce la distrugere. Ei le vor povesti oamenilor despre ºtiinþa apre-
c ierii, respectãrii ºi înþelegerii altora. Atît latinii, cît ºi anglo-saxonii
vo r fi învãþaþi cã ºi alþii gîndesc.

John Cage
*  În Richard Kostelanetz (red.),  John Cage, An Anthology, edit. A De Capo

Paperback, 1970.



Eurasia-baston
Î nainte ca cititorul titlului sã cadã în eroare, aº dori sã-l asigur cã
articolul nu conþine nici o ºtire alarmantã, chit cã, dupã atacul te-
rorist comis în 11 septembrie la New York ºi dupã lovitura america-
nã d in Afganistan, un asemenea titlu nu-þi evocã neapãrat imaginea
unui baston cultural. Or, eu despre asta aº dori sã scriu, chiar dacã
ev enimentele petrecute pot umbri orice fel de discuþie culturalã.

Eurasia-baston este motivul viziunilor artistice, al desenelor, ºi
unul din accesoriile acþiunilor lui Joseph Beuys*. Ca ºi conþinut,
este înfãþiºarea unui baston spiritual, care i-a condus pe nomazii
de odinioarã pe teritoriul imens, dar încã neînchegat al Eurasiei,
care în viziunea lui Beuys, nu au lãsat dupã ei numai un teren rezi-
dual asediat, ci ºi urmele bastonului referitor la circulaþia energii-
lor istoriei – aºa cum dovedesc actualele descoperiri antropologice
ale locurilor de strajã de odinioarã.

J o seph Beuys a devenit cunoscut prin viziunile sale speciale în
ani i  1960. Pentru opinia artisticã ºi pentru lume în general, poate
era mai nesemnificativ, în acea perioadã, cã energiile ºi traumele
Eurasiei sînt într-o strînsã legãturã, ºi cã ele traverseazã diferitele
etape ale transformãrilor concomitent. Ele s-au încadrat în materia
istoriei ca laturi contrastante. Dupã Caroline Tisdall, „cercetarea
punctelor de intersecþie ale energiilor ºi traumelor europene, re-
s pectiv eurasiatice, este o temã permanentã în activitatea lui Be-
uys”. Dupã Beuys, principiul vestului a suferit o traumã. Aceastã
spiritualitate, deºi are ambiþii global expansive, pericliteazã impul-
surile revitalizãrii sale, izolîndu-se de izvoarele energiilor sale pri-
mare ºi naturale. Tot mai puþin este ea capabilã sã comunice cu al-
te tipuri de culturi, forme de viaþã, deoarece limbajul sãu comuni-
caþional este determinat de un cadru instituþional, bazat pe profit ºi
pe un individualism egoist. Cu conferinþele, media show-urile ºi ac-
þiunile sale artistice, Beuys a urgentat revizuirea „proiectului ener-
getic” al lumii vestului. Pe lîngã Proiectul Energetic al Omului din
Vest, au devenit cunoscute Co n vorbire cu propria mea þarã, Ger-
mania, Con vo rb i re cu Jezuitul, Democraþie Veselã etc. În Social
Plastica lui (ars poetica ºi, totodatã, denumirea genului de sculp-
turã pe care el îl practicã) încape Universitatea de Artã Interna-
þi o n alã, Organizaþia Electorilor fãrã ideologie ºi a Electoratului
liber, acþiunile Partid politic pentru Animale s au participarea în
acþiunile de întemeiere a Partidului Verzilor. Desenele, instalaþiile
ºi acþiunile sale formeazã segmentul cel mai important al modelu-
lui sãu So ci al Plastica. Acestea poartã motivele ºi materialele sale
specifice, care evocã culturi ºi forme de viaþã stãvechi nomade ºi pe
care le confruntã cu anumite preconcepþii ale civilizaþiei vestice.
Acþiunea Coiot (1974) este, poate, cea mai semnificativã dintre
acestea, o convieþuire de o sãptãmînã cu un coiot (lup de stepã) în
condiþii spartane într-un spaþiu închis al unei galerii new york-eze,
un animal divin al populaþiei indigene din America încã nedescope-
rite ºi pe care o anumitã concepþie americanã l-a transformat în-
tr-un paria prigonit ºi umilit pînã astãzi. Acþiunea a început în tim-
pul cãlãtoriei pe calea aerului. Cînd Beuys a zãrit cîmpurile de
ghiaþã ale Labradorului – acest pãmînt al fanteziei nimãnui – s-a
legat la ochi, comentînd mai tîrziu: „Am vrut sã mã izolez de tot, lã-
s înd cîmpul meu de vedere în întuneric total, sã nu vãd nimic din
America, decît coiotul”. Sosind la aeroportul Kennedy, corpul sãu a
fost învelit în filþ, acesta fiind un izolator, dar furnizînd ºi un înveliº
de cãldurã pentru el. Cu o salvare a fost transportat imediat la acel
loc predestinat ºi împãrþit cu coiotul. Timp de o sãptãmînã dialogul
s - a purtat atît simbolic, cît ºi în realitate, cîteodatã – aceastã schim-
bare de roluri – a creat situaþii pline de haz. S-a format un schimb
de ener g ii între natura lupului de stepã ºi natura atribuitã animalu-
lui totem de odinioarã ºi artistul sosit în America legat la ochi. Artis-
tul, aducînd cu el Eurasia-bastonul, un balot de filþ, un teanc de
Wall Street Journall, pãlãria sa din filþ ºi perechea de mãnuºi, am-
bele de culoare brunã, triangulum-ul purtat pe piept cu care scotea
un s unet curat ºi rãsunãtor. Liniºte, convieþuire, comunicare între
o m  º i animal dupã gratii ºi un public atent dincoace de gratii.

Datoritã viziunilor ºi spiritului autocritic ale lui Beuys ºi ale se-
menilor sãi din vest, astãzi principiul civilizaþiei vestului a putut sã
se schimbe într-o mare mãsurã, cu o cointeresare ºi preocupare
mai deschisã spre opinia ºi forma de viaþã a Celuilalt; un proces
lent între corifeii centrelor ºi periferiilor de odinioarã sau în forma-
re,  f iecare cu opinii pro ºi contra. În formarea acestui discurs, rolul
modelului Social Plasticii reprezentat de Beuys este indiscutabil,
aproape cã nu mai observãm cã noi zilnic executãm o modelare
sculpturalã ºi o elasticizare a termenilor ºi definiþiilor „globaliza-
re”, „sincronizare”, „integrare” etc. Totodatã, acest discurs nu se
leagã numai de un unghi de vedere artistic, ci ºi de o necesitate po-
l i ticã de a shimba cadrul izolãrii legat de un mapamond politic. Du-
pã un deceniu al dezmorþirii pentru noi, „este necesar ca pacien-
tul ,  dupã o lungã comã, sã fie deconectat de la plãmînul artificial,
pentru a prinde curajul sã respire singur” – scrie Lenka Lindauro-
va, critic de artã din Cehia. Tocmai de aceea am avut nevoie, în ulti-
m ele decenii, de iniþiativele caritabil-culturale ale vestului, chiar
dacã ele au tulburat sensibilitatea noastrã „provincialã” sau nu în-
to tdeauna au justificat aºteptãrile noastre, atunci cînd au judecat
„originalitatea” noastrã cam exoticã. Am avut nevoie, de asemenea,

de instituþii alternative care, deºi funcþioneazã încã cu amintita re-
s p iraþie artificialã, devin din ce în ce mai mult unitãþi ale reþelei
F luxului cultural.

Astãzi, meritã sã evocãm umorul rustic al lui Beuys, privind ac-
ti v i tatea sa: „Dacã aº face aici ceva cu un urs, partitura ar fi total alt-
ceva” sau afirmaþiile sale în legãturã cu acþiunea Coiot: „Eu iubesc
America ºi America mã iubeºte”; „Am încercat sã redau Coiotului
simþul libertãþii”. Acþiunea lui Beuys nu a fost un simplu show, un-
de ro lurile s-au schimbat între ele, pe de o parte artistul (omul care
a ar uncat în joc instrumentele gîndirii ºi creaþiei individuale ºi libe-
re), pe de altã parte coiotul (care a putut evoca energiile primare ºi
a întruchipat sufletul colectiv (conºtiinþa colectivã) al speciei ani-
male. Beuys s-a achitat faþã de coiot, desemnînd unul dintre punc-
tele traumatice ale civilizaþiei americane. Cultura americanã a
adoptat activitatea sa artisticã ºi ºi-a asumat spiritul sãu critic. Nu-
m ai  în acest fel, rana a putut fi vindecatã.

Nu numai America îl iubeºte astãzi, ci ºi patria sa, Germania, l-a
acceptat ºi este mîndrã de el. În Darmstadt este o salã Eurasia ºi în
proximitatea ei o imensã placã de oþel, care avanseazã cîte cinci
centimetri în fiecare jumãtate de an.

Cu lum ea avansãm ºi noi, dar nu-i totuna cu ce în mînã, cu bas-
tonul Eurasia al lui Beuys, acceptîndu-l ca pe o cîrjã culturalã, sau
cu un ciomag euro-asia.

Alexandru Antik

*   Joseph Beuys (1921-1986), artist german, poate cel mai universal
creator din a doua jumãtate a secolului 20. Începînd ca sculptor, apoi
folosind pentru renumitele sale lucrãri untura, mierea, filþul etc. ca
materiale, prin expuneri ºi acþiuni, prin experimentele de fondare ale
diferitelor partide ºi antipartide, el ajunge la conceptul sãu de bazã
Social Plastica (societatea ca operã de artã). Pornind de la ideile lui
Rudolf Steiner, a elaborat o teorie socialã ºi de dezvoltare specialã, în
care încearcã sã dezlege într-o unitate superioarã dualismul dintre
materie ºi spirit, animalic ºi uman, est ºi vest, artã ºi ºtiinþã, teorie ºi
practicã etc.

WWW.GORDIAN.RO
Site-ul neoficial
al dialogului româno-maghiar
Média Index Egyesület, editorul celei mai populare pagini web
în limba maghiarã din România, Transindex (www.transindex.
ro), ne aduce de aceastã datã cu un site în limba românã. Dato-
ritã volumului mare de date prezentat, recent apãrutul Gordian
(www.gordian.ro), care se declarã a fi pagina românã neoficialã
a dialogului, este deja un fel de paginã de referinþã a problema-
ticii româno-maghiare.

Printre altele, Gordian  este o bazã de date, actualizatã sãptã-
m ânal, cu traduceri ale textelor de publicisticã politicã curentã
în limba maghiarã (în prezent conþine aproximativ 130 de tra-
duceri). Traducerile sînt grupate tematic, dar este posibilã ºi cã-
utarea internã rapidã. Nu existã subiecte tabu, iar acest fapt
poate fi relevant din punct de vedere al relaþiilor româno-ma-
ghiare. De obicei, textele pot fi regãsite, accesate aici la 1-2 sãp-
tãm âni de la apariþie. Amintim numai în parantezã cã cititorul
m aghiar care nu ºtie româneºte, interesat de materialele publi-
c i s tice româneºti legate de maghiarime, de Ungaria, de inde-
pendenþã, le poate gãsi la adresa http://gordius.transindex.ro.

Pe lângã colecþia de traduceri, www.gordian.ro oferã acces ºi
la o micã bazã de date cuprinzând statistici demografice ºi so-
c iologice ce pot fi folosite excelent ca material de fond.

Aceastã paginã, ca noutate absolutã, a creat posibilitatea ca
ro m ânii ºi maghiarii sã discute în cadrul unui forum total inter-
activ tot ceea ce, în opinia lor, îi desparte, respectiv îi uneºte.
Pentr u cei neiniþiaþi, ar merita sã explicãm diferenþa dintre fo-
rum ºi chat. Chat-ul este instrumentul canalizãrii impulsului
de discuþie momentan: ceea ce scrii într-un chat,  este ºters de
pe ecran, dispare la intervenþiile urmãtoare. În forum, inter-
venþia ta se pãstreazã, poate fi regãsitã, poate fi criticatã, ceea ce
înseamnã ºi faptul cã pretinde mai multã cumpãtare, seriozita-
te,  exigenþã spiritualã. În forumuri sînt mai multe dezbateri la
obiect, diversele forumuri sînt deseori trecute în revistã ºi de
presã, intervenþiile pe care le cuprind pot servi ca punct de por-
nire pentru reportaje-anchetã. ªi nu în ultimul rând, forumul,
într-o situaþie norocoasã, poate deveni o comunitate!

Forumul Gordian are 7 „camere” (Imaginea de þarã a Ro-
m âniei, Relaþia politicã româno-maghiarã, Uniunea maghiari-
lor, Emanciparea Provinciei, Reevaluarea trecutului istoric, In-
ter ferenþe culturale, Oferte între hotare). Oricine îºi poate ex-
p rima punctul de vedere în legãturã cu aceste tematici, dar
o peratorii au anunþat cã nu permit aluziile personale tendenþi-
o ase, care nu pot fi traduse în pixeli. Din cuvintele participanþi-
lo r de pânã acum, se pare cã, pe lângã revista Provincia, acest
fo r um  are potenþialul de a deveni „fabrica realitãþii alternative
româno-maghiare”.     Kelemen Attila



Virgil BERCEA

Menirea ºi perspectivele
Bisericii Române Unite
cu Roma, Greco-Catolice

„Credinþa nu o putem despãrþi de Christos care, la începutul predicii
Sale spune: «pocãiþi-vã ºi credeþi în Evanghelie» (Mc 1, 15), adicã
convertiþi-vã, schimbaþi felul vostru de a fi, de a vedea, de a înþelege,
pentru ca sã puteþi primi Evanghelia ºi sã puteþi crede în ea. Ca orice
îmbogãþire calitativã, credinþa pretinde o deschidere ºi un dar. Darul
î l  dã Dumnezeu, deschiderea este lucrarea noastrã” (Eugen Popa –
Despre Credinþã ºi Creºtinism).

Biserica Greco-Catolicã a avut aceastã menire de a contribui la
convertire, care ajutã omul sã se modeleze în esenþele profunde ºi
care, apoi, conduce spre mântuirea sufletelor ca scop ultim al creºti-
nului ºi, în aceeaºi mãsurã, a avut menirea de a deschide poporul
ro m ân din Transilvania cãtre… Punctele de  „suspans” ne dau posi-
bilitatea sã intrãm în labirintul mirificei „magistra vitae”, pe acele
coordonate pe care fiecare le considerã necesare sau utile pentru si-
ne însuºi. Istoria este oricum una singurã ºi este foarte important sã
ne-o asumãm aºa cum a fost pentru a putea fi liberi în gândire ºi
deschiºi cãtre viitor, bine ºtiind cã unul singur este Domnul istoriei
– Iisus. Apoi, darul Domnului niciodatã nu ne-a lipsit, în momente-
le bune, dar ºi în încercãri, „cã din plinãtatea lui, noi toþi am luat, ºi
dar peste dar” (Io 1, 16).

O Bisericã încercatã este o bisericã vie, vie în Christos, prin ºi cu
Christo s cel înviat. Moartea nu a putut sã reziste Vieþii ºi a fost înfrân-
tã, iar „bobul de grîu“ moare pentru a aduce roadã. Saul i-a prigonit
pe creºtini, iar Iisus pe drumul Damascului îl întreabã „de ce mã
prigoneºti?” Biserica noastrã a fost prigonitã ºi a suferit, deci, cu si-
guranþã, a suferit în ea Christos a doua oarã sau… a cîta oarã? Îl ve-
dem  pe Iisus biciuit, strãpuns cu suliþa, mort ºi pus în mormînt, ura
duºmanilor lui creºte dupã ce îi pecetluiesc mormîntul cu lespedea
de piatrã ºi apoi începe persecuþia ucenicilor.

Fantastic de interesant cum se repetã istoria! Regimul comunist
aruncã în „mormîntul închisorilor” pe pãstori, dar ºi o parte a tur-
mei: preoþi, credincioºi, cãlugãri ºi cãlugãriþe sînt pecetluiþi cu gratii
ºi le este pãzitã orice miºcare sau murmur al glasului. Se temeau de
puterea spiritualã a acestor „morþi”, de puterea credinþei ºi a iubirii
lor faþã de „Cel mort”, dar Înviat ºi Triumfãtor prin veacuri. Iubirea
ºi  credinþa lor nu o puteau pecetlui. Cu adevãrat, este foarte intere-
sant cum aceastã Bisericã are aceeaºi soartã pe care a avut-o „Ca-
pul” ei, Christos. Credinþa nu o putem despãrþi de Christos, Biserica
nu po ate fi separatã de Christos. Astãzi, duºmanii Bisericii
G reco-Catolice trebuie sã recunoascã împreunã cu duºmanii lui Ii-
sus: „ai învins Galileene!” Lumina Învierii lui Christos, prin veacuri,
strãluceºte pe întreg pãmântul. Lumina Învierii „Bisericii Tãcerii”
vorbeºte deocamdatã prin glasul martirilor fãrã morminte ºi fãrã
cruci la cãpãtîi ºi cheamã la unitate. Glasul ei nu este auzit încã ºi
nic i  nu este încã dorit. Biserica nu se grãbeºte niciodatã pentru cã ea
trebuie sã lucreze „sub specie aeternitatis”. Christos nu s-a coborît
de pe cruce cînd tîlharul din stînga continua sã-l batjocoreascã, dar
pe cel care a avut curajul convertirii l-a purtat cu el în rai. „Dumne-
zeul meu, Dumnezeul meu”, auzim ecoul rugãciunii lui Iisus de pe
cruce ºi-i vedem coasta despicatã de suliþã ºi sîngele curgînd spre
pãmînt – glasul martirilor rãsunã de dincolo de morminte ºi sîngele
lo r se transformã în luminã pentru drumul de mîine al Bisericii.

Martiriul este un dar al lui Dumnezeu, iar noi, astãzi, nu putem
ºi nu avem dreptul sã ne mîndrim cu suferinþa înaintaºilor, ci avem
datoria sã-i mulþumim cu umilinþã ºi sã-i oferim Domnului totul. De
al tfel, în „iconomia mîntuirii”, martiriul devine patrimoniu comun
al  B isericii, „una, sfîntã”, la izvorul cãruia tot omul de bunãvoinþã se
poate adãpa.Viitorul trebuie privit cu seninãtate, cu dãruire ºi cu do-
rinþa de convertire, de întoarcere la Domnul. Numai astfel putem sã
c i tim „semnele timpurilor” ºi sã înþelegem viitorul Bisericii noastre.

B iserica îndeamnã pe tot omul de bunã credinþã sã trãiascã în-
tr-un mod personal responsabilitatea crucii. „Cine vrea sã vinã dupã
m ine … sã-ºi ia crucea…”, „luaþi jugul Meu …”, „ia-þi patul ºi um-
blã …” sînt cîteva îndemnuri care acum îmi vin în minte, dar, dacã
citim cu atenþie întreaga Evanghelie, vedem cã, în fiecare moment
sîntem îndemnaþi spre trãirea cu responsabilitate a crucii, a crucii
no astre: aceasta este calea lui Iisus, aceasta este menirea Bisericii
noastre.

B iserica nu poate abandona omul a cãrui „soartã” este atît de
strîns legatã de Christos. Din primul moment al vieþii ºi pînã la moar-
te, prin toate încercãrile prin care trecem, Biserica ne ajutã sã înþele-
gem cã omul are o valoare sacrosantã. Naºterea unui copil, cãruia fa-
milia, probabil, nu-i va putea asigura hrana sau condiþiile minime de
decenþã umanã, o boalã care survine în momentul cel mai neaºtep-
tat, pierderea unui loc de muncã prin care se asigura traiul întregii fa-
milii, imposibilitatea gãsirii unui loc de muncã pentru un tînãr care
de curînd a terminat o facultate sau o altã ºcoalã, divorþul din cauza

unor neînþelegeri pe fond afectiv sau material, avortul, pentru cã acest
copil a venit nedorit sau într-un cuplu de probã, refugiul în alcool,
drog sau pornografie pentru motive din cele mai variate, un accident
sau moartea unei persoane dragi sînt cîteva motive grave pentru care
B iserica noastrã doreºte sã rãmînã aproape de om, de tot omul, sã în-
þeleagã toate situaþiile, „sã plîngã cu cei care plîng ºi sã se bucure cu
cei care se bucurã”, sã ajute acolo unde poate, sã ºteargã toatã lacri-
ma de pe toatã faþa, sã dea un dram de speranþã ºi de dragoste. Reali-
zãm noi, oare, cît este de ameninþat omul astãzi? ªi, în acelaºi timp,
ne dãm seama cîte cãi frumoase ºi perspective ni se deschid? Dacã da,
atunci ne dãm seama ºi de rolul ºi valoarea Bisericii pentru a zidi mo-
ral, pentru a încuraja, pentru a consolida conºtiinþe ºi a reda speran-
þe, pentru a face sã se înþeleagã cît este de mare dragostea cu care
Domnul ne-a iubit ºi cît de importanþi sîntem în ochii Domnului.

Credinþa ne ajutã sã-l cunoaºtem pe Dumnezeu prin Cuvîntul fã-
cut trup. Biserica condusã de sensul responsabilitãþii pentru Adevãr
are o misiune „profeticã” de a-l propovãdui pe Christos: „precum
m-a trimis pe mine Tatãl, vã trimit ºi eu pe voi … luaþi Spirit Sfînt”
(Io 20, 21-22). Cu toþii trimiºi, pentru cã toþi facem parte din Biseri-
cã,  pentru a lucra prin puterea ºi cu harul Spiritului Sfînt, „ca vãzînd
faptele voastre, sã-l preamãreascã pe Domnul”, spune Sfîntul Pavel.
M are misiune… sã-l facem cunoscut lumii pe Iisus.

Biserica noastrã are o chemare specificã: vocaþia unitãþii. Unirea
bisericeascã de la 1700 cu episcopul Romei a devenit, pentru Biseri-
ca Unitã, un principiu fundamental al identitãþii sale. Comuniunea
cu Biserica Romei a fost pentru noi un suport puternic de-a lungul
istoriei ºi, în acelaºi timp, a îmbogãþit experienþa eclesiologicã a Bi-
sericii Române Unite cu acele daruri spirituale care i-au inspirat pe
credincioºii ei la marele sacrificiu al martiriului în timpul persecu-
þiei. Biserica Românã Unitã cu Roma, Greco-Catolicã, este o Bisericã
particularã în comuniune cu Scaunul Apostolic al Romei ºi este o Bi-
sericã sorã cu drepturi depline pentru celelalte Biserici particulare.

Biserica Greco-Catolicã românã are douã caracteristici funda-
mentale: aparþine orientului creºtin, conservînd ºi cultivînd spiritua-
l itatea, teologia, organizarea canonicã ºi ritul bizantin pe de o parte,
iar pe de altã parte, se bucurã de comuniunea cu toate Bisericile par-
ticulare catolice, care recunosc primatul petrin al episcopului de Ro-

ma. Biserica Românã Unitã cu Roma, Greco-Catolicã, în rugãciunea
sa liturgicã ºi în toatã activitatea ecumenicã, aspirã la unitatea euha-
risticã în diversitate a tuturor Bisericilor din Orientul ºi Occidentul
c reºtin.  Primul mileniu creºtin ºi noi românii am trãit aceastã comu-
niune euharisticã în cadrul Bisericii „una, sfîntã”. Unitatea Biserici-
lor dã forþã moralã ºi credibilitate creºtinilor, iar diversitatea dã fru-
museþe ºi plinãtate.

În cadrul dialogului ecumenic, care credem cã este drumul care
ne va conduce spre unirea Bisericilor, noi, greco-catolicii, putem
o feri  aceste daruri caracteristice nouã fãrã sã epatãm, ci cu seninãta-
te, cu credinþã ºi cu umilinþã. Fiecare dintre noi crede, trãieºte ecoul
cuvintelor Mîntuitorului „...ca toþi sã fie una, dupã cum tu, Tatã, eºti
în Mine, ºi Eu în Tine; cã ºi ei sã fie una în noi, pentru ca lumea sã
creadã cã Tu ne-ai  trimis” (Io 17, 21) ca pe un imperativ personal.

Mare este chemarea Bisericii de a se implica în latura social carita-
ti vã. „Creºteþi ºi vã înmulþiþi ºi stãpîniþi pãmântul” – Dumnezeu a
creat omul nu pentru a trãi în sãrãcie, ci pentru ca acesta sã se regã-

seascã ca ºi „chip ºi asemãnare” a Domnului. Poporul nostru a sufe-
ri t  prea mult ºi meritã sã trãiascã mai bine, iar Biserica trebuie sã-l
ajute sã-ºi redescopere acea demnitate ºi libertate a „fiilor lui Dumne-
zeu”, dobînditã nouã de Mîntuitorul prin patima, moartea ºi învierea
Sa. Dar, în acelaºi timp, Biserica are o responsabilitate deosebitã faþã
de cei sãraci, în nici una dintre acþiunile ei nu-i poate uita. Biserica
puncteazã pe valorile spirituale ºi pe primatul lor ºi trebuie sã lupte
pentru ca tot omul sã se bucure de o bucatã de pîine, de o hainã pen-
tru a se acoperi, de casã unde sã-ºi punã capul, de un loc de muncã,
de un medicament, de o vorbã bunã ºi un ajutor la nevoie. Cu modes-
tie ºi cu mijloace extrem de puþine, Biserica noastrã încearcã sã pã-
ºeascã pe acest drum, ºtiind cã omul necãjit ºi în suferinþã nu are
confesiune, ci are nevoie de o mînã întinsã care sã-i mîngîie rana.

Cu siguranþã, aceste gânduri pot fi ºi criticate, pot fi interpretate
dintr-un alt unghi, pot sã supere pe unii sau sã dezamãgeascã pe al-
þ i i . Sînt convins cã a trecut vremea baricadelor ºi a polemicilor ºi cã a
sosit timpul sã privim cu seninãtate trecutul ºi sã ni-l asumãm, sã
trãim un prezent pe mãsura vremurilor ºi întorcându-ne mereu la
Christos ºi sã gîndim la un viitor care începe cu acest moment ºi du-
reaz ã pînã în eternitate. Eu cred cã, dacã bunul Dumnezeu a fãcut sã
renascã Biserica Greco-Catolicã dupã 1989, aceastã Bisericã se înca-
dreazã într-un plan al Domnului. Probabil astãzi încã nu avem sufi-
c ientã înþelepciune pentru a intui acest plan al Domnului cu noi,
dar,  dacã vom avea suficientã credinþã ºi speranþã, dacã vom ºti sã ne
rugãm cu multã umilinþã ºi dacã vom ºti sã dãruim un strop de iubi-
re,  Spiritul Sfînt ne va lumina calea.

Dialog intracatolic în România
Se ºtie foarte bine cã, în România, Biserica Catolicã trãieºte la sensul
propriu catolicitatea ei, precum la fel se ºtie cã întotdeauna comuni-
tatea catolicã a fost o minoritate, dar o minoritate foarte vie. Fiecare
dintre Bisericile particulare, la rîndul lor, trãiesc universalitatea
„trupului mistic” al lui Christos.

Pentru a mã explica deci, pe teritoriul þãrii noastre avem Biserica
Romano-Catolicã de rit latin în limba românã, maghiarã, germanã,
slovacã, bulgarã ºi cehã, apoi existã Biserica Armeano-Catolicã ºi Bi-
serica Greco-Catolicã.

Raporturile, dialogul intracatolic este bun ºi funcþioneazã bine,
astfel încît existã o singurã Conferinþã Episcopalã, din care fac parte
toþi episcopii romano-catolici ºi greco-catolici. Aceastã Conferinþã
are douã subconferinþe: cea latinã, respectiv greco-catolicii au un
mic Sinod. Conferinþa Episcopalã se reuneºte de douã ori pe an, pri-
mãvara ºi toamna, iar subconferinþele se reunesc de cîte ori este ne-
vo ie. În plen, se discutã probleme majore ºi de interes comun, atît
pentru Bisericã, cît ºi probleme de viaþã socialã cu care se confruntã
þara ºi poporul român. Este normal ca greco-catolicii sã se întîlneas-
cã mai des, deoarece refacerea vieþii Bisericii ºi intrarea în normali-
tate este destul de anevoioasã ºi cu multe, foarte multe greutãþi.

Cî t  p riveºte „Viaþa Consacratã”, cãlugãriþele pe de o parte, respec-
ti v cãlugãrii au cîte o Conferinþã a Superiorilor (a Stareþilor).

Biserica Catolicã, prin faptul cã îl are pe Papa ca ºi conducãtor
sp iri tual, devine supranaþionalã, dar nu neagã rolul ºi valoarea na-
þiunii, ci o pune în valoare. În acelaºi timp, dã posibilitatea credin-
c io ºilor ei de a se regãsi acasã oriunde în lume existã o comunitate ºi
o  bisericuþã catolicã. Catolicismul nu înseamnã nivelare ºi uniformi-
z are, ci comuniune în diversitate. Aceastã comuniune în diversitate
ri tualã, lingvisticã ºi naþionalã o trãim ºi noi în România.

La noi, s-a verificat cã funcþioneazã comuniunea în diversitate
mai ales în timpul persecuþiei. Episcopul romano-catolic de la Alba
Iulia* prin anii negri 48-50, cînd greco-catolicii nu mai aveau bise-
rici ºi preoþi, dã o circularã preoþilor sãi, care erau de limbã maghia-
rã, ºi le cere sã înveþe limba românã ºi sã acorde asistenþã spiritualã
celo r care nu mai aveau pãstori. Întorºi din puºcãrii ºi întrînd prin
bisericile romano-catolice maghiare, preoþii ºi episcopii noºtri îºi
dau seama cã mai sînt greco-catolici, pentru cã multe persoane îºi
fãceau semnul crucii invers decît latinii. Astfel începe activitatea de
catacombe a Bisericii Greco-Catolice, formarea clandestinã a preoþi-
lor, a cãlugãrilor ºi cãlugãriþelor, administrarea sacramentelor, a vie-
þi i trãite în suferinþã, dar pentru Christos. Pe de altã parte, romano-
-catolicii români din Moldova, la ieºirea din puºcãrii a preoþilor gre-
co-catolici, condamnaþi pentru cã nu au renunþat la credinþa lor, au
fo st cei care le-au dat acel codru de pîine pentru supravieþuire. Mulþi
d intre preoþii noºtri erau cu familii grele, iar fraþii lor catolici moldo-
veni nu i-au lãsat sã moarã, ci i-au ajutat.

Dupã aceste experienþe de comuniune adevãratã, de dragoste
creºtinã, trãitã, am spune în mod martiric, noi, cei de astãzi, în li-
bertate, oare nu gãsim resursele necesare ºi suficiente în Christos,
cel mort ºi înviat pentru a noastrã mîntuire, pentru a trãi unitatea
dragostei în Domnul?

Nu sîntem mulþi, dar dorim sã lucrãm pentru binele acestui po-
po r,  ne rugãm zilnic ºi la toate slujbele noastre pentru ca Domnul sã
refacã unitatea „sfintelor Sale Biserici”, iar România, pentru noi este
acea „grãdinã a Maicii Domnului” punte între Orient ºi Occident ca-
re trebuie sã înfloreascã pentru binele a tot omul. Ne bucurãm ºi în-
cercãm sã le facem ale noastre toate valorile ºi comorile spirituale
pe care le-a creat Biserica Ortodoxã, credem cã drumul ne este co-
mun, acela al unitãþii, aºa cum Domnul ne-o cere „ca toþi sã fie una
… precum noi una sîntem”(Io 17, 22).
*  Márton Áron (n. red. )
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eminamente naþionalã sui generis º i,  ca atare, a respins – mai
pe faþã, mai pe ascuns – tot ce i se pãrea cã ar fi contravenit
aces tui cliºeu. Asumarea declaratã a caracterului sãu naþional,
fie cã es te vorba de faza sa comunistã, fie de cele pre- sau post-
-comuniste, nu a însemnat altceva decît justificarea atitudinilor
sale împotriva alteritãþilor – etnice, religioase, culturale, politice
etc. – pe tot parcursul secolului al 19-lea. Inutil a mai lua în
cons iderare perioadele de derapaj de la democraþie – statul le-
gionar, cel comunist etc. –, care nu fac altceva decît sã întãreas-
cã regula. În definitiv, Biserica Greco-Catolicã – ce ºi-a modificat
pînã º i numele, în perioada de dupã Unirea din 1918, pentru a
pu tea fi mai uºor de acceptat de noua majoritate etnico-religioa-
sã, în  Bisericã Românã Unitã – a avut probleme de integrare în
regatu l român, imediat chiar dupã realizarea unirii în condiþiile
cunoscute. Ironia istoriei, la aceastã unire tocmai ea ºi-a a dus o
con tribu þie covîrºitoare, fãrã de care, foarte probabil, cã, dacã
nu  ar fi  fost imposibilã, mãcar ar fi fost mult îngreuiatã.

Dacã imediat dupã 1918, elita româneascã din vechiul regat
a acceptat oarecum alteritatea religioasã a unei mari pãrþi a co-
munitãþii româneºti din Transilvania, evident, din raþiuni politi-
ce, marea masã a populaþiei nu a putut sã-ºi explice ºi nici nu i
s -a explicat pertinent cum românii de dincolo de Carpaþi apar-
þin  unei Biserici despre care sute de ani li s-a vorbit cu ostilitate.
Însã, în scurtã vreme, atitudinea amicalã a clasei politice româ-
neºti din  regat s-a modificat, mai ales dupã ce în raporturile cu
elita româneascã din Transilvania au apãrut dificultãþi, aceasta
din  urmã fiind departe de a fi încîntatã de moravurile politice
ale regãþenilor, ºi care ºi-a a dus aminte, la puþini ani dupã uni-
re, de avertismentele acelor conducãtori ai lor care, la Alba Iu-
lia, nu au fost de acord cu unirea necondiþionatã cu România,
ci au  militat pentru federalizare.

Treptat, în  perioada interbelicã, conflictele religioase intra-
-româneºti au ieºit în stradã. La aproape 10 ani de la unirea din
1918, tensiunile religioase din Transilvania au ajuns la un punct
culminant, nu din cauza Bisericii Ortodoxe, ci din cauza atitudi-
n ilor s tatului faþã de bisericile neortodoxe. Spre exemplu, la 22
martie 1928, Congresul general al credincioºilor uniþi  þinut la
Clu j s -a vãzut în situaþia sã adopte o moþiune2 care constata cu
amãrãciune cã în noile cadre de stat în care trãiau de puþinã
vreme, apãruse pericolul desfiinþãrii Bisericii lor. Discursul din
1928 poate pãrea astãzi exagerat, dar ºi cã ar prefaþa evenimen-
tele care s-au produs peste douã decenii de cãtre un alt tip de
regim politic. Cãci semnatarii moþiunii – preºedinþii Congresu-
lu i – au lansat atunci, urbi et orbi ,  un  avertisment destinat elitei
politice cum cã „nici o putere omeneascã nu va putea rupe pe-
ceþile Unirii cu Roma”. O asemenea declaraþie ar fi trebuit sã-i
l in iº teascã pe credincioºii catolici de rit oriental, a cãror expe-
rien þã religioasã din ultimii zece ani a fost dezamãgitoare.

Gheorghe GORUN

Despre asumarea
istoriei la noi

S igur, democraþia aduce cu sine benefica libertate de expresie,
care, prin tre altele, permite oricui sã se pronunþe despre orice.
Prin tre altele ºi despre greco-catolicismul românesc, temã atît
de la îndemînã ºi, totuºi, atît de complicatã, cu serioase impli-
caþii  în istoria Bisericii universale.

Citind diversele intervenþii publicistice care apar endemic în
presa de la noi sau de aiurea,1 is toricul care se suspecteazã de
profesionism sau, cel puþin, se strãduie spre acest statut, nu
poate sã nu  rãmînã uimit de nesfîrºita opacitate care rãzbate
din opusculele celor care se simt îndreptãþiþi sã se pronunþe pu-
blic în  discuþie, pe chestie de apartenenþã la o anumitã Bisericã
– º i,  ca atare, musai pricepuþi – ori numai de exersat în mînui-
rea de condei.

Discu þia din anii trecuþi din coloanele revistei mureºene Va-
tra,  publicatã ºi într-un volum aparte, se constituie într-o unicã
mãrturie a unui duel civilizat de opinii, la care au participat inte-
lectuali de ambele „pãrþi”. Discuþie cuminte, rareori învolburatã
de vreo remarcã ceva mai veninoasã, din spatele cãreia transpar
fr us trãri personale sau de grup, melancolia faþã de o Bisericã ce
pare, sub protecþia distanþei de o jumãtate de secol ce s-a scurs
de la scoaterea ei în ilegalitate, intelectualã, moralã, perfectã
pentru a intra în Mileniul al treilea ºi în Europa unitã. Cum
transpar, uneori, ºi vinovãþii, ori chiar sentimente de inferiorita-
te faþã de aceeaºi instituþie eclesiasticã ce poate sã se defineascã
cu  adevãrat martirã, spre deosebire de cealaltã, care are dificul-
tãþi în  a ascunde colaborãrile trecute de la vîrful ei cu un regim
politic nu numai ateu, ci chiar criminal. În urmã cu cîþiva ani,
aproape imediat dupã evenimentele din 1990, un preot afirma
cu  neliniºte cã la Oradea mai toþi tinerii intelectuali care se cãsã-
toreau  la Bisericã mergeau la greco-catolici. Se purta în acei ani
– º i se mai poartã, oare, ºi astãzi ? – catolicismul de rit oriental.

A exis tat însã ºi un „duel haiducesc”, departe de normele
º tiin þiifice ori mãcar de cele civilizate. Într-o mulþime de publi-
caþii ,  mai ales locale, cu o perspectivã oricum limitatã de acest
localism, a fost publicatã o avalanºã de texte mai mult sau mai
pu þin  imunde, însã toate partizane, despre raporturile dintre
cele douã Biserici româneºti, dar, mai ales, împotriva Biseri-
cii Greco-Catolice, taxatã drept inutilã ºi chiar pernicioasã
din  perspectiva iluziei unitãþii. Autori complet nesemnifica-
tiv i s -au  întrecut în a face „dreptate”, pe baza unui dosar
personal de probleme, dupã o metodologie uneori hilarã,
dar care ducea obligatoriu la victorie propria sa versiune.
Avea dreptate dramaturgul francez Jean Giraudoux: „Împãr-
þitorii de dreptate constituie pacostea omenirii”!

Cã lumea mãruntã, mai mult sau mai puþin provincialã,
s -a trez it pes te noapte cã are pãreri este, pe undeva, de înþeles.
Es te de înþeles cã aceeaºi perspectivã dominã ºi în sferele mai
înalte ale celor douã Biserici, deºi credinciosul de rînd ar fi ten-
tat sã creadã cã un adevãr spus chiar ºi pe jumãtate tot minciu-
nã se cheamã cã este, indiferent cît de „sus” s-ar afla emitentul.
La urma urmei, infailibilã este numai Biserica, nu ºi servitorii
ei!  Dar cã aceeaºi atitudine se practicã ºi în sferele academice,
unde s lu jirea adevãrului ar trebui sã îmbrace forme absolute
es te de-a dreptul alarmant.

Cea mai gravã este însã atitudinea statului – probabil deja
mult prea obiºnuit sã fie þintã a criticilor, ironiilor ºi chiar a sar-
casmulu i, dar tocmai de aceea înscris în continuarea celuilalt
regim politic, detronat în ajunul Crãciunului anului de graþie
1989 – care nu  a inaugurat politica de „indiferenþã” religioasã
în  an ii de dupã 1989, ci a continuat-o pe cea a regimului ante-
rior, cosmetizînd-o uºor. Cãci toleranþa respectuoasã faþã de
una din  Bisericile „naþionale”, în timp ce cealaltã, în ciuda
unor merite nepieritoare ºi a deþinerii în proporþie absolutã a
unor drepturi juridice, abia de mai poate sã-ºi ducã zilele din
punctu l de vedere al existenþei materiale, se aseamãnã cu per-
mis iv itatea sa economicã faþã de mastodonþii bugetofagi, ori cu
discreta împingere a agriculturii înspre hãurile unei privatizãri
cinice.

În  ce priveºte competenþa religioasã a statului modern, aces-
ta ar trebui, în mod normal, sã se limiteze în a asigura condiþiile
favorabile ale afirmãrii vieþii religioase a cetãþenilor sãi. Statul
român modern ºi-a imaginat despre sine cã ar fi fost o instituþie

Pe de altã parte, moþiunea asigura pe episcopii greco-catolici
de devotamentul nelimitat al tuturor credincioºilor greco-cato-
lici,  precum ºi hotãrîrea lor de „a face zid în jurul lor”. Cã ma-
n ifes tul elitei greco-catolice transilvãnene fãcut public în 1928
nu  a fost un simplu exerciþiu oratoric, cã nu a fost doar o vorbã
în  v în t au confirmat-o derularea ulterioarã a politicii statului ºi
o  vor con firma evenimentele de peste exact douã decenii, cînd
statu l român a scos Biserica Greco-Catolicã în afara cadrului le-
gal. Pu þin  importã cine a stat la cîrma lui în 1928 sau în 1948.
În  faþa is toriei conteazã doar mentalitatea ce a dominat logica
guvernamentalã, mentalitate ce nu poate fi deghizatã în spatele
cu lorilor politice. Ori ea este, în mod limpede, de sorginte sud-
-carpaticã, de unde vine – în egalã mãsurã în urmã cu ºapte de-
cen ii ca ºi astãzi – salvarea unitãþii naþionale prin respingerea
oricãrei alteritãþi: etnice, religioase, culturale etc. Ca ºi cum o
un itate naþionalã nu ar trebui construitã, ci impusã cu parul.

În  fapt, aceastã politicã ascunde nu salvarea unei presupuse
un itãþi naþionale, ci obsesia dominaþiei unor anumite cercuri
politice º i sfere de interese economice sud-carpatice. Sînt exact
cercurile politice împotriva cãrora a încercat sã se ridice Iuliu
Maniu, cînd a renunþat la izolaþionismul sãu politic ºi a înteme-
iat, în condiþiile cunoscute, Partidul Naþional Þãrãnesc. Sau ace-
le cercuri politice ºi economice care astãzi, în anul de graþie
2001, refuzã sã dea din bugetul statului subvenþii pentru jude-
þele transilvãnene, pe mãsura aportului lor la constituirea lui.
Dacã cifrele avansate neoficial sînt adevãrate, se pare cã 29 %
din  populaþia þãrii, care sînt ardelenii, aduc în coºul financiar
naþional 62-63% din PIB. Conflictele de interese economice
din tre „sud” ºi „nord”, dintre „regãþeni” ºi „ardeleni”, transpu-
se în  plan politic, s-au vãzut cel mai clar la alegerile din 1996 ºi
– de ce nu – la cele din anul 2000. Cãci „nordul” a votat tot-
deauna altfel decît „sudul”. Este, aici, o alteritate politicã ce as-
cunde contradicþii adînci ºi – privitã din punct de vedere istoric,
ireconciliabile –, în care sentimentul religios al populaþiei con-
s titu ie un pretext ºi în care Bisericile creºtine joacã doar rolul
unor pioni ºi manipulaþi ca atare.

Un  exemplu al manipulãrii îl reprezintã recursul la statisti-
cã. Dupã 1989, statul mãrinimos a recunoscut legalitatea Bise-
ricii  Greco-Catolice, dar nu i-a retrocedat decît parte din bunu-
rile con fiscate de stat în 1948, care s-au gãsit în patrimoniul
s tatu lu i. Cum însã clãdirile de cult au fost transferate în acelaºi
an  tragic Bisericii Ortodoxe, statul a lãsat retrocedarea lor la la-
titudinea noului proprietar, indicînd ºi metodologia de lucru: sã
decidã majoritatea credincioºilor, întrucît ele le-ar fi aparþinut
lor. Cã aceastã perspectivã este una tipic comunistã, nu încape
n ici o  îndoialã. Nu mirã prea mult nici faptul cã statul – laic pî-
nã pes te poate – nu ºtia cã, în conformitate cu dreptul canonic
orien tal, catedralele episcopale nu au aparþinut niciodatã co-

munitãþilor de credincioºi, ci episcopilor.
Prin  recursul la statisticã, Biserica Ortodoxã a fost fãcutã
pãrtaºã, prin inducþie, la mistificarea sentimentului religios
al populaþiei conform cãruia Ortodoxia este, în mod obliga-
toriu , religia unui „bun român”, ceea ce, în treacãt fie
spus, i-a convenit. Cãci este limpede cã ea nu ar fi renun-
þat, în ruptul capului, la posesia unor bunuri ale „inamicu-
lu i secular”, în ciuda unor iniþiative individuale ale unor

preoþi aflaþi la vîrsta senectuþii, chiar ºi numai pentru a nu-i
aju ta pe greco-catolici sã se refacã (deºi, din perspectivã istori-

cã lungã, le datoreazã pînã ºi existenþa instituþionalã).
Pe de altã parte, tensiunile religioase inter-româneºti au

con tribuit, în cascadã, indirect, la sporirea tensiunilor difuze
din  Trans ilvania, care a folosit, din nou aceloraºi cercuri politi-
ce din  „sud”, interesate în menþinerea imaginii „strãinului” a
unor personalitãþi din Transilvania, ce ar fi putut, eventual, du-
pã modelul lui Iuliu Maniu, sã structureze o grupare politicã
specific transilvãneanã, aºa cum s-a structurat, naiv ºi inefi-
cient, în Moldova. Nu putem sã nu constatãm, cu strîngere de
in imã, cã în anul 1990, Transilvania a fost demonizatã pentru a
preîn tîmpina pierderea hegemoniei politice dîmboviþene, ro-
mân ilor fiindu-le induse tensiunile religioase, ungurilor cele de
separatism pe criterii etnice, iar germanilor ideea de pãrãsire
rapidã a þãrii de baºtinã, cu tot cortegiul subsidiar de urmãri.
Perspectiva noastrã istoricã, pe care o avansãm acum, este con-
firmatã în  întregime de modul de privatizare întreþinut de con-
ducerea politicã bucureºteanã, conform cãruia nimic nu poate
ieº i în afara controlului lor economic, indiferent de culoarea
politicã sau etnia nefericitei victime a corupþiei fenomenale, ca-
re decurge, în ultimã instanþã, atît din moravurile noastre pu-
blice, cît ºi din procesul de privatizare creat special în acest
scop.

S tatu l, ca expresie a unei anumite dominaþii economice ºi
politice, s-a ascuns în spatele majoritãþii statistice în anul 1928,
cînd a dorit sã impunã o lege aiuritoare a cultelor, acolo s-a as-
cuns  în  1948, cînd a lichidat întîi Biserica Greco-Catolicã, apoi
Continuare în pagina 12



aproape incredibil cã, la sfîrºitul secolului douãzeci, într-un
mare oraº al unei þãri care se considerã a fi europeanã, poate
a vea loc o asemenea manifestitaþie. În mod vizibil, era ºi pãre-
rea majoritãþii trecãtorilor, abia cîteva mãtuºici ºi unchiaºi în
straie semi-þãrãneºti au coborît de pe trotuar, apropiindu-se de
ºuvoiul negru ºi aplecîndu-se pentru a sãruta mîna cîte unui
popã care pãºea maiestos; ceilalþi îºi continuau grãbiþi drumul,
pr efãcîndu-se a fi indiferenþi, ori se holbau uluiþi: au perceput
ameninþarea.

ª i se întîmplau toate acestea sîmbãtã, 21 martie 1998, abia la
o sãptãmînã dupã ce, vineri 13 martie, biserica din Cluj numitã
Schimbarea la faþã – cîndva proprietatea ordinului Minoriþilor,
datã în 1924 de cãtre Vatican bisericii greco-catolice, iar dupã in-
ter z icerea acestei biserici de cãtre puterea comunistã atribuitã
Bisericii Ortodoxe Române – a fost restituitã efectiv uniþilor, care
ani de zile nu au avut decît promisiuni, deºi au cîºtigat la toate
ins tan þele procesul intentat în aceastã cauzã. (În prezent se aflã
în  aceeaºi situaþie biserica din Chiuieºti, judeþul Cluj: legal ºi
aceas ta a fost restituitã uniþilor, numai cã ei nu o pot lua efectiv
în posesie. De altfel, nu este singurul cult din România cãruia –
legal – i s-a restituit o posesiune sau alta, dar care numai dupã
mult timp ºi mari dificultãþi a reuºit sã-ºi ia în stãpînire proprie-
tatea. Sau nicidecum. Aici ne ocupãm, însã, doar de evenimentul
care a avut loc la Cluj.)

Fireº te, restituirea bisericii numite Schimbarea la faþã  nu a
mers  s implu . Cei care cunosc atmosfera anilor respectivi din
în treaga þarã, dar mai ales din Clujul lui Funar – la care ºi-a
adus  contribuþia ºi mitropolitul ortodox Bartolomeu Anania –
n ici nu  se mirã. Dar ceea ce s-a întîmplat depãºeºte, totuºi, ori-
ce imaginaþie. Ortodocºii au ocupat biserica ºi au jurat sã nu la-
se sã intre acolo nici un „lacheu papal”. Greco-catolicii au cele-
brat întîi liturghia în faþa statuii lui Matei Corvin (ca întot-
deauna, începînd din anul 1990), dupã care au pornit în masã
spre biserica Schimbãrii la faþã.  De fapt, era vorba de numai

cîteva sute de metri, dar acestea erau înþesate de ortodocºi os-
til i .  Mai ales tineri. „Civili” erau doar ici-colo, prezenþi din
oficiu  – z iariºti, reporteri – ceilalþi fiind „patrioþi” exaltaþi,
cu  spume la gurã, gata de luptã pentru apãrarea intereselor
naþionale. Pe alocuri, se putea vedea ºi cîte un poliþist retras
lîngã pereþi, privind pasiv lucrurile, fãrã sã intervinã. ªi pri-
v irii i se oferea multe! Îndatã ce greco-catolicii au pãtruns
în  bisericã, dezordinea a devenit totalã; nu se ºtie cine a în-

cepu t de fapt, dar, în scurt timp, interiorul bisericii a fost
aproape în ruinã, s-au rãsturnat, s-au rupt scaune, nu a fost

scu tit n ici mãcar altarul, în aer plutea praful, zburau crîmpeie
de haine. Toate acestea s-au întîmplat între membrii a douã bi-
serici creº tine, care abia se deosebesc între ele.

Cînd am reuºit sã scap cumva din bisericã, mintea îmi era pa-
ralizatã de uimire, ºi am început sã umblu încoace ºi încolo prin
mulþimea formatã în bunã parte tot de ortodocºi. Am fost atentã
la ce vorbesc, în speranþa cã surprind vreo reacþie umanã nor-
malã. Dar ceea ce am auzit aproape cã depãºea ºi cele vãzute:
„Trãdãtorii!”; „Mercenari ai unui papã polonez!”; „Ãºtia sînt ro-
mâni?! Sãrutã papucii papei ºi mai îndrãznesc sã spunã cã au
mîndrie naþionalã!”; „Ce se tot prãpãdesc atîta dupã Roma,
Franþa ºi Germania?! Aia de acolo se cheamã bogãþie? Sã meargã
la Moscova, acolo da, bogãþie.” „Da, sã priveascã spre Moscova!
Acolo rãsare Soarele, de acolo vine toatã lumina.”

Era înfricoºãtor. Se pare cã aceºti fanatizaþi nu s-au sãturat de
„lumina” care în ultimul secol ºi jumãtate s-a revãrsat pe aceste
meleaguri… Dar adevãratul accent al celor întîmplate s-a pus pe
demonstraþia la care m-am referit la început cu opt zile mai tîr-
ziu . Cînd, la chemarea lui Bartolomeu Anania, mitropolitul Clu-
jului ºi Feleacului, s-a adunat din întreaga Transilvanie preoþime
de toate rangurile ºi s-a încolonat evoluînd pe strãzile Clujului,
pen tr u  a atrage atenþia asupra riscului pe care ºi-l asumã pute-
rea, care nu se sinchiseºte de interesele Bisericii.

Trist, dar adevãrat: în România, unde nici pînã azi nu s-a de-
cretat separaþia între bisericã ºi stat, deºi despre legãtura dintre
ele – cel puþin oficial – nu se vorbeºte, biserica ortodoxã a reuºit
sã intimideze puterea dintotdeauna (cu toate cã, probabil, nici
nu  ar fi fost necesar, de vreme ce statul oricum nu a manifestat
voinþa politicã pentru restituirea bunurilor confiscate) ºi sã-ºi
impunã vrerea: în ceea ce priveºte restituirea patrimoniului bi-
sericii greco-catolice (cãci acum numai despre aceasta vorbim),
abia s -au fãcut cîþiva paºi ºi, dacã ne gîndim la demolarea ordo-
natã în luna octombrie a.c. de cãtre preotul ortodox a bisericii-
-monument istoric din Valea Izei, poate fi vorba, mai curînd, de
regres.

Iar, dacã s-a fãcut referire ºi la Moscova, sã ne aducem amin-
te: „un  pas înainte, doi înapoi”. O metodã mai sigurã nu existã.

Traducere de Florica PERIAN
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v iaþa politicã ºi culturalã ºi proprietatea particularã care a asi-
gurat diversitatea creatoare de valori, ºi tot acolo s-a ascuns ºi
dupã 1989, cînd a fost vînturat acelaºi cliºeu al majoritãþii, fã-
cînd din  mulþime proprietarã a locaºelor de cult ºi, de ce nu, a
sentimentului religios în general. Idee tipic comunistã, cum co-
munis tã este ºi mentalitatea de a rezolva problemele scoþînd
cas tanele din foc cu mîna altuia ºi transferînd responsabilitatea
proprie în sarcina altuia.

Es te problema Bisericii Ortodoxe Române cã în 1948 a cãzut
în  „plasa roºie”, devenind avocatul apãrãrii statului, a aceluiaºi
s tat care a confiscat anterior lãcaºele de cult greco-catolice ºi
acum i-a lãsat ei ponoasele corectãrii unor erori judiciare istori-
ce. Pers is tenþa în eroare este subliniatã de lipsa totalã de rezul-
tate a dialogului catolic–ortodox care a debutat la Bucureºti în
1998 º i a avu t urmãri, pur formale, la Blaj, Oradea ºi Rîmeþ.

Es te o altã chestiune cã, în 1948, Biserica Ortodoxã Românã
a fos t încîntatã sã participe la un adevãrat genocid religios numai
pen tr u  a tranºa o disputã istoricã prosteascã, realizînd prea tîr-
ziu ºi numai prin anumite personalitãþi ale sale cã gestul sãu a
trans format-o în victima sigurã a unui regim politic de sorginte
as iaticã. Cum este problema Bisericii Greco-Catolice sã-ºi refacã
potenþialul spiritual ºi cadrele instituþionale, inclusiv baza mate-
rialã, în vederea realizãrii unei pastoraþii proprii. Natural, bazîn-
du-se, în primul rînd, pe propriii enoriaºi, precum ºi pe ajutorul
Bisericii Catolice universale, dar fãrã ajutorul statului român, a
cãr u i con tribuþie la refacerea „catedralei spirituale a neamului”
se încadreazã perfect în anticul proverb Timeo danaos et dona
ferentes  (Mã tem de greci chiar ºi cînd îmi fac daruri).

În  experienþa istoriei universale s-a observat, de multã vreme,
cã încadrarea Bisericii în direcþiile politice ale statului prin regle-
mentarea de cãtre acesta a vieþii religioase duce la transformarea
Bisericii într-un instument al statului. Din pãcate, cele mai im-
portan te exemple provin din sfera orientalã a Bisericii creºtine:
Imperiul bizantin, cel rusesc ºi, de ce nu, de la noi. Aceastã
practicã a avut totdeauna urmãri funeste: Imperiul bizantin
a fos t înghiþit de Islam, cel rusesc de comunism; la fel ºi la
noi, unde Biserica recalcitrantã, care era evident cã s-ar fi
opus deschis ºi eficient comunismului în fazele sale mai
avansate, a fost lichidatã cu forþa, înainte de a apuca sã trea-
cã la fapte. Cum tot rezultat al acestei  practici poate fi consi-
deratã º i ciudata religiozitate „popularã româneascã” (ale
cãrei rãdãcini reale se aflã totuºi în paternalismul statal asu-
pra Bisericii practicat totdeauna în spaþiul românesc sud- ºi
 est-carpatic), devenitã deliciu al sociologilor de pretutindeni,
preocupaþi de fenomenul religios.

Care vor fi urmãrile politicii statului român faþã de Bisericã?
Rãspunsul este greu de dat doar în aparenþã. Un recent studiu
prezen tat în anul 2000 la o sesiune academicã pe tema Biseri-
cã ºi stat  de cãtre prof. Nicolae Gudea3 sublinia – printre multe
alte aspecte – cã, în Transilvania, mediul credincioºilor catolici
(care din punct de vedere statistic, calculat de noi prin extrapo-
lare, a reprezentat în perioada interbelicã aproape jumãtate din
popu laþia româneascã a provinciei, dar astãzi este, evident, mai
redusã) considerã în continuare cã, prin politica sa ostilã la
adresa Bisericii catolice de ambele rituri ºi ale celorlalte biserici
neortodoxe, statul român continuã sã întreþinã persecuþia reli-
gioasã iniþiatã de regimul comunist.

O  primã urmare, fireascã, este cã în viziunea acestui seg-
ment de populaþie, atît statul cît ºi Biserica Ortodoxã Românã,
anexatã în continuare acesteia, sînt consideraþi ca „duºmani”!
Cãci, prin tre multele speranþe – deºarte – ale ardelenilor gene-
rate de Crãciunul anului 1989 a fost ºi aceea cã persecuþia reli-
gioasã de tip comunist va înceta. Mai mult, toatã lumea a sperat
cã Biserica Greco-Catolicã va fi repusã în starea sa din vara anu-
lui 1948. Evident, dupã cum ºtim cu toþii, acest lucru nu s-a pe-
trecu t. Ba chiar situaþia s-a agravat, statul sprijinind, mai pe fa-
þã, mai la subsol, Biserica Ortodoxã, pe care trateazã drept sin-
gura „bisericã naþionalã”. Ceea ce pentru spaþiul extra-carpatic
românesc este adevãrat, dar nu ºi pentru Transilvania. (Deºi,
dacã am avea în vedere anchetele sociologice recente, 45% din
popu laþia þãrii se declarã neîncrezãtoare în viaþa de apoi ºi mîn-
tu ire, deci sînt atei, aceºtia alcãtuind prima – horribile dictu –
„bisericã naþionalã” realã.)

Probabil cã aceastã convingere publicã nu va putea fi înlãtu-
ratã din opinia publicã fãrã gesturi majore ale statului, de retro-
cedare a bunurilor Bisericii Greco-Catolice, în primul rînd a
clãdirilor de cult, începînd cu Catedrala episcopalã Sf. Nicolae
din  Oradea, singura dintre catedralele episcopale greco-catolice
care se mai aflã în posesia Bisericii Ortodoxe (care a promis re-
trocedarea ei dupã încheierea construcþiei noii Catedrale Epis-
copale Ortodoxe din Oradea, a cãrei construcþie a fost însã sus-
pendatã de ani de zile, în ciuda unor importante subvenþii ale
s tatului, cu scopul evident de a amîna s ine die sau mai bine la
cunoscutele calende greceºti  momentul retrocedãrii).

HADHÁZY Zsuzsa

Un pas înainte,
doi înapoi

Partea dinainte a uriaºului ºarpe ameninþãtor înconjurase deja
Piaþa centralã, ajunsese în faþa statuii lui Matei Corvin, cînd ce-
lãlalt capãt al lui se unduia încã sub poarta boltitã, larg deschi-
sã  a clãdirii Teologiei Ortodoxe. Monotonia neagrã a popilor în
rînduri de cîte patru era frîntã doar de sclipirea patrafirelor
brodate cu fir de aur sau argint, dar aceastã frînturã nu era de
ajuns sã aline atmosfera ameninþãtoare a procesiunii. Era

Continuare din pagina 11 Este, totuºi, greu de crezut cã, în viitorul mai mult sau mai
pu þin  apropiat, statul român va fi dispus la gesturi majore de
aces t fel, chiar ºi în ciuda somaþiilor internaþionale deghizate în
„recomandãri”. Iar spiritul care dominã segmente importante
ale popu laþiei transilvãnene ºi din motive religioase, ar putea
er upe, în  mod democratic, prin votul lor exprimat la alegeri.

Dar º i altfel, în momentul în care o viitoare formaþiune poli-
ticã de genul „partidei moldovenilor” ar putea pune pe tapet, de
exemplu, federalizarea preconizatã cîndva de Iuliu Maniu (ºi de
A. C. Popovici, dar în alte cadre politice), sau chiar fixarea grani-
þei pe Carpaþi agitatã mai zilele trecute de analistul economic
I lie ªerbãnescu pe programul 2 al Televiziunii Române, ca un
pos ibil pericol naþional.

Mingea se aflã, oricum, în terenul guvernului format,
din  nefericire, exact de gruparea politicã ce face, de un deceniu
(dacã nu de cinci–ºase) regula în politichia autohtonã.
 Dominus nobiscum.
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Banat, Bihor ºi Maramureº? Din textul documentului emis de can-
celaria papalã rezultã cã unii dintre adresanþi au primit scrisorile
(cel  puþin regele însuºi, dar probabil cã ºi mama sa, poate chiar ºi
episcopul de Oradea), iar alþii nu (Alexandru ºi ceilalþi români). Ati-
tudinea lui Ludovic de Anjou se lasã deci explicatã printr-o pretinsã
adversitate îndreptatã – deja – împotriva lui Alexandru al Þãrii Ro-
mâneºti. Dar nu toþi românii pomeniþi acolo s-au subordonat dom-
nitorului de la Curtea-de-Argeº. Nemulþumirea regelui viza, prin ur-
m are,  însuºi faptul adresãrii de cãtre papalitate a unor scrisori direct
supuºilor sãi români convertiþi la catolicism.

Contextul este cel al pregãtirii ºi înfãptuirii unor expediþii anti-tãtã-
reºti la est ºi la sud de Carpaþi, în anii 1345-1346. În cadrul acestora,
regele Ungariei nu a întîmpinat nici o defecþiune din partea Þãrii Ro-
mâneºti ori a supuºilor sãi români. ªi totuºi, scrisoarea papei
 Clement al VI-lea îl surprinde pe suveranul angevin oprindu-i cores-
pondenþa cu românii, asupra cãreia, de altfel, îl informase direct
chiar în momentul expedierii ei. Fãrã îndoialã, regele maghiar nu voia
ca Alexandru sã stabileascã cu curia papalã raporturi pe care sã nu le
med ieze curtea din Buda. De ce? Pentru cã se considera suveranul de
drept al Þãrii Româneºti, vãzînd în Alexandru un vasal care îi datora
ascultare. Concluzia care se impune este cã reconcilierea dintre
Alexandru ºi Ludovic de Anjou s-a petrecut nu cu mult înaintea cam-
paniilor antitãtãreºti comune, în chiar anul 1345, oprirea corespon-
denþei papale cu românii catolicizaþi avînd loc puþin mai înainte de
consumarea actului împãcãrii.

De curînd, Daniel Barbu era de pãrere cã anul împãcãrii lui
 Ludovic cu Alexandru trebuie sã fi fost 1344. Însã nu este de crezut,
mi  se pare, cã urmarea imediatã a reconcilierii putea fi un act de osti-
l i tate regalã, cum este oprirea scrisorilor, mai cu seamã cã regele avea
nevoie de colaborarea lui Alexandru în campaniile antitãtãreºti plãnu-
ite. Pe de altã parte, a presupune cã papa putea reveni cu rugãmintea
de a se trimite scrisorile sale destinatarilor abia dupã un an ºi ceva de
la iniþierea corespondenþei îndreptate cãtre românii convertiþi este, de
asemenea, puþin plauzibil. Iatã de ce susþin posibilitatea ca reconcilie-
rea sã se fi petrecut în cursul anului 1345, cu relativ puþinã vreme
înainte de 17 octombrie 1345 (poate în varã ori chiar în toamna tim-
purie a acelui an).

ªerban Papacostea considerã cã „Apropierea Þãrii Româneºti ºi a
lui Alexandru de papalitate, în condiþiile date, a fost... una dintre con-
secinþele înþelegerii sale cu Ludovic”. S-ar putea însã ca acest fapt sã
se fi petrecut pînã în 1345, fãrã intermedierea suveranului de la Bu-
da, ba chiar ºi împotriva voinþei lui. Pe de o parte, din scrisoarea pa-
pei, se înregistreazã, printre rînduri, mustrarea adresatã de pontif lui
Ludovic de Anjou pentru lipsa de bunãvoinþã faþã de actul convertirii
românilor la catolicism. Oricît de atent ar fi fost exprimatã, nemulþu-
mirea Sanctitãþii Sale este una realã. Pe de altã parte, istoriografia a
consemnat suspiciunea tînãrului rege al Ungariei faþã de papã perso-
nal ºi de alþi ierarhi ai bisericii catolice din regatul sãu, referindu-se
exact la momentul istoric surprins aici. Nu cumva aceastã atitudine
bãnuitoare se datora demersurilor papale în care regele nu fusese co-
interesat ºi consultat? Dacã ar fi aºa, atunci poate cã ar trebui rectifi-
catã interpretarea lui ªerban Papacostea, observîndu-se cã, tocmai
d impotrivã, convertirea la catolicism a lui Alexandru prin intermediul
emisarilor direcþi ai papalitãþii (franciscanii) a creat premisele unei
reconcilieri a acestuia. Nu poate fi întîmplãtor cã, începînd de la sfîrºi-
tul anului 1345, ambasadele lui Ludovic la curtea Þãrii Româneºti
l-au avut drept actor principal pe Dumitru, episcopul de Oradea, o fi-
gurã a bisericii catolice ºi nu un curtean laic.

Dumitru, episcopul „latin” de
Oradea ºi lumea catolicã româneascã
Trecînd la un alt aspect al problemei, trebuie spus cã atmosfera mo-
mentului era încãrcatã de ideea rãzboiului împotriva pãgînilor tãtari
ºi este de presupus cã, în acest sens, s-a fãcut ºi necesara propagan-
dã. În mediile ardeleneºti ale românilor catolicizaþi, s-a nãscut, cu
acest prilej, legenda înfrîngerii tãtarilor de cãtre regele Ladislau.

Aºezaþi sub jurisdicþia episcopului de Oradea, dupã cum o suge-
reaz ã documentul papal, românii catolici din Bihor ºi Maramureº, ca
ºi  cei  din Þara Româneascã ºi Banat, se aflau într-un contact direct
cu oraºul de pe Criº, care se pregãtea sã devinã centrul propagandei
religioase puse în slujba figurii regelui sanctificat.

La rîndul sãu, noul episcop catolic al Oradiei, Dumitru, va fi un cu-
noscãtor al mediilor româneºti nu doar din Ardeal, ci ºi de peste
munþi. El a fost ambasadorul regelui la curtea Þãrii Româneºti în re-
petate rînduri – imposibil de precizat cîte –, vreme de zece ani
(1345-1355). Persoanele pe care le cunoºtea în lumea româneascã au
fost deci, atît de rang aulic, cît ºi desprinse din rîndul nobilimii bihore-
ne, maramureºene ºi, probabil, bãnãþene. Aceasta îl califica pe episco-
pul Dumitru în tratarea unor chestiuni istorice precum campaniile
„antitãtãreºti” ale regilor maghiari din trecut ºi îl fãcea ºi exponentul,
prin excelenþã, al cultului moaºtelor lui Ladislau cel Sfînt, a cãror de-
pozitarã era catedrala catolicã orãdeanã. Fãrã îndoialã cã legarea figu-
rii lui Ladislau cel Sfînt de ideea cruciadei antitãtãreºti a gãsit în epis-
copul Dumitru ºi în anturajul sãu un emisar ºi un mediu favorabil.

În împrejurãrile catolicizãrii unui numãr semnificativ de români,
cu puþinã vreme înainte de 1345, legarea de aceastã tematicã propa-
gand isticã a noilor sosiþi în rîndurile catolicilor s-a fãcut prin introdu-
cerea în ansamblul narativ deja conturat a temei contribuþiei esenþia-
le  a românilor la victoria maghiarã asupra tãtarilor.

OVIDIU PECICAN s-a nãscut în 1959, la Arad. Este conferenþiar la Faculta-
tea de Studii Europene, UBB Cluj. Razzar (cu Alexandru Pecican), Bucu-
reºti, 1998; Lumea lui Simion Dascãlul, Cluj, 1998.

Ovidiu PECICAN

Românii catolici, papa
ºi Ludovic cel Mare

Unirea ecleziasticã cu Roma la 1700 nu a fost prima apropiere is-
toriceºte demonstrabilã a unor români de papalitate. Lãsînd deo-
parte unirea, mai degrabã conjuncturalã, de la 1204 a bisericii din
Þaratul Asãneºtilor, ai cãror artizani au fost þarul Ioniþã Caloian ºi
primul ierarh al þãrii, Vasile, au existat în trecut o serie de momen-
te în care apartenenþa unor români la catolicism poate fi probatã.
Es te de crezut cã nu doar conciliul de la Florenþa (1439) a creat o
atmosferã favorabilã convertirilor, ci ºi cel de la Lyon (1274). Rîn-
durile care urmeazã reiau în discuþie un episod situat în anul 1345
al relaþiilor românilor nord-dunãreni cu Roma.

Scrisoarea lui Clement al VI-lea
cãtre regele Ungariei
La 17 octombrie 1345, papa Clement al VI-lea îi scria din Avig-
non  regelui Ludovic de Anjou al Ungariei o „scrisoare”. Din cu-
prinsul ei rezultã mai multe lucruri importante pentru înþelege-
rea circumstanþelor istorice din acel moment. Întîi de toate, sînt
menþionaþi mulþi români care au îmbrãþiºat religia catolicã. Ei
s în t iden tificabili atît în Transilvania, cît ºi în Þara Româneascã
º i Banat.

Aflînd despre acest rezultat notabil al prozelitismului catolic
– datorat, fãrã îndoialã, activitãþii franciscanilor (se pomenesc
„fraþii din ordinul minoriþilor aºezaþi pe acele meleaguri”) –, pa-
pa Clement al VI-lea a trimis doi emisari ai sãi în regiune. Sînt
doi franciscani italieni ºi misiunea lor este sã ducã scrisorile pa-
pei atît nobililor, cît ºi unora dintre oamenii de rînd convertiþi de
curînd. Printre destinatari se numãrau voievodul Þãrii Româ-
neºti, Alexandru, fiul lui Basarab Întemeietorul (cel care, dupã
adoptarea ortodoxiei, va fi cunoscut cu numele de Nicolae), apoi
„mai marele de Remetea” ºi voievodul Ladislau de Bivini – ambii
feudali bihoreni –, voievodul Ambrozie de Lãpuº, în Maramureº.
Papa viza, aºadar, dupã cum rezultã din document, Þara Româ-
neascã, Banatul, Bihorul ºi Maramureºul, adresîndu-se unor
conducãtori români din aceste zone, care trecuserã de curînd la
catolicism.

Din tr-un alt unghi de vedere, se cere þinut seama ºi de faptul
cã enumerarea destinatarilor þinea cont ºi de importanþa fiecã-
r u ia dintre cei cãrora li se scria, ordinea fiind, dupã toate proba-
bilitãþile, una descrescãtoare, în raport cu rangul nobiliar.

Aºadar, dupã menþionarea în capul listei a lui Alexandru,
domnitorul care stãpînea teritoriul cel mai întins ca un soi de
„guvernator” al regelui maghiar înzestrat cu o largã autonomie
(probabil mai largã decît îi convenea suveranului), sînt înºiraþi
ceilalþi  nobili. Chiar dacã „mai marele” de Remetea va fi fost tot
un  voievod, la fel cu Ladislau de Bivini sau cu Ambrozie, este
probabil cã jurisdicþia sa ori poziþia ocupatã de el în regat îl în-
dreptãþeau  sã aparã doar dupã Alexandru pe lista papei.

Scrisoarea lui Clement al VI-lea ºi
nobilii români
Scrisorile au ajuns însã doar la unii dintre adresanþi. În Ungaria, oa-
menii regelui i-au oprit pe Francisc de Castro Flebis (Francesco della
Citta-di-Pieve) ºi pe Bonifilius de Cesena (Buonfiglio da Cesena), con-
fiscînd corespondenþa papalã suspectatã – pretindeau ei – de fals.

Printre epistole se aflau ºi trei adresate expres regelui însuºi ºi mamei
sale, regina Elisabeta, ca unora care guvernau regatul de care þineau
toate provinciile vizate în celelalte scrisori, dar ºi episcopului de Ora-
dea. Acestea, la rîndul lor, erau: unele, deschise, altele închise. Cu-
prinsul lor putea fi, prin urmare, accesibil oamenilor regelui din pri-
ma clipã. ªi, totuºi ele au fost oprite, ca unele ce pãreau suspecte. Ce
conþineau ele? ªtim tot din documentul papei Clement cã erau „potri-
vite acestui scop”, anume acela al rãspîndirii catolicismului printre
români. Prin urmare, misivele papale conþineu laude pentru cei deja
convertiþi ºi încurajãri urmate de promisiuni de mîntuire pentru cei
care nu o fãcuserã încã.

Totuºi, regele a oprit corespondenþa papalã din drumul ei cãtre
destinatar. Ce putea avea Ludovic de Anjou la 1345 împotriva recep-
tãrii unui asemenea mesaj de cãtre românii din Þara Româneascã,
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Otilia HEDEªAN

Timocenii (2)

(Documente pentru identitate)
Continuare din numãrul anterior
O privire oricît de superficialã asupra celor cinci povestiri va
conduce la constatarea faptului cã ele pot fi ordonate în funcþie
de doi parametri: a/ afirmarea spaþiului originar; b/ delimita-
rea grupului de apartenenþã.

a/  Patru dintre povestirile de mai sus dezvoltã subiectul unei
ascenden þe – mai apropiate sau mai îndepãrtate în timp – în
spaþiul nord-dunãrean, în vreme ce una singurã vorbeºte des-
pre „s trãmoºi”, fãrã sã facã nici un fel de referire la sosirea lor
din tr-o altã regiune. Implicit, aceastã realitate narativã susþine
dubla opþiune identitarã a timocenilor (care se socotesc deopo-
trivã români ºi autohtoni).1

In teresant este ºi faptul cã toþi cei care au istorisit despre o
ven ire a strãmoºilor lor/sau chiar a lor înºile/de la nord de Du-
nãre (sever, România, de la voi)  trãiesc în sate aflate în partea
nordicã a Timocului (Geanova, Pocraina, Boºneacu-ãl-din-
Deal), în apropierea Dunãrii ºi care, lingvistic vorbind, aparþin
gr upu lu i subdialectal „oltean”. Dimpotrivã, Vanea Miloicovici,
în  a cãrui relatare ideea „moºtenirii moºiei ºi a obiceiurilor” nu
este însoþitã de informaþii despre „sosirea” strãmoºilor de alt-
undeva, este din Slatina-Bor, din sudul Timocului ºi, din punct
de vedere lingvistic, aparþine ariei subdialectului bãnãþean. Nu
vreau  sã spun , prin aceasta, cã se poate stabili o limitã fermã în-
tre „autohtonii” ºi „descãlecaþii” din Timoc, dupã cum nu do-
resc n ici sã reiau discuþiile din bibliografia româneascã mai ve-
che, privitoare la vechimea documentatã istoric a românilor din
aceste zone2. Mã mulþumesc sã observ cã regiunile din proximi-
tatea Dunãrii cultivã intens subiectul ascendenþei nord-dunãre-
ne, chiar dacã, pe planul strict al concretului, acest lucru este
fie greu  de dovedit, fie uºor de persiflat.

Sã reluãm! Din cele patru exemple, douã vorbesc despre cã-
sãtorii ale unor femei nord-dunãrence („românce”) cu timo-
cen i. S înt cãsãtorii a cãror povestire frizeazã copios ºi în mod
paradoxal, atît ironia cît ºi idila. În amîndouã cazurile, fetele
s în t foarte tinere ºi de o naivitate extraordinarã, tentate sã vadã
în  lumea timoceanã un „altceva”, care trebuie judecat dupã alte
reguli. În mod similar, doar pãrinþii lor înþeleg cã norocul ºi
prosperitatea lor se vor realiza doar acolo, în satele de la sudul
Dunãrii.  Subiacent, aceastã manierã de prezentare a faptelor
afirmã, ch iar dacã indirect, alteritatea româneascã din nord ca
º i au tohtonia timocenilor ºi readuce în atenþie abundenþa locu-
rilor s trãmoºeºti. Cei care se revendicã sau se raporteazã la
aces te is torii ale originilor opteazã, practic, pentru o soluþie
iden titarã complexã: ei sînt, paternal, timoceni ,  adicã oameni
bogaþi ºi înþelepþi, din moment ce-au fost capabili sã-ºi gãseascã
neves te atît de departe; în aceaºi timp, datoritã liniei materne,
românitatea lor, agresatã în mod oficial, nu poate fi contestatã
în nici un chip.

Celelalte douã povestiri se muleazã mult mai strict pe mode-
lu l „descãlecatului” nord-dunãrean. În privinþa lor, însã, trebu-
ie operate distincþii fundamentale. Una vorbeºte despre un
„descãlecat familial” concret ºi relativ uºor de documentat, cea-
laltã orchestreazã o poveste a „originarelor” conflicte româno-
-s îrbe. În primul caz, personajele, începînd cu semi-legendarul
„moº Voina”, sînt oameni obiºnuiþi, a cãror existenþã a fost reþi-
nu tã cu  memorie tradiþionalã prodigioasã ºi poate fi oricînd
probatã de repartizarea pãmînturilor neamului Voinuleºtilor. În
al doilea, confruntarea se consumã între eroul cel mai strãlucit
al tradiþiei epice sîrbeºti, Kralevici Marco ºi un personaj istoric
românesc, pe mãsura gloriei acestuia, Mircea cel Bãtrîn. Ches-
tiunea es te cã, atîta vreme cît primul text este unul construit ad-
-hoc, pentru mine, care am întrebat, pur ºi simplu, „De cînd
ºtiþi  dumneavoastrã cã aþi avea pãmînturile acestea?”, cel de al
doilea es te un elaborat anterior al interlocutorului meu 3.

Deº i opuse din atîtea puncte de vedere, cele douã texte pot fi
aºezate unul lîngã altul nu numai din cauza subiectului lor co-
mun, ci ºi pentru cã amîndouã provin de la oameni care au ca
profes ie tradiþionalã povestitul. Atît Mitco Voinov cît ºi Boris
Geambru sînt lãutari foarte apreciaþi în satele lor. Primul, în
v îrs tã de 74 de ani, nu mai cîntã efectiv din 1987, cînd i-a murit
soþia, dar îºi povesteºte subiectele, în general în mod liber. Nu
mi se pare, deci, de neglijat, cã în momentul interviului, el avea
un  exerciþiu de „retoricã” a povestirii ºi, mai exact, a unei po-
ves tiri foarte simple, care sã poatã fi urmãritã cu uºurinþã de
oricine (º tiut fiind cã între ascultãtorii sãi potenþiali se aflã ºi
persoane care cunosc destul de sumar limba românã). Pãs-
trînd proporþiile, prin simplitatea enumerãrii generaþiilor de
înaintaºi, discursul sãu pare a avea ca model Vechiul Testa-

ment,  poate ascultat/citit în variantã bulgarã, cãci bãtrînul nu
ºtie carte româneascã. În orice caz, plasîndu-se pe sine la capã-
tu l acelei linii de înaintaºi, Mitco Voinov realizeazã, prin povesti-
re, „.. .o  muncã de identificare cu sine. Povestea /sa/ constituie
o încercare de dominare a emoþiilor, de cãutare a identitãþii, de
articu lare a gîndirii”4.

În  ceea ce-l priveºte pe Boris Geambru, deºi este unul dintre
liderii românilor din Timoc, fiind mult mai tînãr, ca lãutar el es-
te un  lãutar poliglot. Cîntînd nu numai româneºte, ci ºi sîrbeº-
te, el º tie bine o parte a repertoriului epic despre Kralevici Mar-
co. În  varian ta sa despre „întemeierea mãnãstirii de la Koro-
glaº” pot fi recunoscuþi cîþiva topoi ai acestui repertoriu: pe-
deapsa prin tãierea mîinilor5, suspiciunea privitoare la bu-
nele relaþii ale lui Marco cu turcii6, caracterul de erou înte-
meietor al lui Kralevici.7 E senþial mi se pare, însã, faptul cã va-
rian ta nu descrie relaþiile cu românitatea nord-dunãreanã în
mod direct, ci prin raportare la lumea sîrbeascã. Aceasta este
invocatã prin cel mai strãlucit reprezentant al vitejiei ei, care,
însã, este învins de personajul care îi reprezintã pe români.
Spre deosebire de toate celelalte povestiri, aceasta gloseazã pe
seama identitãþii în condiþii de tensiune º i de ierarhie.

Pentru a înþelege pe deplin aceastã „punere în discurs”,
trebuie sã precizez ºi cã Boris Geambru a trãit vreme îndelun-
gatã în strãinãtate, mai cu seamã în Austria. Acolo a fost nevo-
it, mereu, sã-ºi declare identitatea. Lucru simplu numai la
prima vedere, cãci Geambru nu are nici o îndoialã cã este ro-
mân, dupã cum este la fel de sigur cã paºaportul sãu îl defi-
neºte sîrb. Cum aceastã dilemã nu era numai a sa, lãutarul a
fãcut anumite constatãri ºi mi le-a comunicat, în stilul sãu ini-
mitabil, care mixeazã aprecierile personale ºi lucrurile aflate
din carte: „Oamenii aicea se simt cã sînt...o modã de români,
dar o modã de români, aºa, numai asemãnãtori ca ãia din Ro-
mânia. Sã vã spun de ce zic oamenii aºa. Oamenii, aicea, sînt
mult despãrþiþi de românii din România. Oamenii nu au învã-
þat istoria lor./.../ªi, fiindcã regimul de la statul iugoslav, sã
spun, totuna l-a arãtat pe român ca pe un om de batjocurã...
Oamenii trãiesc în Austria, trãiesc în alte þãri. Între ei, acolo,
vorbesc româneºte. Sînt mulþi de-aicea. – Am vorbit cu un co-
pil care, cînd vorbeºte sîrbeºte, mori de rîs. – Cînd îi întrebi ce
sînt, spun cã sînt sîrbi. /.../ Sã vã spun cum este-n strãinãtate:
în strãinãtate nu se face deosebiri dar e unu român, dar e sîrb,
dar face deosebiri sã fie om cinstit. Din România, care fug în

strãinãtate, cum sã spun eu, aºa... clasã mai ieftinã. Acuma, ce
se-ntîmplã acolo? Dacã se furã ceva din strãinãtate, a furat un
român din România.”8 Varianta lui Geambru, bazatã pe aceas-
tã experienþã personalã îndelungatã ºi foarte tristã, conºtienti-
zeazã, aºadar, faptul cã un timocean nu se poate defini doar
prin raportare la români sau doar prin raportare la sîrbi, ci
trebuie sã încerce sã facã acest lucru în mod simultan.

b/ Nu este întîmplãtor faptul cã, astfel gînditã ºi construitã,
poves tirea lui Boris Geambru este ºi singura care încearcã sã
ofere o soluþie despre originile etniei º i problemele ei în actua-
litate. Toþi ceilalþi subiecþi vorbiserã, cu mai multã sau mai puþi-
nã coerenþã, doar despre originile neamului lor. Or, dacã sub
aces t aspect, familial, lucrurile sînt, în general, limpezi, discu-
tarea grupului timocenilor în întregul lui, rãmîne – povestea lui
Boris  Geambru, nelipsitã de valenþe dramatice ºi de pasaje liri-
ce incontestabile ne-o dovedeºte! – o chestiune nebuloasã, im-
pos ibil de rezolvat prin strategii narative tradiþionale.

Ajungem, deci, înaintea unei situaþii caracteristice pentru o
lume þãrãneascã ºi arhaicã, aºa cum este cea la care ne referim:
aproape fiecare familie din Timoc poate sã-ºi argumenteze pro-
priile origini, dar Timocul, în ansamblul sãu, nu poate face
aces t lucru doar pe cale narativã.

Es te o realitate care genereazã criza de identitate a timoce-
n ilor ca minoritate. Conºtienþi cã trebuie sã se raporteze atît la
români cît ºi la sîrbi/bulgari, atît la România cît ºi la Serbia/Bul-
garia, ei nu  se simt – decît, poate, în declaraþiile formale ºi ab-
solu t conjuncturale ale liderilor lor politici, care vor sã facã plã-
cere atît regimurilor de la Bucureºti cît ºi celor de la Belgrad/
Sofia – o „punte de legãturã”, un grup de intersecþie. Vãzîndu-i
º i fi ind vãzuþi ca „ceilalþi”, atît în raport cu românii din Româ-
n ia cît º i cu sîrbii/bulgarii din Serbia/Bulgaria, ei se plaseazã

s inguri, în afara tuturor acestor grupuri. Cu alte cuvinte, deºi ar
dori sã fie ºi români ºi sîrbi/bulgari,  ei nu sînt recunoscuþi
n iciodatã simultan în aceastã ipostazã, resimþindu-se, de ace-
ea, nici români nici sîrbi/bulgari.

Cele patr u  povestiri care au ca subiect originile unor nea-
muri mi se pare cã ar conþine, in nuce,  o  explicaþie a acestei
mar ginalitãþi absolute pe teritoriul concretului. Fiecare din cei
patr u  poves titori prezintã cu detalii faptele legate de trecut ºi se
referã extrem de succint la prezent. Mai mult chiar, unul dintre
subiecþi,  Vanea Miloicovici, spune limpede cã toate riturile fa-
miliale sînt dedicate „strãmoºilor ºi copiilor”, cei vii, adicã cei
prezenþi, rãmînînd complet insignifianþi, în permanenþã ex-
cluºi.

Dealtfel,  astãzi, cînd cea mai mare parte a tinerilor din Ti-
moc s în t plecaþi la muncã în strãinãtate, fotografiile lor ºi ale
morþilor stau, unele lîngã altele, în casele timocene. Bãtrînii rã-
maºi aici îºi petrec deseori ziua între cimitir ºi telefon, comuni-
carea cu  cei plecaþi în lumea de dincolo ºi cei plecaþi în alte þãri
fi ind singurul sens al existenþei lor9.

Aº  vrea sã pot spune cã aceastã lume care îºi neglijeazã pre-
zen tul pentru a-ºi aminti de trecut ºi a-ºi pregãti viitorul, aceas-
tã lume care nãzuieºte sã nu-ºi uite originile etnice, încercînd
sã fie foarte loialã puterilor sub care se aflã este una puternicã
º i armonioasã. Experienþa din teren mã face, însã, sã simt cã
aceas tã permanentã duplicitate creeazã disconforturi majore.
Cãu tarea fer ventã a identitãþii ºi formularea/asumarea uneia
anume s în t, tocmai de aceea, o terapie necesarã unei comuni-
tãþi de multã vreme marginalizate.

Note
1    Emil Petrovici, Note de folklor de la Românii din Valea Mlavei, în

Anuarul Arhivei de Folklor, VI, 1942, p. 47, vorbeºte, în mod analog cu
situaþia noastrã, despre o populaþie alcãtuitã din autohtoni ºi români ve-
niþi din nordul Dunãrii.

2       George Vîlsan, Românii din Bulgaria ºi Serbia, în Românii din Ti-
moc, II, Culegere de izvoare îngrijitã de C. Constante ºi A. Golopenþia.
Discutã vechimea românilor din Timoc, observînd cã, potrivit tradiþiei,
„în satele de lîngã Dunãre, românii sînt veniþi de peste douã sute de
ani.” Tot aºa, „mãrginindu-se la grupul compact românesc dintre Mo-
rava ºi Timoc, în privinþa vechimii lui, mai toþi istoricii români ºi sîrbi
sînt de acord: nu avem dovezi de o mare vechime a românilor din aces-
te þinuturi. De fapt, însã, nici aici nu trebuie sã ne gîndim la o populaþie
prea nouã.” Extinzînd interpretarea din domeniul istoriei în cel al geo-
grafiei ºi etnografiei, învãþatul român conchidea: „Þinutul românilor

din Serbia, mai ales Craina, se introduce ca o panã între Banat ºi Olte-
nia. Atît în privinþa Banatului cît ºi a Olteniei, istoria certificã populaþie
foarte veche româneascã pînã la Dunãre. Dacã lucrurile stau aºa,
atunci, geograficeºte ºi etnograficeºte, e greu sã se admitã cã aceastã
populaþie a înaintat pînã la malul Dunãrii, cînd pãmînturi libere ºi de
aceeaºi fãpturã existau ºi pe celãlalt mal, cînd Dunãrea nu era un ob-
stacol de seamã ºi cînd, adesea, acest întreg þinut a fost sub aceeaºi stã-
pînire politicã. Aºa cã, de cînd se admite existenþa românilor pînã la
Dunãre, în Banat ºi Oltenia, cam de atunci e probabilã existenþa româ-
nilor în þinuturile de alãturi. Bineînþeles, prin chiar poziþia de unghi ca-
re intrã între Banat ºi Oltenia, þinutul a fost alimentat, în diferite tim-
puri, de populaþie româneascã. Astfel de curente, mai puternice în se-
colele 18 ºi 19, au putut crea iluzia cã românii sînt atît de recenþi aici.”
Aceleaºi idei sînt discutate ºi în Emanoil Bucuþa,: Românii dintre Vi-
d in ºi Timoc, în Ibidem.

3    Prezentînd evenimente care s-ar fi petrecut în îndepãrtatul secol al 14
-lea, povestea iese, practic, din sistemul de constrîngeri ale memoriei
tradiþionale ºi se deconspirã, astfel, ca elaborat refãcut dupã o serie de
informaþii istorice reinterpretate. Vezi, pentru durata memoriei tradiþio-
nale, Arnold Van Gennep, La formation des legendes, Paris, Flamma-
rion, 1917 ºi Mircea Eliade, Littérature orale, Mythologie, folklore, lit-
térature populaire, în Histoire des littératures, I, Paris, Gallimard,
1955.

4    Boris Cyrulnik, Les nourritures affectives, Paris, Editions Odide Jacob,
1993.

5    Vuk ªtefanovici Karagici, Cîntece populare sîrbeºti, Traducere în româ-
neºte, prefaþã, ediþie îngrijitã ºi note de Gheorghe Cardaº, Bucureºti, Mi-
nerva, 1977.

6       Ibidem.
7    Ibidem.
8    Boris Geambru – în 24 august 1993.
9       Binca Stancovici, 78 de ani; 14 decembrie 1993; Geanova (Serbia).
OTILIA HEDªAN s-a nãscut la Pecica, judeþul Arad. Este etnolog, lector
universitar la  Catedra de Literaturã românã ºi comparatã a Facultãþii de
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tura Marineasa, 2000.



teoretic, apare problema libertãþii de alegere a identitãþii ºi a aspectu-
lui obiectiv al identitãþii.

Personal, am reþineri faþã de abordãrile care considerã cã identita-
tea naþionalã este mãsurabilã ºi mã îndoiesc cã metoda aplicãrii ches-
tionarelor ne va furniza rãspunsuri reale referitoare la structura iden-
titãþii. (Fireºte, rezervele mele nu diminueazã cu nimic valoare acestor
cercetãri.) Identitatea naþionalã poate fi surprinsã, mai degrabã, în ac-
þiunea socialã, cu ocazia conflictelor relevante din punct de vedere na-
þional, cînd forþa identitãþii naþionale se manifestã de-adevãratelea.
Walker Connor2 susþine cã întrebarea realã în analiza naþionalismului
nu se referã la motivaþiile care fac ca elita sã fie naþionalistã, ci la cau-
zele rãspunsului pozitiv al maselor la mesajului naþional. Tot el scrie
cã întrebarea nu este ce reprezintã naþiunea, ci cînd existã o naþiune
(when is a nation?). Prin aceasta, sugereazã cã natura naþiunii nu
poate fi definitã, iar naºterea ei nu poate fi datatã în nici un fel, pentru
cã este vorba de un proces al cãrui rezultat constã în faptul cã, la un
moment dat, majoritatea unui grup considerã cã aparþine unei anu-
mite naþiuni. În interpretarea mea, doar din acest moment putem
vorbi de identitate naþionalã formatã. Rezultatul final al procesului de
construcþie naþionalã, care succede crearea naþiunii, este formarea
unei anumite identitãþi naþionale individuale ºi colective. Modelul for-
mãrii naþiunii, elaborat de Miroslav Hroch, poate fi interpretat în mod
similar.3 Elita, bazîndu-se pe datele etnografice culese de intelectuali,
îºi formuleazã, sub forma revendicãrii drepturilor politice, pretenþiile
imaginare sau reale,  referitoare la propria naþiune, iar cînd reuºeºte
sã convingã masele sã sprijine satisfacerea lor, putem vorbi de forma-
rea naþiunii. Aceasta presupune cã grupul în cauzã adoptã ºi sprijinã
în masã mesajul naþional.

ªi Benedict Anderson4 pune problema într-un mod asemãnãtor.
Nu întrebarea de ce sînt oamenii dispuºi sã ucidã în numele naþiunii
este esenþialã, ci de ce sînt dispuºi sã moarã în numele aceleaºi idei?
N ici filosofia politicã nu este insensibilã faþã de problemã. De exem-
plu, Yael Tamir5 analizeazã procesul prin care statul, referindu-se la
ideea de naþiune, convinge soldaþii sã-ºi sacrifice viaþa pentru stat.
Studiul ei subliniazã cã naþiunea este ideea în numele cãreia oamenii
pot fi mobilizaþi.

Pe baza celor de mai sus, putem trage concluzia cã formarea iden-
titãþii naþionale este legatã de naþionalism ºi de apariþia naþiunilor. În
plus, pînã ce societatea  majoritarã sau minoritarã  se organizeazã pe
baze naþionale, indivizii aparþinînd diferitelor grupuri vor putea fi mo-
bilizaþi în interesul obiectivelor naþionale formulate de elite.

Problemele se pun altfel în cazurile în care etapele enumerate an-
terior au fost omise. De exemplu, în cazul ceangãilor, dupã cum afir-
mã Tánczos Vilmos:

„Identitatea ceangãilor din Moldova este marcatã în mod decisiv pî-
nã astãzi de faptul cã ei sînt singurul grup etnic ce nu a luat parte în
prima jumãtate a secolului al 19-lea la marile procese istorice (refor-
ma limbii, miºcãrile politice ºi culturale ale epocii reformei, lupta pen-
tru independenþã din 1848), care au creat naþiunea modernã civicã
maghiarã, motiv pentru care, de fapt, nici nu au devenit parte a naþiu-
nii civice maghiare. În pofida evidentei identitãþi lingvistice, culturale,
genetice etc. cu maghiarimea, ceangãii din Moldova nu prezintã trãsã-
turile unificatoare cele mai importante considerate a fi caracteristice
naþiunilor civice.”6

Constatarea lui Pozsony este asemãnãtoare:
„Deoarece în timpul construcþiei naþionale, [ceangãii] au trãit în

afara graniþelor reprezentate de culmile Carpaþilor, ei nu au participat
la cele mai importante evenimente legate de crearea naþiunii civice
maghiare, dar, pentru o perioadã îndelungatã, nu au fost incluºi nici
în cele mai semnificative procese ale construirii naþiunii române.”7

Studiul Otiliei Hedeºan este o altã dovadã.  Nu putem vorbi de
identitate naþionalã acolo unde construcþia naþionalã este absentã.
Problema þiganilor ar merita o analizã separatã. Putem vorbi, în cazul
lor, de construcþie naþionalã ºi, în consecinþã, de identitate naþionalã
(formatã)?

În mãsura în care acceptãm cã identitatea naþionalã este unul din
produsele finale ale naþionalismului, trebuie sã ne punem întrebarea
la ce fel de identitãþi conduc alte procese? Ar fi foarte interesant de vã-
zut dacã se va forma o identitate transilvãneanã. Se poate vorbi ºi în
prezent de o identitate ardeleneascã, fireºte, de una maghiarã ºi de
una românã. Este posibilã azi, în epoca naþionalismului, crearea de
noi identitãþi, altele decît cele naþionale? Modernizarea ºi globalizarea
nu descompun identitãþile naþionale, dar, tocmai datoritã acestor pro-
cese, a devenit posibil ca politici identitare concurente sã intre în com-
petiþie cu cele naþionale. În interpretarea mea, acele articole apãrute
în Provincia care abordeazã ideea creeãrii unui partid regional, trans-
etnic au în vedere ceva similar.

Traducere de KOZÁK Gyula
1    Craig Calhoun, Társadalomelmélet és identitáspolitikák, în Zentai

 Violetta (ed.) Politikai antropológia, Budapest, Osiris, 1997.
2 Walker Connor, Ethnonationalism: the Quest for Understanding, Prin-

ceton University Press, 1994.
3 Miroslav Hroch, From National Movement to the Fully-formed Nation:

the Nation-building Process in Europe, New Left Review, No. 198
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4 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin
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5 Yael Tamir, Pro Patria Mori: Death and the State, în: Robert McKim& Jeff
McMahan (red.), The Morality of Nationalism, Oxford University Press,
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6 Tánczos Vilmos, A moldvai csángók lélekszámáról, Magyar Kisebbség,
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KÁNTOR Zoltán

Pe marginea identitãþii

În ultimul numãr al revistei Provincia, apãrut în octombrie 2001,
 Pozsony Ferenc scria despre identitatea ceangãilor, iar Otilia Hedeºan
despre cea a românilor din Timoc. Cele douã articole trateazã incitanta
problema a identitãþii. Atît în discursurile politice, cît ºi în abordãrile
profesionale, problematica identitãþii naþionale ocupã un loc central.
De obicei, întîlnim aceastã noþiune în expresii de genul „consolidarea
identitãþii naþionale”, „pãstrarea identitãþii naþionale”, „eliberarea
identitãþii naþionale subjugate”, „literatura ca pãstrãtoare a identitãþii
naþionale”, „limba maternã ca fundament al identitãþii naþionale” etc.
De aici se înþelege cã fiecare individ are o identitate naþionalã sau cã fie-
care grup naþional se caracterizeazã printr-o anumitã identitate care
este, fireºte, valoroasã. În textele lor, politicienii ºi intelectualii conside-
rã identitatea naþionalã un dat, ceva ce existã în cazul fiecãrui individ
sau grup. Cu toate acestea, conceptul de identitate sau de identitate na-
þionalã nu este nici pe departe atît de univoc. În viziunea mea, noþiunea
de identitate naþionalã ºi conceptul de naþiune ca ºi categorii centrale
ale analizei sînt la fel de problematice. Sînt de acord cu abordarea care
susþine cã doar procesele ºi transformãrile pot fi analizate, iar concep-
tele de mai sus reprezintã doar factori secundari ai analizei. Din acest
motiv, consider cã atît problema naþiunii, cît ºi cea a identitãþii naþiona-
le poate fi abordatã doar în contextul naþionalismului, al modernitãþii,
al construirii naþiunii ºi statului. De identitate naþionalã putem vorbi
numai de aproximativ 200 de ani, precizînd, bineînþeles, cã naþiunea a
apãrut doar în secolul al 20-lea. Ceea ce noi numim identitate naþiona-
lã este, printre altele, rezultatul final al proceselor de construcþie naþio-
nalã. Tranziþiile, schimbãrile de regim constituie prilejuri de redefinire
a identitãþii naþionale ºi de creare a unor instituþii capabile sã reflecte
chiar ºi în noua situaþie concepþia curentã despre identitate.

O parte din articolele apãrute în revista Provincia  au tratat deja
chestiunea identitãþii, dar este necesar sã ne punem ºi cîteva întrebãri
noi legate de aceastã problematicã. În acest articol, voi încerca sã rãs-
pund la o parte din ele, urmînd ca celelalte sã constituie subiecte pen-
tru dezbateri ulterioare. Existã oare, de exemplu, identitate ardele-
neascã, respectiv cum se raporteazã ea – în mãsura în care existã – la
identitatea naþionalã maghiarã ºi la cea românã? Trebuie sã ne între-
bãm dacã putem vorbi de o singurã sau de mai multe identitãþi naþio-
nale maghiare, respectiv române. Existã, oare, în afara identitãþii na-
þionale române ºi o identitatea ardeleneascã, regãþeanã sau moldovea-
nã? Poate fi analizatã identitatea de maghiar din Ungaria ºi cea din
Transilvania cu ajutorul aceluiaºi cadru interpretativ? Este, oare, validã
o asemenea întrebare în cazul identitãþii românilor din România ºi a
celor din Republica Moldova? Ce anume defineºte identitatea? Este ne-
voie de o identitate regionalã pentru a se putea vorbi de o anumitã arie
sau regiune? De exemplu, cînd vorbim de Europa Centralã, presupu-
nem existenþa unei identitãþi central europene, ori regiunea este defi-
nitã de politicã, geografie etc.? Considerãm Transilvania o regiune doar
în cazul în care existã o identitate transilvãneanã? Poate exista o politi-
cã regionalã în absenþa unei identitãþi regionale sau tocmai politica re-
gionalã va crea identitatea regionalã? Toate aceste întrebãri – poate ba-
nale – sînt inevitabile într-o discuþie despre identitatea naþionalã. Sînt
de acord cu cei care spun cã în Europa de est statul-naþiune parcurge
un stadiu de fortificare, totodatã, observ erodarea, transformarea aces-
tuia. Tocmai din aceastã cauzã, consider extrem de actuale întrebãrile
care insistã asupra politicii identitare a evoluþiei (parþial) divergente.
Este tot mai greu sã nu observãm, pe lîngã identitatea naþionalã recu-
noscutã de politicã drept unica legitimã, identitãþile locale ºi regionale.
Conflictul dintre ele ºi identitatea naþionalã pare sã devinã o regulã, nu
o excepþie. Identitatea naþionalã nu mai oferã soluþii pentru probleme-
le ce apar ºi nici securitate personalã în condiþiile tensiunilor ce de-
curg din procesele de transformare. Identitatea europeanã nu este în-
cã o realitate în regiunea noastrã. Din aceastã cauzã, nu putem vorbi
despre ea decît la modul teoretic, dar nu este exclus ca, mai devreme
sau mai tîrziu, sã capete ºi la noi o nouã dimensiune. Personal, sînt
sceptic în ceea ce priveºte emergenþa unei identitãþi europene care sã
aibã aceeaºi forþã mobilizatoare pe care o are, în prezent, identitatea
naþionalã, dar Europa vestului civilizat  de care sperãm cã ºi România
va aparþine în viitorul apropiat  va însemna legãturi noi. Mai ales în ca-
zul în care profeþia lui Huntington va deveni realitate.

Însã, problema identitãþii (naþionale) colective ºi individuale se
menþine. Care este relaþia dintre cele douã? Putem deduce identitatea
naþionalã individualã din cea colectivã sau invers? Cînd vorbim despre
identitatea naþionalã românã sau maghiarã discutãm despre identita-
tea naþionalã a unui individ maghiar ori român, sau presupunem cã
românii, respectiv maghiarii, posedã o identitate comunã caracteristi-
cã tuturor membrilor grupului în cauzã?

Avem o singurã identitate sau avem mai multe? Putem vorbi de
identitate multinaþionalã? Mã gîndesc la cei care provin din familii
mixte. Au ei, oare, douã identitãþi naþionale ºi, dacã da, care este relaþia
dintre acestea? Poate cineva sã-ºi schimbe identitatea naþionalã? Nu
poate fi ocolitã nici întrebarea dacã identitatea naþionalã este determi-
natã de descendenþã, de familie, de socializare sau sîntem pe deplin li-
beri în a ne alege identitatea? Filosofia politicã ne oferã douã rãspun-
suri posibile. Cea liberalã susþine cã libertatea include ºi alegerea iden-
titãþii  în orice moment al vieþii. De fapt, alegerea reprezintã libertatea
noastrã. Contrar acesteia, cea comunitarianã susþine cã, nãscîndu-ne
ca membri ai unei comunitãþi ºi socializîndu-ne în cadrul acelei cul-
turi, vom considera identitatea comunitãþii drept identitatea noastrã.

În acest caz, comunitatea determinã modul în care ne raportãm la lu-
me, iar libertatea noastrã constã în realizarea scopurilor presupuse ale
comunitãþii. Este, oare, identitatea situaþionalã construitã sau are un
caracter esenþialist, peren? Putem interpreta identitatea naþionalã ca
fiind constantã sau ea se schimbã pe parcursul timpului? Putem vorbi,
de exemplu, în cazul românilor sau al maghiarilor, despre aceeaºi
identitate naþionalã, sã spunem, în a doua jumãtate a secolului al 19
-lea ºi la sfîrºitul secolului al 20-lea?

Ca ºi în cazul naþionalismului civic sau etnic, ºi în cel de faþã trebu-
ie sã distingem între subiect ºi atribut. Naþional, etnic, politic, social,
etc. sînt atribute, iar identitatea este subiectul. Avem de-a face cu între-
bãri de tip ce fel de, respectiv ce.

În cele douã texte apãrute în Provincia ºi menþionate la începutul
articolului meu,  ca ºi în toate scrierile ce trateazã naþiunea, naþiona-
lismul sau minoritãþile naþionale, identitatea constituie, într-o formã
sau alta, problema centralã. În abordarea mea, utilizez conceptul de
identitate naþionalã ºi nu cel de identitate etnicã. Problema principalã
pe care o pun nu se referã la ce este identitatea naþionalã sau identita-
tea naþionalã minoritarã, nici la caracterul acestora, ci la cadrul teore-
tic adecvat interpretãrii acestora. Totodatã, mã refer la rolul proceselor
ºi instituþiilor în modelarea identitãþii naþionale, respectiv a celei mi-
noritare. Consider identitatea minoritãþilor naþionale o formã de iden-
titate naþionalã, cele douã concepte încadrîndu-se în aceeaºi categorie.

Analizez problema identitãþii utilizînd cadrul teoretic al construc-
þiei naþionale. Interpretez construirea naþiunii ca o instituþionalizare în
care principiul naþional este cel central. Elitele statelor, partidelor ºi
organizaþiilor – considerînd naþiunea o valoare centralã – sporesc coe-
ziunea grupului, folosindu-se de propria lor infrastrucurã. Scopul
acestor politici este crearea sau consolidarea identitãþii naþionale. Din
procesele de construcþie naþionalã desfãºurate în paralel ºi aflate de-
seori în conflict au rezultat identitãþi naþionale ce se autodefinesc toc-
mai prin aceastã opoziþie faþã de cealaltã. Pentru politica naþionalã,
pentru naþionalism, indivizii consideraþi aparþinãtori de propriul grup,
adicã grupul considerat ca fiind cel propriu, reprezintã grupul-þintã.
Acesta este subiectul politicii identitare ºi de construcþie naþionalã. În
cazul în care douã procese de construire naþionalã abordeazã acelaºi
g rup-þintã, avem o sursã adiþionalã de conflict. Nu este întîmplãtoare
lipsa de consens în privinþa definiþiei minoritãþilor naþionale. Aceastã
situaþie rezultã, în primul rînd, din polemica realã referitoare la între-
barea: cine decide ce este minoritatea naþionalã. Minoritatea naþionalã
respectivã sau statul în care se trãieºte?

Identitatea naþionalã este modelatã de elitele politice ºi culturale
p rin sistemul de instituþii create sau transformate de cãtre ele. Diferiþii
actori – statul, partidele politice (inclusiv cele etnice) ºi intelectualii –
creeazã sau influenþeazã puterea infrastructuralã a statului respectiv
sau  – în cazul minoritãþilor – clãdesc o infrastructurã cu caracter si-
mi lar. Prin aceasta se instituþionalizeazã o anumitã concepþie despre
naþiune, iar, ca rezultat al acesteia, se formeazã o identitate naþionalã
care poate fi mobilizatã ulterior. De fapt, miturile, memoria colectivã,
versiunele oficiale ale istoriei se „scurg în conºtiinþa poporului” prin
intermediul acestui sistem instituþional sau acestei infrastructuri. Po-
litica descrisã are drept scop crearea unei identitãþi clare, lipsite de
ambiguitãþi, pe care membrii grupului o împãrtãºesc ºi, prin urmare,
pot fi mobilizaþi oricînd în interesul scopurilor naþionale, putîndu-se
conta pe loialitatea lor. De fapt, nu insuflarea unei interpretãri unifor-
me a identitãþii naþionale este esenþialul, ci ca fiecare sã se gîndeascã la
faptul cã toþi conaþionalii au aceeaºi identitate naþionalã.

Identitatea naþionalã se formeazã în epoca naþionalismului, cînd
societãþile se organizeazã conform principiului naþional. Procesul este
cu certitudine dirijat de sus. Iau naºtere, pe parcurs, instituþiile naþio-
nale, iar limbii ºi culturii majoritãþii, tradiþiilor ºi istoriei naþionale li se
acordã un rol central. În acelaºi timp, elitele minoritãþilor naþionale
care trãiesc în statul respectiv sînt preocupate de producerea unei
identitãþi concurente cu cea majoritarã.

Rezultatul final al unui proces reuºit de construcþie naþionalã este,
printre altele, crearea identitãþii naþionale. Definiþia subiectivã a naþiu-
nii subliniazã faptul cã nu se poate vorbi de naþiune decît în cazul în
care indivizii care îi aparþin simt aceastã apartenenþã. Dimpotrivã, teo-
reticienii care susþin importanþa criteriilor obiective afirmã cã aparte-
nenþa naþionalã depinde de factori cum ar fi relaþiile de rudenie, cultu-
ra ºi limba. În plus, ei considerã cã existenþa acestor condiþii genereazã
în mod automat ºi de la sine o anumitã identitate naþionalã. Or, identi-
tatea naþionalã este produsul modernitãþii ºi este puternic corelatã cu
naþionalismul. Exista ºi înainte o anumitã conºtiinþã naþionalã, dar nu
putem vorbi de instituþionalizarea acestei identitãþi decît în epoca na-
þionalismului. Prin intermediul acestor instituþii devin practicabile po-
l iticile identitare a cãror esenþã constã, în formularea lui Craig
 Calhoun, în urmãtoarele: „Relevarea de cãtre subgrupuri a diferenþe-
lor este în detrimentul politicilor identitare, ele trebuie, mai degrabã,
sã accepte cadrul de referinþã al unei comunitãþi, unitatea lor deve-
nind astfel uºor sesizabilã.”1

Polemica referitoare la manualele de istorie din România sau ches-
tiunea utilizãrii în ºcolile maghiare a manualelor provenite din Unga-
ria poate fi interpretatã ca o problemã de politicã identitarã. Manualele
de istorie româneºti sugereazã diferite identitãþi naþionale. În acest
sens, manualul lui Sorin Mitu pune la modul cel mai serios sub sem-
nul întrebãrii canoanele identitãþii naþionale române. Iar, în privinþa
ºcolilor maghiare din România, cei care ar dori interzicerea manuale-
lor de istorie provenite din Ungaria se tem tocmai de consolidarea
identitãþii naþionale maghiare. Aceste cazuri exemplificã semnificaþia
pe care elitele o atribuie istoriei în formarea identitãþii.

Legea statutului ºi celelalte legi referitoare la conaþionalii de peste
hotare ridicã ºi ele problema identitãþii naþionale. Prima dintre aces-
tea, în afara faptului cã reprezintã re-instituþionalizarea naþiunii ma-
ghiare, exprimã ºi ideea existenþei unei singure asemenea naþiuni,
res pingînd modelul mai multor naþiuni maghiare. Sub aspectul politi-
cii identitare, importanþa legii decurge din faptul cã ea reprezintã o
opþiune pentru maghiarii din afara hotarelor, care faciliteazã asuma-
rea identitãþii naþionale maghiare în cazul celor nehotãrîþi. Pe plan
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Paul DRUMARU

Scrisori din Transland

Dragã!
Eu aici mã aflu ºi altfel nu pot face. Minoritar prin vocaþie ºi nu dintr-o
numãrãtoare, ºed ca numitorul în copaie ºi mã lau. Dar sînt curat ºi
apa de pe mine e curatã ºi apa fierbinte din mãruntaie aºijderea: dese-
neazã opturi pe asfaltul unui trotuar, la Alba Iulia, în dreptul unui ma-
gazin de tricotaje ºi etc. peste care ºi-a trîntit Ceaºcã centrul sãu civic
tip, la vreo cincizeci de metri de pãrculeþul în care a cãzut unica bombã
a celui de-al doilea rãzboi mondial. Aºa cã, în vechiul meu oraº, eu nu
mã mai pot întoarce niciodatã, chiar dacã aº vrea. Nu vreau. N-am de ce
sã mã întorc, sînt aici. Curat ca lacrimile lui Oedip, sãrat ca sudoarea
lui  Sisif. Apropo, ºtii ce i-a spus Oedip lui Sisif referitor la chestia cu pia-
tra? Greu la deal cu boii mici. Prezenturi succesive taseazã istoria, oa-
menii, clãdirile, întîmplãrile, meºteºugurile, pe sine se bagã la fund, iar
cum lumea e de cînd lumea cu fundu-n sus aº putea spune cã le îm-
ping în cer. În cer e o Gaurã Neagrã care suge lumina, o parte din fotoni
î i  capteazã, altora le dã un ºvung, încît îºi depãºesc propria condiþie, ne-
norociþii ãia de trei sute de mii de km pe sec – ºi vira spre alte lumi. Dar
pe noi gaura asta ne intereseazã, cãci asta ne-a fãcut pe noi sã fim. Exis-
tã mai multe, se spune, asta e în Sygnus X, în Lebãda, cum ar veni, ºi
acolo e o crîºmã þinutã de doi amici de-ai lui Shakespeare, Black ºi
 Hole. Aici, pe un raft, numit Raftul Vienez, se aflã un borcan cu bom-
boane ºi dacã mãnînci o bomboanã se cheamã cã ºtii ce-i aia sã fii
translandez. Translandez ca thailandez. Din neamul thai. Din neamul
trans. Ceea ce nu poate fi numit trebuie trecut sub tãcere, zice Wittgen-
stein. Tigvenstein completeazã: trecut sub tãcere ºi pus sub observaþie.
„Ascultã fãrã a spune ce auzi”, spunea Sofocle. ªtia mai mult decît noi
amîndoi. La mine, în Transland, adicã în crîºma lui Blackie ºi Hole,
grecii pot fi tãtari ºi mormonii gays. Slovacii cehi, iar românii, Doamne
iartã-mã, unguri – sau invers. Aici se vorbesc toate limbile ºi nu existã
decît un singur timp, care nu e nici trecutul, nici prezentul ºi nici viito-
rul. Care nu sînt reale. Or fi ele gramaticale, filozofice, cotidiene. Dar
nu sînt reale. Aici existã Timpul Real. Pe Raftul Vienez, într-o bomboa-
nã,  am dat de Alba-Iulia ºi de trotuarul din faþa magazinului de tricotaje
al lui taicã-meu, care prin 1940, cu un veac înainte de Naºterea Ta, în
perioada dictaturii legionare, purta titlul de „Magazin Românesc.”
Acum, vorba lui Hegel, geschlafenskeit. Concept pe care nu-l trateazã
nici mãcar în Fenomenologia sa.  – Nu te supãra pe mine cã vorbesc
aºa cu Tine. Dar asta scriu eu aici: scrisori. Vorba vine. Cãci nu ºtiu sub
ochii cui ajung, pe mîna cui încap. ªi nici nu-mi pasã. Adicã îmi pasã,
dar ce folos? Ieri jucam pe chibrituri, azi jucãm pe bani, care-s tot un
fel  de chibrituri din cauza cãrora faci pipi în pat. ªi totuºi! Viaþa e un lu-
c ru aºa serios! Aºa de serios încît oricum þi-ai trãi-o tot nu e bine. N-am
încredere în cei care spun cã dacã ar fi s-o ia de la capãt tot aºa ar pro-
ceda. Nici în cei care spun cã ar lua-o în cu totul alt sens. În general,
n-am încredere. Mi-am consumat-o. S-a dus pe un fel de ideal. Acum,
real ºi ideal sînt aproape acelaºi lucru, ca dus ºi întors, înainte ºi îna-
poi, sus ºi jos. Un rac e un car. Noi, aici, în Transland, avem alte unitãþi
de mãsurã. Care, desigur, sînt ºi ele unul ºi acelaºi lucru, dar nu aºa,
nu aºa! Stau, de pildã, în faþa magazinului de tricotaje din Alba Iulia ºi
joc ºotron pe trotuarul marcat pentru eternitate, adicã stau ºi mã uit la
mine cum sar: într-un pãtrat e Octombrie, în celãlalt Gyulafehérvár, în-
tr-altul 11 septembrie la New York, într-altul Afganistan. Adicã timpul
trucat al istoriei inclus în Timpul Real. Cineva a aruncat primul piatra,
asta e sigur, dar cine, Adam? Or fi existat pietre în Paradis? De bunã sea-
mã,  dacã te gîndeºti unde a fost el localizat. Între cele patru fluvii. Apa a
trecut, pietrele au rãmas. Dar sã ne întoarcem la oile noastre, dragã. Tu
mã mai þii minte pe mine de acolo, de peste un veac? Cãci eu te þin
minte pe Tine, dat fiind cã am privilegiul de a fi încã în aºteptarea me-
siei  . Eu n-am de ce sã mã întreb de ce, dacã a mîntuit lumea, se întîm-
plã ceea ce se întîmplã, a cui piatrã de încercare e asta de-aici, din ºo-
tron.  Joc, tac ºi ascult fãrã a spune. Adicã spun vorbe-n doi peri, ca sã þi
se parã cã glumesc. Ca atunci cînd þi-am spus cã eu am mîncat ºi
Kremlinul. Numai Kremlinul propriu-zis, cãci tortul de sub el l-au mîn-
cat alþii, mama l-a împãrþit în tot atîtea felii cîþi copii erau de faþã ºi ei
l-au mîncat. Mama mea, nu maica Rusia, nu te teme, n-am ajuns pînã
acolo cu gîndul, încã nu. Chiar ºi aºa s-a spus cã am cîºtigat pe nedrept
premiul cel mare al tombolei, cãci pãrinþii mei lucrau amîndoi la Insti-
tuþia aia. În cadrul cãreia se organizase balul de binefacere, cu scopul
de a se strînge fonduri pentru nu ºtiu ce scop. Un scop nobil, desigur,
sã-i ajute pe copiii din Coreea sau sã-i cumpere lui Stalin un cadou de
ziua lui: 21 decembrie, cea mai lungã noapte din an. Iar pãrinþii mei
erau, prin forþa împrejurãrilor, nu-i aºa, printre organizatori. Dar bine-
înþeles cã altul era adevãrul: am cîºtigat pentru cã aºa hotãrîse Destinul
care mînuie sorþii, trebuia deci ca la tragere sã iasã numãrul 48. ªi eu
aveam numãrul 48, eu eram numãrul 48. Ca sã potoleascã rumoarea,
maicã-mea a decis sã felieze marele tort, ca sã nu rãmînã nimenea pe
dinafarã – ºi au mîncat toþi copiii aceia de pe la mijlocul secolului do-

uãzeci, copii care astãzi sînt fie bãtrîni, fie în Israel, fie morþi. Iar mie
nu mi-a dat. Eu n-am intrat la socotealã, ca sã nu se mai spunã nu ºtiu
ce,  poate de-o felie mai mare – aºa de scrupuloºi erau pãrinþii mei. Îmi
sînt din ce în ce mai dragi, pe mãsurã ce mã apropii de vîrsta lor din fi-
nal ,  deºi într-un mod foarte ambiguu, de parcã i-aº avea sub tutelã ºi ar
trebui de-abia de acuma încolo sã-i cresc. Am dus Kremlinul acasã, era
destul de mare ºi, pe cît îmi dau seama, teribil de bine potrivit la scarã,
îl fãcuse  Goldstein cofetarul din zahãr ars. De ciudã, l-am mîncat în
aceeaºi searã, cu ceas cu tot. ªi în aceeaºi noapte l-am vomat. A doua zi
am fost bolnav, iar copiii care mîncaserã tortul au venit sã mã viziteze,
ca niºte mici viitori doctori în istorie, mi s-a pãrut – aveam febrã, desi-
gur – cã unii purtau deja ºi stetoscop. Sau ãsta le-a crescut mai tîrziu? A
treia zi am fost tot bolnav, dar au venit mai puþini. Bolnav sînt ºi astãzi
dar nu mai vine nimeni. Bine faceþi, cãci boala asta se ia. Ceea ce n-ar fi
încã în sine o problemã, nu se moare de pe urma ei, ai luat-o, ai  luat-o,
nic i nu se vede cã o ai ºi tu. Problema e cã, dacã ai luat-o ºi o ai, ei bine,
atunci trebuie s-o ºi duci. Sau cum se spune în translandezã: Ayuram
con vay om behe. Te invit la ºotron. Dar atenþie la bordurã. Data viitoare
am sã-þi spun ºi de ce.

Transland, octombrie 2001.
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ÁGOSTON Hugó

Bucureºtiul ca provincie

Cînd, mai deunãzi, ministrul de interne a expus politica, strategia ºi tac-
tica, precum ºi dinamica ºi logica, nu mai puþin însã ºi iþele ºi fiþele parti-
dului de guvernãmînt apropo de Ardeal, pe mine – trebuie s-o spun des-
chis – gîndul m-a dus cumva la propriile-mi probleme interne. Tot felul
de chestii digestive ºi de circulaþie, de plitã ºi de cuptor, gastronomice ºi
agronomice. ªi la ce diferenþe or fi existînd între aceste probleme interne
ardeleneºti ale mele ºi problemele interne metropolitane – ale mele ºi
ale altora. Oferta culinarã dintr-un sanctuar ardelean al halelii ºi cea a
unui restaurant bucureºtean prezintã, o ºtie toatã lumea, diferenþe esen-
þiale. Pot fi aceleaºi materii de bazã, bucatele pot avea acelaºi aspect – au
alte savori. ªi, poate nici nu mai trebuie s-o spun, cu toate cã mi-am pe-
trecut mai bine de jumãtate din viaþã în capitalã ºi m-am împãrtãºit din
bucãtãria româneascã, din cea balcanicã în general, cu o veneraþie mult
dincolo de curiozitatea respectuoasã, în adîncul inimii ºi stomacului
omul se simte totuºi legat de acele locuri unde fragedul sãu organism a
prelucrat laptele matern, dobîndind astfel aptitudinea de a prelucra ºi al-
te feluri. ªi-apoi, la urma urmei, de ce n-ar fi posibil, la Bucureºti ºi pe
alte meleaguri, sã construieºti un program – din alimentaþie ºi metabo-
lism? Sau într-o formulare mai radicalã: oare un program, fie el ºi de-o
maximã stringenþã politicã, nu se adreseazã stomacului, nu e în primul
rînd burtocentric, mai cu seamã dacã e social-democrat?

Relaþia dintre stomac ºi politicã îmi readuce brusc în memorie cîte
cele mi-au trecut prin minte ºi-atunci cînd mi s-a întîmplat, prima oarã,
la Bucureºti, sã mã admonesteze oarecine, cicã sã vorbesc româneºte, cã
mãnînc pîine româneascã. Prima reacþie (mi-am exprimat-o încetiºor,
cu jignire reþinutã) a fost sã precizez cã-mi aduc ºi eu contribuþia la pro-
ducerea numitei delicatese, cel puþin în mãsura în care o consum ºi cã
pîinea româneascã „o fac” ºi eu, cu nimic mai prejos decît individul care
mã admonestase (aici, desigur, aº fi putut ºi greºi, asta în cazul în care
s-ar fi întîmplat ca respectivul sã fie brutar). În chestiunea cu pricina s-a
fãcut dupã 1989 un mare pas înainte, azi nu prea mai auzi despre aceas-
tã fundamentalã, indispensabilã componentã a meniurilor ungureºti ºi
româneºti, nemþeºti ºi evreieºti, ucrainene ºi þigãneºti din patria noastrã,
care e pîinea româneascã. Existã pîine turceascã, existã pîine nemþeascã
– necazul e cã a dispãrut buna pîine româneascã. Cel puþin din referiri-
le, trimiterile ºi reproºurile culinaro-patriotice, dar nu mai puþin ºi din
punerile la punct ºi ameninþãrile de rigoare. A dispãrut în bunã parte ºi
din meniuri – ºi aici trebuie sã fac o precizare: pîinea ardeleneascã a dis-
pãrut din meniul meu, aºa, în general. Mai trebuie sã spun cum e pîinea
ardeleneascã? Doar ºtiþi prea bine! Dacã aº vrea sã-i exprim foarte pe
scurt esenþa, aº zice cã e comestibilã. Puteþi sã mã credeþi, o spun din ex-
perienþa unui om care – în vremea din urmã toate semnele, chiar ºi mi-
nistrul expozant al programului privitor la Transilvania al partidului de
guvernãmînt, îl avertizeazã în acest sens – ºi-a consumat partea cea mai
mare din pîine, mai pe româneºte: (aproape cã) ºi-a trãit traiul, ºi-a
mîncat mãlaiul.

Slãnina afumatã de Ardeal
Dar despre slãninã, despre gustoasa slãninã ardeleneascã dupã care

plînge pîinea ce pãrere aveþi? Fie-mi îngãduit ca pe a mea sã n-o exprim
cu propriile-mi cuvinte, tot sîntem acuzaþi, provinceri ºi kronikari ºi alþi
fãcãtori de media unguri, cã exagerãm deosebirile dintre românii arde-

leni ºi cei de dincolo de Arcul Carpatic. Prefer sã fac referire la o veche ºi
îndrãgitã cunoºtinþã, aº putea zice: un prieten, scriitorul ºi maestrul în-
tr-ale artei gãtitului, autor al unor cãrþi de gastronomie ( adicã de reþete
de bucate), Radu Anton Roman, care a ridicat prin cea mai recentã capo-
doperã a sa la un nivel atît de înalt arta culinarã româneascã. Ei bine, ia-
tã ce scrie acest împãtimit al cultului alteritãþii papilare depre slãnina
afumatã: „Dacã vorbim  despre porc ºi fum, atunci trebuie sã spunem
Ardeal. Cãci numai în Transilvania se poate vorbi despre afumãturi ade-
vãrate, despre ºunci tari ºi parfumate, despre slãnini fragede dar totuºi
ferme, cu miresme îmbietoare, despre cîrnaþi a cãror aromã ºi gust ating
cerul (ºi nu numai al gurii). De ce, care e secretul? Greu de rãspuns. Vã-
ru-meu a fãcut în vreo douã rînduri urmãtoarea experienþã (nici pe de-
parte din curiozitãþi ºtiinþifice, ci numai ºi numai din lipsã de spaþiu): a
împãrþit porcul în douã ºi o jumãtate a sãrat-o ºi afumat-o la soacra, la
Fãgãraº, iar cealaltã jumãtate la domiciliu, la Urlaþi. Folosind, fãrã conce-
sii sau nuanþe, absolut aceeaºi reþetã – þinînd adicã ºuncile ºi slana ºapte
zile la slatinã, întorcîndu-le de douã ori pe zi, apoi lãsîndu-le la fum le-
neº de rumeguº ºi de lemn tare, încã ºapte zile – i-au ieºit douã chestii
complet diferite: pe cît erau de pietroase tablele de slãninã din Ardeal, pe
atît de moi se arãtau cele munteneºti. Întrebaþi, cîþiva slãninologi de re-
putaþie au emis diferite pãreri. Ba cã oricît de frig ar fi la Urlaþi, tot e mai
cald ca la Fãgãraº, ba cã-i vorba de umiditate ori de magnetism, ori de
altceva. În pofida doctelor explicaþii, misterul a rãmas neatins. În fond,
nu cauzele conteazã, ci efectele care sînt mult mai savuroase în Ardeal,
mai cu seamã cu ceapã roºie.”

Atîta deci despre demnitatea specificitãþilor interne. Dar dacã tot
ne-am stîrnit sursele pavloviene convorbind despre delicateþuri afumate
(locomotiva transilvanã!), sã nu uitãm nici de prietenul nostru, ãl de ne
dã nouã slãnina. Da, despre el, despre amicul porc ºi despre membrii lui
de familie e vorba. Cunoaºteþi trista pãtãranie a celor trei purceluºi?

Povestea celor trei purceluºi
Au fost odatã trei purceluºi, vreau sã spun trei provincii istorice, dar

sã zicem totuºi purceluºi. Aceºti drei sãrmani (îndeobºte orfani) furni-
zori de slãninã erau aºa, dar aºa de nenorociþi cã nu se ºtiau nici orienta
(în spaþiu ºi în timp, printre gînduri ºi în situaþiuni). Aºa se face cã odatã,
cînd ãia care îi þinuserã pînã atuncea de mînã le-au dat drumul pe neaº-
teptate, cei trei purceluºi s-au simþit brusc foarte singuri într-o pãdure
neguroasã. Aºa o fi fiind Viaþa – ºi-a spus cel de-al doilea purceluº în bez-
na codrului celui des, deoarece primul ºi-a spus cã aºa ceva nu existã,
ãsta-i un vis urît. Iar cel de-al treilea purceluº nu se putea gîndi decît cã
ei se aflau acolo, în pãdurea rece ºi învãluitã în ceþuri. Însã cînd îi cu-
prinsese deja simþãmîntul cã toate elementele se juraserã sã le fie potriv-
nice, cînd nu le mai rãmãsese decît nãdejdea din vorba ceea: „n-a mai
fost sã nu fie cumva”, hodoronc-tronc sau mai degrabã numai ce le apa-
re în faþã o zînã. Zînele astea bune, dacã bãgãm bine de seamã, mereu
rezolvã niºte probleme, niciodatã nu fac ele însele niºte lucruri. Sã nu ne
închipuim, aºadar, cã arãtarea asta însufleþitã ºi plinã de nuri s-a apucat
acum sã-i încãlzeascã la sînu-i alb ca zãpada etc., sã scoatã din propria-i
traistã fermecatã niºte napolitane sau, mãre Doamne, niºte spatã de cã-
prioarã (cu garniturã de trufe) ºi sã-i hrãneascã pe purceluºi. Nu, cu no-
bilã simplitate zîna le-a spus cã, vãzîndu-i cît erau de amãrîþi, are sã le
împlineascã, fãrã condiþii, cîte-o dorinþã. Ei, nici purceluºilor nu le-a tre-
buit mai mult, cãci cu doritul se deprinseserã de mai înainte, în serile
lor de izbeliºte aproape cã nici nu fãceau altã ceva decît sã formuleze do-
rinþe. Zice unul: el ºi-ar dori sã fie acum undeva în þãrile calde, în preaj-
ma oceanului, pe marginea unei piscine, fete de-o frumuseþe rãpitoare
sã-i facã vînt cu frunze de palmier, sã bea ceva, într-o atmosferã de cal-
me et volupté, o licoare foarte decadentã ºi sã se regaleze, dacã se poate,
cu un pateu de vînat. Zîna cea bunã a fãcut un semn ºi dorinþa primului
purceluº s-a împlinit. Al doilea purceluº a declarat cã el nu era atît de
pretenþios, cel mai mult i-ar plãcea sã stea acasã, sã pîrîie focul în sobã,
de pilealã e bun ºi vinul fiert, iar de halealã ceva din numeroasa familie a
prãjiturilor, preferabil cu ciocolatã. Zîna – un semn ºi se fãcu. Al treilea
purceluº zise: „Pãdurea-i tare întunecoasã ºi tare m-a mai luat frigul. ªi
mi-e tare fricã singur-singurel. Zînã bunã, fã sã-mi fie alãturi frãþiorii
mei.” Zîna a fãcut semn.

Uite-aºa au pãþit cei trei purceluºi, vreau sã spun cele...
Traducere de Paul DRUMARU
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