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Manele pentru ardeleni

Toatã lumea (o) iubeºte (pe) Transilvania. Pînã ºi strãinii cei mai strã-
ini, cei care cred cã-i o þarã fantasmaticã în care locuieºte contele
 Drakula ºi care te cerceteazã cu discreþie ca sã vadã dacã nu cumva
vreun eventual zîmbet îþi relevã niºte canini mai ofensivi. De tot lini-
ºtiþi nu sînt nici cînd constatã o crasã banalitate configurativã. Ce-i
d rep t, nici n-au cum sã-ºi revinã uºor din ºocul de a vedea o fantasma-
gorie prinzînd brusc identitate ºi consistenþã geograficã. De cîte ori fi-
cþiunea se acrediteazã ca realitate se produce o oarecare stupoare, pe
urma cãreia treneazã apoi suspiciuni de stranietate. Peste mãri ºi þãri,
faima Transilvaniei e dusã, ºi azi, de transpunerea literarã a lui Vlad
Vodã. Chiar dacã nu le place imaginea propriei provincii ca tãrîm de
vampiri, ardelenii ar trebui sã aducã un omagiu puterii ficþiunii. Pen-
tru cã, de pe urma acesteia, ei stîrnesc pretutindeni un interes înfiorat,
o curiozitate angoasatã ºi, la fine, o dragoste cam anxioasã. Acum, cînd
aceastã faimã va fi instituþionalizatã turistic, s-ar putea ca renumele li-
terar sã batã cu totul orice altã veleitate a realitãþii.

Se-nþelege cã dragostea românilor pentru Transilvania nu se com-
parã cu cea a strãinilor. Aici e caz de iubire absolutã, definitivã ºi infati-
gabilã. Nu cã românii ºi-ar iubi mai puþin celelalte provincii. Dimpotri-
vã. Cel puþin cînd e ministru ºi poate fi darnic, românul dã semne
(discrete, ascunse sau chiar pe faþã) cã altele are el la inimã în primul
rînd. Miniºtrii sînt ºi ei oameni. Ba chiar, în majoritatea cazurilor, mai
mult decît simplii oameni: români. Adicã un fel de oameni cu inimã
uriaºã, care se revarsã de preaplin. ªi cine ar putea interzice ori mãcar
pretinde ca raþiunile inimii sã nu se exprime, chiar ºi atunci cînd lim-
bajul e cu totul alienat de sentiment, cum e limbajul de cifre?! Bugetul
României e un fel de poemã sentimentalã uºor criptatã. Limbajul de
inimã rãsunã în fiecare coloanã investiþionalã sau asistenþialã. Fireºte,
fiind vorba de inimi politice, acestea au sentimente electorale. Nimic
mai natural: tatãl are sentimente paterne, fiul – sentimente filiale etc.,
e normal ca ºi politicianul sã aibã sentimente aparte, bine definite.
Sentimentele, oricît le-ai reprima (lucrare în zadar, pe cît zic psihana-
l iºtii), tot ajung sã vorbeascã. Sigur cã ele mai discrimineazã, mai favo-
rizeazã pe ici-pe colo, mai ajusteazã pe ici-pe colo, dar totul cu mode-
raþie, ca sã nu sarã în ochi. Chiar ºi cei mai iubitori pãrinþi se pot sur-
prinde în acte afective inechitabile. Cu atît mai mult cele mai iubitoare
guverne.

Dragostea nu e doar o problemã de fapte. Ba unele dintre acestea,
atinse de stîngãcie, nici nu o interpreteazã bine. Ea e ºi o problemã
de retoricã, de intensitate ºi torenþialitate declarativã. Existã iubiri
stric t discursive, declamative ºi care sînt mai convingãtoare decît cele
întemeiate pe fapte (mai ales dacã acestea rãmîn tãcute, ca niºte fa-
voruri clandestine). Cu condiþia ca discursul, adus în stare de eficie-
nþã,  sã fiarbã de patetisme, de jurãminte ºi de promisiuni rezolute.
Dec lamaþia scoate din cauzã faptele, ea devine dovada supremã ºi
chiar autarhicã a iubirii. (Cîte mici pãcate de amor nu s-au mîntuit
p rin aprige declamaþii?) Un bun retor al iubirii nici nu e þinut sã adu-
cã fapte dupã vorbe. Ar pãrea de-a dreptul redundant, dacã nu exce-
siv. Iar noi trebuie sã le concedem guvernelor ºi calitãþi umane, nu
doar calitãþi manageriale.

Dragostea de Transilvania e o astfel de dragoste discursivã. Dar cu
atît mai feroce. Ea seamãnã cu sfînta dragoste ruseascã cu care un
personaj caragialean îºi strîngea de gît colegul de compartiment. E o
dragoste excesivã ºi exclusivã. O dragoste în continuã alertã, spãimîn-
tatã ºi devoratoare deopotrivã. O dragoste plinã de anxietãþi. ªi, mai cu
seamã, însoþitã de o gelozie furibundã, patologicã. Românul (ºi îndeo-
sebi, ca mai sensibil ºi mai posesiv, românul politic) turbeazã dacã au-
de cã mai sînt ºi alþii care s-ar interesa de ea. El nu dã voie pentru ca sã
mai fie cineva amestecat în aceste sentimente ºi sã i le primejduiascã.
El þine Transilvania pentru sine ca pe cel mai scump odor. Îi declamã
mereu serenade, îi cîntã manele patetice ºi-i descîntã patriotic. Are
faþã de ea un sfînt sentiment de proprietar. Transilvania nu e atît a
transilvãnenilor, cît a politicienilor. E un pãmînt de misiune patriotar-

dã pentru oricare din ei. Pe seama ei îºi muncesc ei talentele patrioti-
ce, aºteptînd, de bunã seamã, recunoºtinþã ºi ascultare. Cînd situaþia
nu e prea favorabilã acestor declamaþii, politicienii îºi fac spaimã de
gelozie ºi declarã biata fecioarã în primejdie. Pentru cã Transilvania e
iubitã ºi protejatã cu atîta rîvnã ºi pentru cã e fragilã, expusã la seducþii
europene ºi, mai cu seamã, la persuasiuni ungureºti. (Fiind ºi cam
proastã, se mai ºi lasã tentatã.) Ungurul perfid (fie din Ungaria, fie din
România: fãrã supãrare, aici nu încape discriminare) iubeºte Transil-
vania pentru el, nu pentru român. Dacã ar iubi-o doar pentru acesta
d in urmã, treacã-meargã, s-ar rezuma la admiraþie ºi invidie (care e
doar forma extaticã a aceleiaºi admiraþii). Dar nu, el se pretinde pre-
tendent, umblã cu momeli ºi-i face ocheade de rival. În perfidia lui to-
talã, are rãbdare, aºteaptã ºi sperã ca românul sã se compromitã ºi
sã-ºi dezamãgeascã provincia. Nu stã însã cu mîinile în sîn. În astã vre-
me el pompeazã în venele provinciei, prin capilarele ungureºti, capital
ºi se înstãpîneºte pe fãbrici, ateliere, pãduri, pãmînturi etc. Dacã ro-
mânul nu-i vigilent, ungurul o cumpãrã cu bucãþica. Ba le mai ºi dã
nas ºi ghes secuilor ca sã sustragã de sub autoritatea statului o bucatã
întreagã, ce face preþ de douã judeþe, de nu de trei. Apocalipsa Transil-
vaniei va fi ungureascã (sau nu va fi deloc).

Vestea cã secuii ºi-au luat-o în cap ºi s-au sustras autoritãþii statale
a cãzut ca un trãsnet din senin. În realitate, pe cît se poate desluºi, se-
cuii n-au fãcut decît sã ia în serios legislaþia privitoare la autonomia lo-
calã. Asta pentru cã nimeni nu le-a spus cã încã n-a sosit termenul ei
de aplicare. ªi chiar dacã ar fi sosit ori trecut, nu era cazul s-o ia în
grav. Dar cum se pare cã au luat-o, SRI-ul, cu toate vocile lui autoriza-
te, a dat alarma în naþiune. Atît de tare cã l-au speriat – ori convins –
pînã ºi pe preºedinte. Gelozia îºi iscã singurã spaime ºi rivali. Naþia s-a
cutremurat de asemenea afront. ªi a trecut, de îndatã, la discursul de
dragoste belicos. Totul pînã duminicã, 25 noiembrie, cînd dl.
 Cozmâncã, dintre zãpezile Moldovei, ne-a liniºtit spunînd cã raportul
SRI priveºte situaþia din timpul guvernãrii precedente ºi cã acum statul
e deplin stãpîn pe judeþele veleitare. Or, dacã nici dl. Cozmâncã n-o fi
cunoscînd realitatea...

Spaimele secuieºti apar cu o redundanþã admirabilã. Ele sînt pro-
duse ori de cîte ori e nevoie de un drog patriotic. Pe vremea rãzboiului
din Kosovo, dl. Adrian Nãstase în persoanã dãdea ca sigur un „Kosovo
românesc”. Ba ºi ºtia cînd se va produce. Spaima de acum vine însã pe
un fond de discuþii mai delicate ºi mai problematice. Discuþii, încã ne-
terminate, suscitate de legea statutului. Era de aºteptat ca aceastã lege
sã arunce din nou Transilvania pe post de vedetã politicã. Statutul
acesta va rãzbate, fie ºi prin efecte secundare, în Transilvania. El e in-
terpretat de politica românã ca o ofertã pentru ardeleni (de fapt, o mo-
mealã). Fie numai ºi pentru ungurii ardeleni. Dar dialectica amoriului
impune ca o ofertã rivalã sã fie de îndatã covîrºitã. Ceea ce PSD-ul, mai
vioi în sentimente, a ºi fãcut, supralicitînd cu Programul social-demo-
crat pentru Transilvania. Programul acesta, scãzînd din el notele an-
ti -ungureºti, nu-i de aruncat. Numai cã ºi el e fructul a douã spaime
conjugate. Mai întîi, desigur, spaima de unguri. Social-democraþia gu-
vernamentalã, prin aripa sa ardeleanã, flateazã toate vanitãþile provin-
ciei, strîngînd într-un pachet consistent vulgata înfumurãrilor ardele-
ne. De la europenitatea provinciei pînã la condiþia bovaricã de locomo-
ti vã a României. Transilvania, de fapt, e o locomotivã cãreia i s-au scos,
pentru orice eventualitate, roþile. Social-democraþii de guvern viseazã
o Transilvanie în elevaþie europeanã, dacã se poate fãrã lestul ungu-
resc. Ei vorbesc de comunitate înþelegînd-o în puritate româneascã.
A doua spaimã vine din creºterea sentimentelor autonomiste, dintr-o
presupusã febrã federalistã. Documentul se consoleazã zicînd cã aces-
te atitudini nu sînt „încã” majoritare. (Încã? Dar asta înseamnã cã
echipa dlui Rus merge cu gîndul pînã unde nici nu viseazã dl.
 Gherman). Oferta vine, aºadar, sã sedeze ºi sã previnã procesul ascuns
sub un atît de inocent adverb. (Eu sînt mai pesimist ca dl. Rus ºi cred
cã echipa domniei sale trebuie încã  sã se mai strãduiascã mult pentru
ca acel „încã” sã aibã ºanse de dezvoltare. Dar va fi ºtiind dl. Rus mai
bine spre ce mergem, cãci altminteri nu vãd rostul acelui „încã”). Nu
e aceasta, în concluzie, curatã artã a seducþiei? Pe de o parte, o fru-
moasã ofertã, pe de alta, o drasticã spaimã? Ce-ar mai putea face pro-
vincia decît sã se ataºeze ºi mai strîns de pieptul iubitor al guvernului,
dintr-o parte speriatã, din alta ademenitã? Cvintetul dlui Rus a compus
cea mai atrãgãtoare manea pentru ardeleni.
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Alexandru SERES

Utopia federalizãrii ºi
crizele identitãþii

De cîþiva ani încoace, noþiunea de federalizare a devenit subiect major
de controverse pentru societatea româneascã. S-au adus suficiente ar-
gumente, de ordin politic, economic ºi istoric atît pentru cît ºi împotri-
va ideii de federalizare. Nu-mi pot însã alunga bãnuiala cã, cei care
simpatizeaza cu ideea, de fapt nu se gîndesc în mod serios la posibili-
tatea practicã a federalizãrii României, iar cei care sînt împotrivã, agitã
pericolul dezmembrãrii României doar din motive politice.

Pentru a depãºi aceastã falsã dilemã, posibilitatea federalizãrii Ro-
mâniei ar trebui analizatã nu prin prisma oportunitãþii politice, eco-
nomice etc., ci într-o relaþie mai complexã, care implicã problemele
identitãþii. Cãci, în fond, dacã principalul argument pro-federalizare
este cel economic (Bucureºtiul nu þine cont de aportul economic ma-
jor al Transilvaniei, dirijînd preferenþial sume din buget altor zone,
mai puþin productive), ce ne facem dacã situaþia se schimbã? Care
mai este argumentul menþinerii unei forme federative, dacã în viitor
se va pune în aplicare un sistem echitabil de repartizare a resurselor
bugetare?

În aceastã situaþie, singurul argument care ar mai putea sta în pi-
cioare, cîntãrind la fel de mult în balanþã ca ºi argumentul economic,
este cel al existenþei unor identitãþi regionale, suficient de diferite pen-
tru a ridica exigenþa unei organizãri federative. Dar existã cu adevãrat
aceste identitãþi? Sînt ele suficient de bine conturate, pentru ca exigen-
þa federativã sã devinã imperativã? Mai putem vorbi, dupã atîtea dece-
nii de comunism nivelator, de identitãþi regionale bazate pe conºtiinþã
istoricã veridicã ºi tradiþii culturale autentice? Cu alte cuvinte, existã cu
adevãrat o conºtiinþã a identitãþii regionale? Dezbaterile din Provincia
pe marginea acestor probleme nu au reuºit pînã acum, din cîte îmi
pot da seama, sã dea un rãspuns clar, sau mãcar acceptabil în linii
mari.

Cînd vorbim de identitate, fie ea privind individul sau societatea,
putem distinge între patru mari componente majore (cel puþin aces-
tea ne intereseazã în problema discutatã): etnicã, religioasã, politicã ºi
culturalã.

Dintre componentele identitãþii, cea etnicã este fãrã îndoialã cea
mai  evidentã, nefiind nevoie de vreo definire (sintagma pur declarati-
vã „noi suntem români” þine cu brio loc de definiþie, chiar dacã este,
p înã la un punct, infantilã). Problema României, care se defineºte
consti tuþional drept stat naþional, provine însã tocmai din aceastã de-
finire unilateralã. Doar prin definirea la modul declarativ a identitãþii

Traian ªTEF

Intelectualii români
„utilizaþi”

În editorialul numãrului trecut al Provinciei, Molnár Gusztáv a discu-
tat „programul social-democrat pentru Transilvania” prezentat de mi-
nistrul Ioan Rus la Cluj, la conferinþa judeþeanã a partidului (PSD).
Analiza sa, însã, nu a vizat o afirmaþie a domnului ministru de Interne
care îi priveºte pe intelectualii români numiþi ºi altãdatã „separatiºti”
ºi  la care s-a referit înaintea acestuia dl. prim-ministru Adrian Nãstase:
este vorba despre Sabin Gherman ºi despre noi, cei de la Provincia,
f i indu-ne alãturat, ba aºezat chiar în frunte, ºi Gabriel Andreescu. În
ultima parte a Programului, subintitulatã „Transilvania nu e obiect de
tranzacþie”, se spune: „Speculînd dificultãþile economice ºi utilizînd
(s.m.) unii intelectuali ºi jurnaliºti români drept purtãtori de cuvînt
ai separatismului (iarãºi s.m.), maghiarii sperã sã fie mai convingã-
tori, deºi sunt conºtienþi cã ideea separatismului este încã (s.m.) în
minoritate faþã de mitul (s.m.) statului naþional unitar.”

Nu era de datoria lui Molnár Gusztáv, maghiar nãscut în România,
dar trãitor în Ungaria, cetãþean al ambelor þãri, sã analizeze aceastã
acuzã. Din cel puþin un motiv: nu este în cauzã. Legînd, însã, afirmaþia
d-lui Rus de nominalizãrile d-lui Nãstase, noi ceilalþi ne simþim vizaþi.
Eu,  unul, mã simt, deºi nu cred cã merit sã-mi dea atîta importanþã
partidul de guvernãmînt sau sã fie atît de „atente” cu mine alte institu-
þii ale statului. Ideea este, deci, cã existã ceva intelectuali români (o
anumitã parte) „utilizaþi” de maghiari pentru federalizarea României,
pentru separarea Transilvaniei, pentru descompunerea statului naþio-
nal unitar român, în scopul suveranitãþii Budapestei asupra Transilva-
niei. Însuºi faptul cã am subliniat ºi repetat verbul „a utiliza” aratã cã
mã deranjeazã. Pe lîngã faptul cã nu are o calitatea esenþialã a cuvinte-
lor limbii române, proprietatea (era mai corectã expresia „ a se folosi
de”), cuvîntul este jignitor. Mai întîi pentru cã nu se aduce nici o dova-
dã a adevãrului pe care l-ar exprima ºi apoi prin conotaþiile peiorative,
înjositoare. Acei intelectuali ºi jurnaliºti români ar fi niºte cozi de to-
por, plãtiþi de cãtre maghiari, sau niºte proºti, niºte cîrpe „utilizate” în
locuri murdare, sau, în cel mai bun caz, niºte naivi. Dar cine sînt „ma-
ghiarii”? La început, mai din auzite, am crezut cã ar fi vorba de ma-
ghiarii din România, eventual de UDMR, de colegii din colegiul redac-
þional. Cum, mã gîndeam, sã mã „utilizeze” maghiarii, aºa, în general?
Dar UDMR? Nu ne cunoaºtem ºi am aceleaºi pãreri despre liderii aces-
tei asociaþie–partid ca ºi despre ai celorlalte partide care se ºtiu foarte
bine folosi de putere pentru binele propriu, ba o doresc dincolo de ori-
ce ideologie, ba, în plus, mai ºi naveteazã între Bucureºti ºi Budapesta.
La o lecturã integralã a textului mi-am dat, însã, seama cã „maghiarii”
d-lui Rus nu sunt nici mai mult, nici mai puþin decît „statul maghiar”
care a elaborat un program împotriva României ºi care îl pune în apli-
care „prin intermediul organismelor guvernamentale ºi neguverna-
mentale”, „utilizînd” intelectuali români ºi prin Legea statutului ma-
ghiarilor. Probabil dl. Rus nu s-a gîndit cã tot „statul maghiar” s-a ocu-
pat cu elaborarea acelui program, ci s-a gîndit, eventual, la omologii
sãi din Guvernul maghiar. Cu asta m-am liniºtit. Dacã ne „utilizeazã”
statul maghiar e ca ºi cum ne-ar „utiliza” Germania, Fran þa, SUA ºi alte
state din NATO. ªi dl. Rus, ºi dl. Nãstase, ºi dl. Iliescu doresc sã fie „uti-
lizaþi” de statele de mai sus, cã de aia tot merg pe acolo ºi tot spun cã
pun unele ºi altele (pãmîntul, cerul) ºi se pun la dispoziþia lor. Mai rãu
mã supãram dacã ne-ar fi reproºat legãturi cu extremiºtii maghiari, cu
iredentiºtii din diaspora maghiarã etc. Dar cu statul maghiar… dl. mi-
nistru Rus are legãturi mai bune decît noi. De asemenea, îmi pu-
neam, vrînd-nevrînd, semne de întrebare dacã dl. Rus ar fi fost mai
subtil ºi ar fi spus cã suntem manevraþi de colegii maghiari, intelec-
tuali ºi ziariºti, printre care, într-adevãr, „provincialii” au prieteni. În
rest, textul d-lui Ioan Rus este simpatic. Printr-un exerciþiu al decupa-
jului aº putea, cu uºurinþã, dovedi cã domnia sa este mai transilvanist
ºi mai radical decît noi, cei de la Provincia. Deºi am fost numiþi, încã
în guvernarea dinainte, „separatiºti”, acuza este fãrã obiect. Nici „sta-
tul maghiar”, nici Guvernul Ungariei nu ne-au angajat „drept purtãtori
de cuvînt ai separatismului” pentru cã, dupã cum cred cã dl. Ministru
simte pe pielea sa în relaþiile directe, guvernamentale, miniºtrii ma-
ghiari au un discurs direct – primul ministru chiar ocoº – care nu ne-
cesitã intermediari.

Mergînd mai departe pe textul citat, îi dau dreptate d-lui Rus atunci
c înd sugereazã cã un lucru pe placul ungurilor este mai convingãtor ºi
prinde mai uºor dacã vine din partea românilor. E de discutat, însã, to-
tuºi , dacã nu cumva românii s-au folosit mai mult de maghiari ca pur-
tãtori de cuvînt decît invers. Aici nu e vorba de statul român, ci de ro-
mânul obidit din statul comunist care se bucura cînd ungurul – cu
spatele mai acoperit – îi striga necazurile (comune, bineînþeles), de
ciobanul care ºi-a trecut oile peste graniþã, în Ungaria, pentru a-ºi arã-
ta nemulþumirea ºi cred cã am gãsi exemple inclusiv astãzi. Poate ºi în
cazul transilvanismului. În ce mã priveºte, m-am alãturat grupului de
la Provincia pentru cã pentru mine nu existã „maghiarii” versus „ro-
mânii”, nu-i privesc pe maghiari ca naþiune adversã, nici ca naþionali-
tate conlocuitoare, nici ca minoritate naþionalã sau etnicã. Eu nu voi
cînta niciodatã, în ciuda altora, „Noi sîntem români…/ Noi sîntem aici
pe veci stãpîni” pentru cã nu vreau sã fiu „stãpînul” nimãnui ºi pentru
cã ºi Guszti are aceeaºi îndreptãþire la stãpînire ca ºi mine: are ºi el pã-

mîntul lui, casa lui, averea lui, limba lui, obiceiurile lui. Deosebirea
d intre noi ºi dl. Rus este cã domnia sa priveºte lucrurile politic, iar noi,
cultural, civic. Domnia sa cîºtigã dacã i se asociazã în gîndire ºi la vot
cît mai mulþi, în timp ce eu trãiesc mai liniºtit, fãrã tensiuni, dacã gîn-
desc tot mai mulþi ca mine. ªi români ºi maghiari.

Revenind la text ºi la sublinierile pe care le-am fãcut, îmi dã ghes
un termen din psihanalizã: actul ratat. Domnului Rus îi scapã ºi
rosteº te cu gura plinã cuvintele care exprimã fundamentul politicii na-
þionaliste: mitul statului naþional unitar. ªi mai zice cã „ideea sepa-
ratismului este încã  în minoritate”. Deci statul naþional unitar n-a rã-
mas decît un mit, iar ideea separatismului este doar încã minoritarã.
Aici iar se deosebeºte de reflecþiile noastre. Noi nu gîndim în termeni
mitici (nu sînt permise jocurile de accente), nu gîndim dincolo de bi-
ne ºi de rãu pentru cã un stat existã atîta timp cît componenþii se simt
bine în graniþele lui ºi creeazã în modul specific care-i individualizeazã
ca naþiune. Postmodernismul apreciazã naraþiunea ºi povestea, oame-
nii mai pot fi încîntaþi cu ele, mai þin loc de foame, dar viscerele fac ºi
ele revoluþiile lor. Tot aºa, nu-i putem opri pe unguri sã-ºi doreascã o
Românie ca Ungaria, sau cel puþin o Transilvanie. ªi nici românilor nu
le-ar displace. Dar încã mai sperã într-o Românie raþionalã. A medita
împreunã, intelectuali români ºi maghiari, a iniþia un dialog public, pe
aceeaºi paginã, a fi de cele mai multe ori în acord înseamnã, oare, cã
sînt vînduþi, trãdãtori, în slujba duºmanului?

Pe scurt, dincolo de exerciþiile de mai sus, înþeleg din Programul
pesedist urmãtoarele: Guvernul român suspecteazã statul maghiar de
agresiune, dar dã vina pe cîþiva intelectuali ºi jurnaliºti, se rãsteºte la
ei, îi ameninþã, îi aratã cu degetul; cînd vorbeºte despre maghiari nu se
ºtie, de fapt, despre cine vorbeºte, dar mã lasã sã înþeleg cã „maghia-
rii” ar fi Gyuri sau cã maghiarul nu este cetãþean al României, ci ude-
merist; programul respectiv extinde social-democraþia pînã la rangul
definirii statului naþional unitar, angajînd regiunile într-o democraþie
socialã originalã prin confuzia comunitãþii cu individul; mult clamata
reformã este doar o spoiturã ºi rãmîn la concluzia cã inerþia comunis-
tã nu putea fi blocatã în România decît prin reinstaurarea monarhiei ºi
federalizare (sub sceptrul majestãþii sale). Guvernul de la Bucureºti se
teme, însã, ºi de discuþiile academice dspre descentralizare, autono-
mie (realã), subsidiaritate. Oare de ce?
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naþionale nu se rezolvã problema identitãþii. (E adevãrat, Constituþia
României se referã ºi la identitatea politicã, prin termenul „stat uni-
tar”, însã doar pentru a exclude, din principiu, alternativa federalis-
mului.) Una din componentele majore ale problemei identitãþii, cea
culturalã, lipseºte aproape cu desãvîrºire. Or, în lumea contempora-
nã, în special în contextul lãrgirii Uniunii Europene, problemele
identitãþii se definesc tot mai mult în planul coordonatelor culturale;
este, în genere, acceptat faptul cã vremea statelor naþionale a trecut,
rolul  jucat de naþiuni fiind tot mai mult preluat de diversele culturi
regionale (menþionez cã folosesc termenul „culturã” în sens larg, in-
cluzînd cultura politicã, civicã, instituþionalã etc.). Rãmîne de discu-
tat dacã o altã componentã majorã a identitãþii, cea religioasã, mai
joacã rolul determinant pe care i-l acordã un Huntington, spre exem-
plu, sau pur ºi simplu, la fel ca în cazul componenþei naþionale, asis-
tãm la o perimare a rolului sãu în procesul de redefinire a identitãþii
colec tive, proces generat atît de transformãrile profunde ale societãþii
în lumea postmodernã (globalizarea comunicaþionalã, economicã
etc.), cît ºi de noul context politic european.

Din perspectiva enunþatã mai sus, se poate ajunge destul de uºor la
concluzia cã ne confruntãm cu o dublã problemã a identitãþii. Pe de o
parte, existã oare cu adevãrat, nu doar în plan declarativ, o conºtiinþã
naþionalã unitarã, þinînd de identitatea colectivã, care sã rãspundã în
mod rezonabil de cuprinzãtor la exigenþa constituþionalã a statului na-
þional unitar? Pe de altã parte, sînt elemente care sã ateste existenþa
unor identitãþi regionale, suficient de distincte pentru a proba necesi-
tatea federalizãrii României?

Ca sã fiu mai limpede: problema pe care încerc s-o pun (fãrã a
avea pretenþia unui rãspuns neechivoc) este cea a existenþei unei du-
ble crize de identitate a societãþii româneºti – în ansamblul ei ºi în
pãrþile sale constitutive.  Semnul cel mai clar al acestei duble crize es-
te tocmai faptul cã, dupã atîtea decenii de la Marea Unire, se pune cu
atîta acuitate problema federalizãrii.

În aceastã perspectivã, o redefinire a identitãþii naþionale se impu-
ne cu necesitate, înainte de a respinge ideea în sine a federalizãrii, la
fel cum este necesarã identificarea acelor elemente care sã demon-
streze existenþa unor identitãþi regionale clare, pe baza cãrora sã se
poatã pune problema federalizãrii.

Î n ceea ce priveºte primul aspect al problemei, cred cã identita-
tea naþionalã se cere redefinitã în primul rînd din perspectiva identi-
tãþii culturale. Aceasta este cea mai grea sarcinã, identitatea cultura-
lã suferind în momentul de faþã mutaþii majore. În privinþa modului
în care societatea româneascã se raporteazã la valorile culturii occi-
dentale, lucrurile sînt departe de a fi lãmurite. Nu sîntem foarte si-
guri  ce înseamnã valorile democraþiei, cum nu sîntem foarte siguri
cã avem puterea de a face faþã exigenþelor Europei; neputinþa noas-
trã de a face sã funcþioneze instituþiile democratice aratã tocmai
acest lucru. Cu toate acestea, redefinirea conºtiinþei naþionale se pe-
trece chiar sub ochii noºtri: delimitarea faþã de imperiul ruso-sovie-
tic, afirmarea dorin þei de integrare în spaþiul euro-atlantic, cu tot ce
înseamnã aceasta (democraþie, pluripartitism, economie liberalã
etc.), sînt semne cît se poate de evidente ale afirmãrii noilor coordo-
nate între care doreºte sã se aºeze naþiunea românã, dupã ieºirea
d in întunecatul ev comunist. Ele presupun mutaþii majore în planul
conºti inþei indivizilor ºi al mentalitãþii colective, mutaþii însoþite de
incertitudini, tatonãri ºi, în mod firesc, rateuri. Zbaterile, contradic-
þi i le, ezitãrile, uneori chiar reculul nu sînt altceva decît simptome
ale dificultãþilor întîmpinate în trecerea de la forma istoricã a con-
ºtiinþei naþionale la o formã culturalã a ei. În aceasta constã, de fapt,
c riz a de identitate despre care vorbeam, în cele douã planuri – na-
þional ºi regional.

Departe de a fi un corolar negativ, ideea de federalizare joacã, în
aceastã perspectivã, un rol benefic: fãrã a primejdui cu nimic, în reali-
tate, unitatea statalã a României, ea joacã rolul de catalizator în proce-
sul de redefinire a conºtiinþei naþionale, permiþînd, în acelaºi timp, o
mai bunã definire a identitãþilor regionale, pe care comunismul le-a
estompat în decursul timpului, pînã aproape de omogenizare.

În focul atîtor controverse, fãrã ºansa de a se ajunge la o concluzie,
ideea federalizãrii se banalizeazã treptat, chiar dacã mai e susceptibilã
sã nascã pasiuni ºi temeri. Din moment ce nu are ºanse de a deveni
viabilã, încremenind în stadiul de proiect, ea capãtã toate atributele
utopiei. Acest lucru ar trebui sã-i liniºteascã pe cei care i se opun cu
îndîrjire, însã n-ar trebui nici sã-i deranjeze pe adepþii ei: federalizarea
este în sine o idee fertilã, capabilã sã accelereze procesele mutaþionale
din societatea româneascã, ajutînd la conºtientizarea crizelor de iden-
titate cu care ea se confruntã.

În fond, federalizarea nu este altceva decît una dintre posibilele so-
luþii politice la conflictul perpetuu dintre identitate ºi alteritate în pla-
nul conºtiinþei naþionale. Acest conflict e tot mai greu de rezolvat cît
t imp conºtiinþa naþionalã rãmîne încremenitã în forma ei istoricã, fãrã
a þine cont de noua direcþie post-naþionalã spre care se îndreaptã Eu-
ropa. In forma ei istoricã, bazatã pe identitatea etnicã, conºtiinþa naþio-
nalã nu e capabilã sã rezolve conflictele dintre identitate ºi alteritate.
Soluþia crizei e redefinirea conºtiinþei naþionale în termeni culturali,
modalitate care permite afirmarea identitãþilor regionale (ºi chiar lo-
cale) în termeni de co-participare ºi nu de excludere.

Sîntem acum în mãsurã sã tragem ºi o concluzie, chiar dacã nu de-
finitivã. Federalizarea rãmîne o utopie, potenþial creativã, atîta timp cît
criza de identitate pe care o traverseazã societatea româneascã duce
spre o redefinire a conºtiinþei naþionale în sens cultural; dimpotrivã, în
cazul în care aceastã conºtiinþã se încãpãþîneazã sã se defineascã în
termeni istorici, problema federalizãrii va continua sã fie pusã mereu,
fiind perceputã ca singurul remediu la fundãtura istoricã în care ne
zbatem.
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zece,  poate niciodatã. Aþi vãzut cã sînt spioni ruºi, celebri, cei 4
sau 5 daþi la televizor, care au fost descoperiþi dupã 45 de ani.
Ceea ce trebuie sã ne convingem este dacã, într-adevãr, au acþio-
n at, nu cine sînt, pentru cã deocamdatã nu ºtim cine sînt, dar
s- a acþionat sau nu ? „

Ia sã vedem, zicem ºi noi, pe bunã dreptate: domnule „s-a
ac þionat sau nu” º i, mai ales, vorba unui cunoscut erou dintr-un
roman al lui Marin Preda, pe ce te bazezi cã au acþionat. Iatã pe ce.
Ascultaþi ºi judecaþi verdicitatea inatacabilã a probei: „Pentru ca sã
veri fi c  afirmaþiile fãcute de Nicolae Ceauºescu, la 21 Decembrie,
e evi dent cã trebuie sã recurgem la probe, dacã e adevãrat; iatã
ce spunea, ce mãrturisire a fãcut generalul maior Macri Emil la
23  feb r uarie 1991 : «Trebuie sã spunem deschis cã organele de
stat co mpetente deþineau informaþii certe cã Laszlo Tokes era
agen t al serviciului de spionaj maghiar, cã acþiunile destabiliza-
to are fuseserã minuþios pregãtite, dupã un scenariu pus la cale
î n  þara vecinã, cu ºtiinþa, cu sprijinul ºi al altor puteri strãine, ºi
al  cãr ui  scop de necontestat, declarat, era dezmembrarea Ro-
mân i ei , res pectiv alipirea la Ungaria a Banatului ºi Ardealu-
lui .» Mai departe spune : «Pentru procurarea de armament ºi
muniþii de rãzboi, o parte a grupurilor a trecut la atacarea di-
rec tã a unitãþilor militare. Prima ºi cel mai serios agresatã a
fo st unitatea din compunerea Diviziei Mecanizate, cu sediul în
Pi aþa Libertãþii.»”

Aºadar, pruncii aceia împuºcaþi, ºi doamnele ºi domnii omorîþi
s au rãniþi, ei au fãcut ºi dres, ei au procurat ºi au trecut la atacarea
directã a unitãþilor militare, cã doarã cine altcineva, dacã alþi morþi
nu se aratã

4
.  Pînã atunci, avocatul apãrãrii se foloseºte de o altã pro-

bã la fel de convingãtoare în favoarea tezei despre „dezmembrarea
Ro mân iei,  respectiv alipirea la Ungaria a Banatului ºi Ardealu-
lui”, ºi anume vocea opoziþiei, în persoana unui urmaº de calibrul
rî su’– plînsu’ al marii familii a Brãtienilor: „Dar,  hai sã vedem ºi
o pin iile eventuale ale adversarului, ce spune ºeful unui partid
aflat în opoziþie, domnul Brãtianu? Domnul Ion Brãtianu, preºe-
din tele Uniunii Liberale, spunea urmãtoarele, la 21 iunie 1990:

«Cred cã toate mãsurile care se vor lua trebuie sã þinã seama
de o realitate. Am mai spus-o ºi acum o repet. Sunt cercuri, în
afara graniþelor þãrii, în legãturã cu grupãri din interiorul Ro-

mâniei care au interes în menþinerea dezordinii, tocmai pentru
a- ºi vedea mai uºor de afaceri. Repet, vorbesc în deplinã cunoº-
ti n þã de cauzã, ºi ceea ce spun nu o fac de dragul senzaþionalu-
lui , ci pentru a atrage atenþia asupra a ceea… a confirma ceea
ce s-a spus ºi în mod oficial, cã în jurul þãrii noastre s-a creat o
reþea de oameni cu mari interese politice, unele dezvãluite, alte-
le î n cã nu, iar, pentru stabilirea filierelor, este nevoie de parava-
nul dezordinii sociale, al paralizãrii factorilor principali de me-
nþinere a ordinii : Poliþia ºi Justiþia.» Aceasta a spus-o preºedin-
tele Partidului Liberal, aflat în opoziþia guvernului, a actualei
puteri .  Deci iatã cã opiniile în legãturã cu evenimentele, cu cau-
zele care au declanºat evenimentele la Timiºoara, sunt de diver-
se coloraturi.”

Acestea sînt probele menite sã destrame ceaþa groasã lãsatã pes-
te intervenþia din afarã în vederea a ceea ce domnul general Macri
s ocotea a fi „dezmembrarea României, respectiv alipirea la Un-
garia a Banatului ºi Ardealului”.

În ceea ce priveºte faptul cã au murit oameni în stradã, acest lu-
c r u este motivat tot cu argumente din afarã, de data asta cu semn
schimbat, adicã dacã s-a întîmplat la alþii, de ce nu s-ar întîmpla ºi
la noi. În final, totul sfîrºeºte cu un banc ºi cu unele consideraþii
despre umorul naþional: „ºi vã mai rãspund la o întrebare. Aþi în-
treb at de ce în Ungaria, de ce în alte þãri nu s-a întîmplat ce s-a
întîmplat la noi. Dar oare în 1956 în Ungaria ce s-a întîmplat,
dle preºedinte? Au fost înaintea noastrã. Aici e ca ºi în dragoste,
fie cã te în drãgosteºti la 18 ani, fie cã te îndrãgostesti la 30 sau
la 50 ,  urc i aceleaºi etape. Adicã faci aceleaºi greºeli. ªi aici este
la fel. (…) în Cehoslovacia, în 1968, ce s-a întîmplat? Deci peste
tot a curs sînge ca sã ajungi undeva. Iar noi eram undeva mai
jo s.  Noi eram în ‘56 ºi în ’68…

Daniel VIGHI

Mitul
complotului antistatal

Revoluþia din Timiºoara în documente
Cum dã frigul încep problemele autonomiste în judeþele Harghita
ºi Covasna. Aºa se petrec lucrurile în sãptãmînile de faþã, aºa a fost
încã din vremea revoluþiei. Diversiunea a dobîndit în România
postcomunistã drept de cetate prin testamentul politic al dictatoru-
lui. Încã de atunci s-a þesut trainic pentru viitorime scenariul mitic
al  complotului antistatal. În declaraþia olografã a lui Cornel
 Pacoste, reþinutã în Concluzia de fond a dosarului nr. 6/1990 a Cu-
rþii Supreme de Justiþie – secþia militarã, se spune negru pe alb cã
N ico lae Ceauºescu a cerut utilizarea armamentului la Timiºoara în-
trucît aici se petrecea un complot din afarã împotriva socialismului
dinlãuntru. Clar ºi cuprinzãtor. Tot aºa de limpezi sînt ºi continuã-
rile acestei poziþii în dezbaterile procesului de la Timiºoara. Vom
analiza cîteva dintre acestea pentru a le putea revedea în actualita-
tea lor neºtirbitã de trecerea anilor ºi a democraþiei. În declaraþia
m artorului (fost procuror general al României) Gheorghe
 Diaconescu1 gãsim urmãtoarea depoziþie: „Mai arãt cã în dimi-
n eaþa de 19 decembrie, la Judeþeana de Partid, a sosit generalul
I l ie Ceauºescu, cu douã documente din care rezulta cã diploma-
þii cehi ºi sîrbi i-ar fi avizat pe omologii lor români cã în Unga-
ria sînt pregãtiri pentru a se interveni în Ardeal în scopul dezli-
pirii lui de România. În ianuarie 1990, cînd l-am audiat pe
Ceauºescu Ilie, acesta mi-a declarat cã din ordin a sosit la Timi-
ºoara, pentru a prelucra în unitãþile militare din Banat ºi Ar-
deal acele documente.” Tema dezlipirii, a secesiunii, a ruperii este
prezentã cu sprijinul unor presupuse documente pe care nu le-a
vãzut nimeni niciodatã ºi nici nu au fost revendicate în vreun fel de
resorturile diplomatice respective. La adãpostul secretului orice se
poate spune despre oricine.

Î ntr-o altã secþiune, extrasã absolut întîmplãtor din enorma can-
ti tate de dosare ale procesului, gãsim leitmotivul vînzãrii de þarã. Fi-
gura miticã a lui Iuda se întinde asupra oamenilor ieºiþi în stradã:

„Avo cat –  Nu întîmplãtor, posturile de radio de la Budapesta
ºi din  alte þãri au declanºat, încã în cursul acestor acþiuni anti-
n aþio n al-teroriste, o campanie deºãnþatã de ponegrire, de min-
c iun i împo triva þãrii noastre. V-am mai spus. Soldaþii ºi ofiþerii,
ch iar atun ci cînd au fost molestaþi ºi loviþi, numai atunci cînd si-
tuaþia a ajuns de aºa naturã încît au fost atacaþi, au fost puse în
perico l  in stituþiile fundamentale, au rãspuns; ºi este de datoria
tuturo r cetãþenilor sã acþioneze cu toate forþele împotriva tuturor
celo r care, în slujba diferitelor interese strãine, a serviciilor de
spio n aj,  a cercurilor imperialiste, îºi vînd þara pentru un pumn
de do lari sau de alte valute. Trebuie sã dãm o ripostã hotãratã
împo triva celor care vor sã dezintegreze România.”

A ces te interpretãri ale avocatului apãrãrii se þin aproape de co-
municatele oficiale ale autoritãþilor comuniste în zilele revoluþiei.
Le pun în acþiune. Citatul urmãtor este preluat tale quale  din gura
dictatorului: „Cele în tîmplate la Timiºoara constituie acþiuni or-
gan izate din timp de cercurile reacþionare, de agenturile de
spio n aj strãin e care au iniþiat toate acestea împotriva patriei
noastre.” 2

Pentru mai multã credibilitate, avocatul apãrãrii mimeazã neîn-
crederea („Do mn ule preºedinte, vã mãrturisesc încã o datã,
atunci cînd l-am citit, n-am crezut o iotã”). Pe de altã parte, în
chiar fraza care urmeazã, lucrurile (nu mai) stau chiar aºa. Cu toa-
te cã avocatul nu crede o iotã apare, totuºi, ceva, un element coor-
donator adversativ, cum spune gramatica sintacticã: „Dar, dupã ce
am  luat cunoºtinþã de o serie întreagã de elemente, de mãrturii de
care nu puteam, nu-i aºa, sã fac abstracþie, am ajuns sã mã conving
cã cele ce spunea atunci [Ceauºescu] cuprindeau, în mare mãsurã,
o  realitate.”3 Î n buna tradiþie a retoricii, acelaºi mimeazã întrebãrile
preopinentului sãu pe care le demonteazã folosind secretul (?) ºi
dificultatea descifrãrii lui. Aºa cum am mai spus ºi cu alte prilejuri,
diversiunea se bazeazã pe aporii, pe dificultãþi epistemologice, pe
neputinþele omeneºti de aflare a adevãrului cel adevãrat:

„Dumn eavo astrã, pe bunã dreptate, îmi veþi spune : «Cu alte
cuvin te,  dumn eata socoteºti cã la Timiºoara au fost infiltrate ºi
elemente din afara þãrii. C-or fost din Apus, c-or fost din Rãsãrit,
cã au fo st din afara þãrii. Cu ce faci dovada? Cu ce dovedeºti cã
au fo st elemente din afara þãrii care au acþionat la Timiºoara ?
Care au tras în oameni nevinovaþi, pentru a provoca starea de
revo ltã a populaþiei ?»

Do mnule preºedinte, într-o acþiune de spionaj, anume fapte
foarte puþin cunoscute sau aproape deloc cunoscute, ajung la un
mo men t dat sã fie aduse la cunoºtinta celor interesaþi din afara
þãrii. Faptele acestea se dezvãluie (…). Dar un lucru nu este
ºtiut:  c in e este spionul, sau cine sînt spionii care au adus la cu-
n o º tin þa cercurilor interesate acel secret de stat. Asta nu se ºtie.
Dec i, ºi poate cã dacã se aflã vreodatã, s-o afla dupã un an, doi,

P.C.  –  B ine, dar era firesc ºi normal sã curgã sînge?
Av.ap.( f)  – Dle preºedinte, v-am spus ºi de ieri, în structu-

ra…
P.C.  –  Chiar ºi în ‘56, chiar ºi în ’68?
Av.ap.(f) – Dle preºedinte, dar dacã la noi rãul ajunsese aco-

lo  încît nu puteam sã-l schimbãm decît aºa? Toate astea presu-
pun  un  grad de civilizaþie, de respect al legii, al individului. Lu-
cr uri care nu existau la noi. ªi v-am demonstrat, aceleaºi situa-
þii s- au în tîmplat ºi în alte þãri, numai cã ei au început mai de-
vreme ºi þara aceasta care – ºi ieri v-am amintit…

( r umo are în salã; inculpatul Coman se manifestã zgomotos)
P.C.  –  I n culpat Coman, dacã mai scoateþi un cuvînt, vã evacu-

ez!
Av.ap.(f) – Aceastã þarã care cu greu ºi-a pãstrat fiinþa naþio-

n alã,  se pare cã… nu e un blestem… dar se pare cã trebuie sã
fie to tdeauna cineva care sã ne vegheze… De ce o fi trebuind?…
Pentru cã suntem un popor inteligent, dotat cu o zestre formida-
b ilã: umo r ul. Numai asta ne-a ajutat sã ajungem aici. Orice si-
tuaþie grea o rezolvãm printr-un banc. Rîdeam amar ºi mergeam
mai departe.”5

În schimb, oricît de departe merg cercetãrile nu se depãrteazã
prea mult de tema aceea cu dezlipirea. Iatã-le în desfãºurarea lor
av întatã, aºa cum ni le oferã un ofiþer pe nume „inculpatul
 Corpodeanu”.  Ascultaþi-l, ºi veþi vedea cã dumnealui nu are îndo-
ieli. În viziunea domniei sale totul este limpede ºi dovedit prin chiar
faptul afirmãrii:

„Dle preºedinte, dupã cum a rezultat din minuþioasa cerceta-
re judecãtoreascã pe care aþi efectuat-o dv., evenimentele care
au avut loc în Timiºoara au fost pregãtite din exterior. În acele
zile,  d le preºedinte, au fost în stradã ºi oameni mulþi, oameni
c instiþi, oameni oneºti, care s-au ridicat, pentru cã nu mai pu-
teau suporta. Dar,  totodatã, au fost ºi elemente huliganice care, în
data de 16, 17, 18 decembrie, au devastat oraºul, producînd pa-
gub e de 4 miliarde lei. În acest sens, dle preºedinte, noi am afir-
mat cã pregãtirea e dinafarã. Eu, cînd mi-aþi luat declaraþia, am
relatat cã, în noaptea de 14 pe 15 decembrie, 15 pe 16, în zona
Sîn n icolaul Mare s-au înregistrat treceri masive de frontierã din-
spre Ungaria înspre noi. La fel au afirmat generalii Stãnculescu,
Guºe,  vice amiralul Dinu. Mai mult, dle preºedinte, recent, fostul
min istr u de Externe al Ungariei, Gyula Horn parcã-l cheamã, a
dat un  interviu ziarului Der Spiegel, [acolo] a arãtat cã în peri-
o ada revo luþiei din decembrie 1989, Ungaria a sprijinit cu arme,
mun iþie ºi logisticã de transmisiuni pe români. În acest sens, dl.
sen ator Sergiu Nicolaescu, acum vreo trei-patru zile, a interpelat
executivul în legãturã cu ce ºtie despre acest lucru. Îmi permit,
Der Spiegel  nu este o fiþuicã oarecare, încît sã-ºi permitã sã pu-
b lice chiar orice. Nu. Nu-mi permit sã fac afirmaþii despre ziare-
le de- aici, de pe la noi… ªi-aºa…

P.C. – Da. E o tezã nouã.
I n c.Corpodeanu – Dle preºedinte, ºi nu mai mult, am aflat cã

în  Un garia s-a constituit un Guvern al Transilvaniei în exil.
P.C.  –  Sã-ºi batã capul alþii, nu noi, cu asta…
I n c .Corpodeanu – Dle preºedinte, dar alþii îºi bat cu noi. ªi

vo r sã rupã din trupul acestei þãri. Sã dea Dumnezeu, sau cine o
vrea,  cã acuma aºa se obiºnuieºte… cade dintr-o extremã în al-
ta… ce au urmãrit unii în decembrie sã nu se realizeze nicioda-
tã.  Ro mân ia sã creascã în teritorii, nu sã scadã!

P.C. – Da. Haideþi sã ne cantonãm la obiectul procesului, vã
rog.”6

Note
1     Din caseta 0225, faþa A; în Arhiva Centrului de arhivare ºi cercetare a re-

voluþiei din cadrul Fundaþiei Memorialul Revoluþiei, Timiºoara.
2     Caseta 0280, faþa A; idem.
3
    Idem ºi urm.

4     Pentru a avea un tablou al luptelor menite sã opreascã la timp, vorba ge-
neralului Macri, „dezmembrarea României, respectiv alipirea la Ungaria
a Banatului ºi Ardealului”, reproducem mai jos cîteva extrase din rechi-
zitoriul procurorului militar Romeo Bãlan:

      „Rãnitul Ciofu Mihai declarã ca a fost împuºcat de securiºti infiltraþi în-
tr-un cordon. Rãniþii Muscã, Luca ºi Bucovineanu declarã cã, din cor-
doanele de militari, s-a executat foc de avertisment în aer, dar cã ei au
fost împuºcaþi de alte persoane, din alte direcþii. Lãzureanu Sergiu, rãnit
la intersecþia cu strada Lidia, declarã cã, deºi a vãzut un cordon militar,
el a fost împuºcat de doi civili înarmaþi, care au intrat ºi au deschis focul
pe casa scãrilor. Coca Ilie, rãnit lîngã Florãria de pe Calea Girocului, de-
clarã ca împotriva sa s-a deschis focul dinspre un cordon de militari mai
în vîrstã. Cândea Angelica, rãnitã lîngã Complexul Comercial, declarã cã
a observat un cordon de militari care executau foc de avertisment în aer,
dar a vãzut un civil care trãgea din curtea unei case. Declaraþie confir-
matã de martorul Paul Vasile, audiat în instanþã. Martorul Lungu Doru,
audiat la termenul din 2 octombrie 1990 declarã cã fiica sa Lungu Cristi-
na, în vîrstã de trei ani, pe care o þinea în braþe a fost împuºcatã de pe
clãdirea Institututului de Cercetãri (de vizavi cu Casa Tineretului). În 18
decembrie, pe Calea Girocului s-au înregistrat trei victime: Ciopec
 Dumitru Marius a fost împuºcat mortal, cu un singur glonþ, iar Mariuþã
Petricã a fost rãnit, în timp ce încerca sã arunce cu sticle incendiare îm-
potriva unor blindate. Ambii au fost împuºcaþi lîngã Complexul Comer-
cial. Ianoº Paris a fost împuºcat mortal de cãtre Veverca Iosif, inculpat, la
intersecþia Cãii Girocului cu strada ªtefan Stâncã. Acestea sunt probele
pe care le invocãm pentru uzul de armã de pe Calea Girocului.” (caseta
0270, faþa A). Idem.

5
    Caseta 0285, faþa A, avocat al apãrãrii-femeie (avocat Paula Iacob).

Idem.
6
    Caseta 0287, faþa A (cuvîntul inculpatului Corpodeanu) Idem.
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3 .  Î n p rivinþa slãbirii generale a puterii statale putem produce
exem ple d in numeroase þãri ale Africii, Americii Latine, Balcani-
lo r,  Orientului Apropiat, Asiei de sud-est. Un ºir întreg de state
s labe,  în destrãmare, prãbuºite, falimentare ilustreazã eºecul ºi
fal im entul construcþiei statale în cele mai diverse puncte ale ma-
pam o ndului . Cea mai nouã ºi mai îngrijorãtoare manifestare a
aces tui  feno m en ce poate fi urmãrit de o bunã bucatã de vreme
es te p ro l i ferarea rãzboaielor ºi organizaþiilor criminale care scapã
de s ub  controlul statului. În asemenea împrejurãri nicidecum
claus ewitziene poate fi vorba cel mult de reducerea, pedepsirea
exem plarã a terorismului, în nici un caz însã de eradicarea sa.

4 .  Cea de-a patra caracteristicã a „globalizãrii negative” constã
în revigorarea fundamentalismului, interpretabilã ca un eºec al
modernizãrii. Pe vremea lui Comte, opinia generalã mai era încã
aceea cã a fi modern înseamnã a deveni asemãnãtor. Azi deja ºtim
cã ex is tã nenumãrate cãi cãtre modernitate. Tocmai de aceea ideea
c iv i l izaþiei universale nu e doar falsã, ci de-a dreptul un factor ge-
nerato r de conflicte ºi tocmai de aceea e timpul s-o abandonãm.

J o hn Gray îºi încheia expunerea sa de la Budapesta conchizînd
cã, în ciuda modernizãrii generalizate, diversele civilizaþii se me-
nþin, deºi – dupã cum spunea el – nu e sigur cã exact atîtea cîte
înºirã Huntington în Ciocnirea civilizaþiilor. Aceastã teorie ce
aduce corecþii benefice actualei poliloghii despre globalizare ºi cã-
reia eu – cunoscînd activitatea de pînã acum a lui Gray – i-aº atri-
bui  denumirea de „postglobalism”, poate fi conceputã, în ceea ce
priv eº te esenþa, ca un fel de sintezã a paradigmei huntingtoniene
º i  a teoriilor modernitãþii.

Î n inter venþiile sale de dupã 11 septembrie ºi Fukuyama face
încercãri  de a armoniza într-un fel oarecare paradigma referitoa-
re la c i v i l i z aþii a lui Hungtington, a cãrei relevanþã e din ce în ce
m ai  d i f i c i l de negat, cu teza sa despre sfîrºitul istoriei, de a cãrei
v alab i l i tate continuã sã fie încredinþat. Fukuyama vede „dovada”
aces tuia din urmã în succesele democraþiei ºi comerþului liber în
A s ia de est, America Latinã, Europa ortodoxã ºi Asia de sud ºi în
acele milioane de imigranþi care, votînd cu picioarele, doresc sã
trãias cã în societãþile occidentale ºi acceptã valorile acestora.

D i ferenþele culturale îi apar însã evidente ºi lui Fukuyama. Ast-
fel, el recunoaºte cã lumea islamicã se bucurã, fãrã îndoialã, cel
mai puþin de democraþie (Turcia constituie singura excepþie ºi asta
aratã º i  c ît de largã e noþiunea de democraþie în interpretarea auto-
r ului american), acolo se manifestã cea mai acerbã opoziþie, ba
m ai  m ult, urã faþã de modernitatea de tip occidental. În acelaºi
t im p ,  multe popoare neoccidentale acceptã realizãrile economice
ºi tehnologice ale modernitãþii, din care vor sã se împãrtãºeascã,
însã fãrã a prelua ºi politica democraticã ºi valorile culturale ale

Occidentului, ca de pildã China ºi Singapore. Alþii, la rîndul lor –
ca, de exemplu, Rusia – ar prelua cu dragã inimã nu numai meto-
dele ºi procedeele economice, ci ºi pe cele politice, doar cît cã nu
º tiu cum ar putea realiza acest lucru. În opinia lui Fukuyama
„performanþele democratice” ale fostelor þãri comuniste „depind
nemijlocit de culturã”, mai exact „sînt invers proporþionale cu dis-
tanþa lor culturalã în raport cu Londra: Polonia catolicã ºi Ungaria
au o b þinut rezultate mai bune decît România ºi Rusia ortodoxe, ca-
re, în schimb, s-au prezentat mai bine decît Uzbechistanul ºi Chir-
g istanul musulmane”.

A ces te d i ferenþe nu sînt însã decît cantitative. Nu ating esenþia-
lul ,  fap tul  cã „ne aflãm încã tot la sfîrºitul istoriei, întrucît existã
un singur sistem, care va determina ºi în viitor politica mondialã:
dem o craþia liberalã occidentalã. Asta nu înseamnã cã în aceastã
lum e nu vor avea loc conflicte, cã are sã disparã cultura, care de-
term inã º i deosebeºte societãþile. Dar încleºtarea la care asistãm
nu- º i  are sursa în ciocnirea unor culturi de acelaºi rang, ca în ca-
z ul  m arilor puteri europene din secolul al 19-lea. Acest conflict
co ns tã în lupta de ariergardã a unor societãþi a cãror funcþionare
trad i þio nalã e realmente primejduitã de modernizare”.

A ic i  s e confruntã, aºadar, douã teorii extrem de caracteristice.
Co nfo rm uneia, independent de nivelul lor de dezvoltare, de coe-

MOLNÁR Gusztáv

Capcana modernitãþii
sau haosul rodnic ºi
haosul sterp

John G ray, teoreticianul englez al postliberalismului, al cãrui nume a
devenit cunoscut în anii din urmã datoritã interpretãrii noi – cu co-
notaþie pozitivã – a Leviathanului hobbesian ºi prin critica iluminis-
m ului , susþinea în expunerea sa de la conferinþa organizatã la mijlo-
cul lunii octombrie la Universitatea Central-Europeanã din Buda-
pesta cã discuþia convenþionalã despre globalizare ºi-a epuizat resur-
sele ºi a devenit lipsitã de obiect. Motivul rezidã în faptul cã atît criti-
cii cît ºi adepþii acesteia considerã drept dat natural douã lucruri:
co ntinuitatea de la sine înþeleasã a progresului ºi a pãcii. Mai cu sea-
mã criticii anticapitaliºti ai globalizãrii erau ºi mai sînt încã ºi astãzi
co nvinºi cã au de-a face cu o ordine mondialã solidã ºi viguroasã.

Adepþii raþionali ai globalizãrii sînt ceva mai prudenþi. György
S o ro s  º i Ernesto Zedillo, fostul preºedinte al Mexicului, de pildã,
au arãtat, la mai sus pomenita conferinþã, cã fenomenele globale
baz ate pe fluxul liber al capitalului nu sînt ireversibile, instituþiile
f inanciare ºi comerciale zise internaþionale vãdesc nevoia unor
s erioase reforme. Evident însã cã nici nu le-a trecut prin cap cã
reg im ul mondial conturat abia de-un deceniu, pe care ei l-ar dori
transpus în secolul al 21-lea sub forma globalizãrii reformatoare,
nu e de fapt nimic altceva decît voluntarism global, care reprezin-
tã,  ce- i  d rept, o forþã deloc neglijabilã, dar, dupã toate semnele, nu
s e af lã în s i tuaþia de a þine în frîu procesele internaþionale reale.

Globalismul reformist se raporteazã la globalizare ca la o struc-
turã de putere existentã în fapt, cam aºa cum se raporta comunis-
mul reformist la socialismul real. E varianta mai simpaticã dar mai
precarã, anticipînd nemijlocit disoluþia, a aceluiaºi voluntarism.
Dacã aceastã analogie se susþine, înseamnã cã e loc de anume spe-
ranþe: voluntarismul extrem, cum a fost ºi comunismul, conduce
la un haos neproductiv, sterp, la prãbuºrea structurii date, dupã ca-
re urmeazã întotdeauna epoca haosului rodnic, adicã aceea a con-
stituirii noilor structuri.

Pro b lema e cã blocarea, destructurarea comunismului nu s-a
petrecut de la sine, ci datoritã ciocnirii, coliziunii cu civilizaþia oc-
c identalã, care organizeazã, transformã libertatea haoticã în ordi-
ne de drept ºi piaþa de aceeaºi naturã în ordine economicã. Aceas-
ta le- a c reat reprezentanþilor celor mai activi ºi mai expansivi ai ci-
v i l i zaþiei occidentale iluzia cã ei ar fi mandatarii vreunui fel de or-
d ini  m ondiale, care se va putea realiza de-acum pretutindeni fãrã
nic i  un im pediment. Cã nu e decît o chestiune de voinþã ºi decizie.

*
Î n expunerea respectivã, John Gray atrage atenþia cã trebuie

o peratã o diferenþã între sistemul economico-financiar global
ex is tent de relativ puþinã vreme ºi procesul, ce þine deja de vreun
s eco l  ºi jumãtate, al globalizãrii ca industrializare ºi modernizare
de p ro po rþii mondiale. Funcþionarea celui dintîi poate suferi ori-
c înd  b lo caje, cel din urmã e însã un proces, determinat de revo-
luþia tehnologicã începutã în a doua jumãtate a secolului al
19 - lea,  inevitabil ºi ireversibil, care poate fi limitat doar de even-
tuala s ecãtuire a resurselor ºi degradarea iremediabilã a mediu-
lui  º i  care constituie unul din aspectele fundamentale ale evolu-
þie i  omenirii. Sîntem însã înclinaþi sã uitãm de faptul cã acestui
p ro g res  de proporþii nemaivãzute i s-au asociat teribile zguduiri,
conflicte, rãzboaie mondiale, stalinism, nazism, maoism ºi cã lu-
c r uri le  nu vor sta nicidecum altfel nici în secolul al 21-lea, nu
m ai  puþin periculos ºi fãþarnic.

În legãturã cu globalizarea din secolul al 21-lea, Gray subliniazã
patru aspecte, cu care omenirea va trebui sã se confrunte cumva.

1 .  Pro l iferarea noilor tehnologii ºi probabilitatea crescîndã a
rãz boaielor asimetrice. 11 septembrie a luat naºtere din combi-
naþia tehnologiei cotidiene ºi asumãrii conºtiente a morþii. Re-
cur gerea la armele biologice indicã însã cu claritate cã rãzboiul
as im etric  dus la nivel ne-statal, asimilarea în cotidian a noilor
tehno lo gii comportã o cuprindere mult mai largã.

2 .  Pro cesul aparent inexorabil al industrializãrii mondiale
po ate conduce la epuizarea resurselor disponibile în cantitãþi li-
m i tate. Economia þãrilor dezvoltate se bazeazã pe existenþa surse-
lo r de ener g ie ief tine, cãci sursele energetice noi, alternative nu le
v o r putea înlocui într-un timp previzibil. Populaþia Arabiei Saudi-
te,  de exemplu, a crescut într-un singur deceniu de la 20 la 30 de
m i l io ane,  iar 20 pînã la 40 de procente din populaþia tînãrã aptã
de m uncã nu are de lucru. Confirmarea acestei logici malthusie-
ne a condus la situaþia ca în þara cea mai importantã din punct de
v edere strategic ºi cea mai bogatã din Peninsula Arabicã, produ-
s ul intern pe cap de locuitor sã scadã, din anii optzeci încoace, cu
do uã treim i. Acest fapt exercitã asupra tuturor formaþiunilor sta-
tale po s tcolonialiste create în mod artificial în zona Golfului Per-
s ic  o  uriaº ã presiune, cãreia nu-i vor putea face faþã mult timp.

z iunea lo r internã, stau faþã în faþã niºte civilizaþii în mod funda-
m ental de acelaºi rang, între care este posibilã colaborarea paºni-
cã,  dar,  de asemenea – în mãsura în care amestecul în treburile
interne ale altor civilizaþii nu poate fi evitat – ºi confruntarea, adi-
cã un rãzboi de un tip cu totul nou. Conform celeilalte, azi se im-
pune în lume un singur model de civilizaþie, democraþia liberalã
o cc identalã,  în faþa cãreia rezistenþa încropitã din elementele re-
z iduale ale societãþilor ºi culturilor tradiþionale nu are nici o ºan-
s ã.  G ray  însuºi, cu a sa interpretare specificã a globalizãrii, se si-
tueaz ã undeva între aceste douã poziþii.

*
Î n ceea ce mã priveºte, aºa cum, într-un cu totul alt context, am

mai fãcut-o*, încerc sã avansez pe calea deschisã de Gray. Eventua-
lele ero ri sînt, fireºte, de trecut exclusiv în contul meu. Teza mea
fundamentalã e urmãtoarea: în lume existã astãzi, într-adevãr, o
s ingurã civilizaþie care poate fi consideratã completã ºi organicã –
cea o cc identalã, care, urmîndu-ºi traiectoria fireascã, a ajuns la în-
ceputul secolului al 21-lea, ca rezultat al evoluþiei interne, în pra-
gul  ul timei sale etape – sã sperãm, destul de îndelungate -, etapa
„im perialã”, a edificãrii statului-civilizaþie occidental. Toate cele-
lalte civilizaþii, dezechilibrate de avîntul modernizator cu efecte
g lo bale al Occidentului, sînt fundamental instabile, cuplîndu-se la
cea occidentalã ca niºte structuri neîntregi ºi neorganice. Forma
aces tei relaþii poate fi colaborarea care-ºi fixeazã drept þel integra-
rea totalã, cooperarea parþialã, incluzînd doar anumite zone ºi, în
f ine,  opoziþia deschisã ºi mai mult sau mai puþin anarhicã.

Victoria armatã, mai bine zis, de tehnicã militarã obþinutã în Af-
ganistan de cãtre puterea conducãtoare a Occcidentului ne îndrep-
tãþeºte sã presupunem cã, în viitorul apropiat, nimeni nu va mai în-
drãzni sã riºte adoptarea celei de-a treia forme a relaþiei cu Occi-
dentul, confruntarea militarã deschisã. Celelalte douã forme însã –
m ai întîi abia sesizabil, mai apoi însã tot mai evident – vor suferi, în
acelaºi timp, transformãri extrem de serioase. Rãzboiul din Afganis-
tan a nimicit puterea centralã practicatã în numele islamului prin
metode teroriste dar eficace. Existã însã îndoieli extrem de serioase
cã în vidul politic care a luat naºtere astfel se va putea constitui o
nouã putere legitimã, doritã de Occident, care sã reprezinte toate
triburile ºi etniile mai importante. Pare mult mai probabil ca în-
treaga operaþiune sã conducã la absenþa totalã a ordinii ºi siguran þei
publice, la haos politic, ba chiar social, lucru care n-ar putea fi îm-
piedicat decît prin împãrþirea þãrii sau prin prezenþa unui contin-
gent numeros de trupe strãine de menþinere a pãcii. În plus, haosul
poate fi molipsitor ºi poate deveni o gravã ameninþare la adresa gu-
vernelor arabe conservatoare ca ºi la aceea a regimurilor din Asia
Centralã ºi de sud, care suferã, eufemistic vorbind, de o lipsã croni-

cã de legitimitate. Astfel Occidentul va fi nevoit sã intervinã
concret (cu bani, trupe ºi alte modalitãþi de menþinere a

o rdinii) în tot mai multe puncte ale Islamului, dacã va
vrea sã împiedice înstãpînirea haosului.
La evoluþii asemãnãtoare ne putem aºtepta ºi în
China aparent încã extrem de stabilã, ba chiar re-
p rezentînd în ochii unora noua putere hegemonicã

a s ecolului al 21-lea, adicã practic în toatã Asia de est.
Întrucît resursele dezvoltãrii extensive a vieþii economi-

ce din partea mai mare (continentalã) a þãrii s-au epuizat,
iar dezvoltarea fîºiei litorale, pseudocapitaliste este irepresibil frî-
natã de recesiunea japonezã ºi, mai nou, de cea americanã, China
s e ap ropie periculos de rata de dezvoltare, criticã în cazul ei, de 5 la
s utã pe an, ceea ce anticipeazã practic – ca ºi în cazul Uniunii So-
vietice de la finele anilor ºaptezeci – prãbuºirea întregului model
eco nomic chinez. La aceasta se adaugã criza structuralã a sistemu-
lui politic bazat pe dominaþia exclusivã a partidului comunist, ceea
ce conduce la erodarea lentã a puterii de stat, fãrã ca în imensa
þarã asiaticã sã existe mãcar germenii unei societãþi civile, care sã
po atã asigura prin forþe proprii dezvoltarea capitalistã veritabilã ºi
edificarea structurilor social-politice pluraliste corespunzãtoare
acesteia.

Capcana m o dernitãþii pare în felul acesta sã se fi închis. Prin
g lo bal iz area modernizãrii, Occidentul a cucerit într-adevãr lu-
m ea,  fãrã a-ºi fi pierdut singulara capacitate inovatoare nãscutã
d in dez integ rarea totalã, dar în sensul istoriei universale extrem
de ferti lã a Imperiului Roman de Apus. Ca un balast din ce în ce
m ai  g reu apasã însã asupra sa mulþimea popoarelor incapabile
de- acum  s ã renunþe la „traista fermecatã” a modernitãþii însã ne-
d is punînd de motorul civilizator care asigurã progresul intern,
co ntinuu,  de capacitatea inovatoare care este însuºi „sufletul”
Occ identului: America Latinã ºi Europa Rãsãriteanã legate de el
p rin mii de fire; Africa neagrã, pe cale de a deveni jungla de nepã-
tr uns  a uno r simulacre de state; lumea islamicã în fierbere ºi la
p îndã; I ndia ºi Japonia aparent democratice; ºi în cele din urmã,
dar delo c în ultimul rînd, misterioasa Chinã, care poate cã va re-
intra curînd  în epoca – marcatã de un sens determinant tocmai
în i s to ria chinezã – a statelor combatante.

Occ identul compus din America de Nord ºi Europa occidentalã
trebuie, evident, sã se extindã, dar tot atît de evident e ºi cã nu se
po ate extinde nelimitat. Undeva trebuie trasate niºte graniþe, altfel
Occ identul îºi pierde identitatea civilizatorie ºi se pulverizeazã.
Pare absolut sigur cã nu pot fi integrate decît acele popoare ºi zo-
ne pe care, atît în sens economic, cît ºi în sens juridic ºi politic,
dato ri tã îndelungatelor procese de aculturaþie din secolele trecu-
te,  Occidentul le-a transformat deja integral, le-a fãcut compatibi-
le  cu propriul sãu sistem de valori ºi obiceiuri. În fapt, Europa
Centralã ºi-a ocupat deja locul în instituþiile civilizaþiei occidenta-
le.  Î n s chimb, de cînd, dupã 11 septembrie, Rusia a devenit fãrã



Ion SIMUÞ

ªapte întrebãri
ce pot genera
principii în relaþia
româno-maghiarã

1 .  Relaþie sau conflict? Relaþia româno-maghiarã este una sensibilã,
cu o sensibilitate explicatã de rãnile cicatrizate ale unei istorii convul-
si ve. De aceea, întrebãrile pe care ni le punem reciproc trebuie sã þinã
cont de un fond inerent de susceptibilitate, ce complicã întotdeauna
imprevizibil lucrurile, oricît de bine intenþionate. Relaþia româno-
- maghiarã este, în acelaºi timp, o relaþie bogatã, nu e o relaþie simplã,
cu numai cîþiva termeni deplin controlabili. O astfel de relaþie este si-
multan un privilegiu ºi o dificultate. Complexitatea relaþiei provine
atî t din istoria secularã de convieþuire cît ºi din ofertele prezentului.
Poate fi un avantaj faptul cã atît românii cît ºi ungurii au, în faze isto-
rice diferite, experienþa comunã de minoritari. Pe de altã parte, ei be-
neficiazã de o multiplicare a relaþiei în plan cotidian, cultural sau po-
l i t ic – planuri ce se concureazã în prezent. De cele mai multe ori, dia-
logul, chiar acceptat de ambele pãrþi în mod deschis, deviazã de la
discutarea relaþiei la interpretarea conflictelor (ceea ce e, desigur,
previzibil ºi explicabil). Se întîmplã adesea, atunci cînd punctul de
pornire îl constituie problema relaþiilor româno-maghiare conforme
unui deziderat al firescului, ca dialogul sã fie ocupat în cea mai mare
parte, sub presiunea politicului ºi a actualitãþii, de starea tensionalã,
de conflictul interetnic. O stare normalã ar trebui sã ne conducã la
preocuparea principalã pentru relaþiile româno-maghiare, pe care sã
le gîndim pe termen lung, ºi nu pentru conflictul interetnic, pe care
nu-l putem totuºi ignora (ar fi o ipocrizie). Dar, pentru construirea
unei relaþii reînnoite, ar fi posibilã o detaºare? Ar fi evazionistã o ase-
menea tendinþã?

2 .  Cunoaºtere sau doar apropiere? Consider absolut necesarã de-
plasarea accentului de pe noþiunea vagã ºi pateticã de apropiere pe
noþiunea de cunoaºtere reciprocã. Aceasta înseamnã, de fapt, schim-
barea unei strategii pur afective cu o strategie intelectivã. Sentimenta-
lismul este, în aceastã situaþie, mult mai puþin eficient decît raþiunea.
E limpede cã o cunoaºtere care ar vorbi numai de convergenþele cul-
turii ºi de experienþele comune ar fi insuficientã. Din acest punct de
vedere, sînt de acord cu ªtefan Borbély cînd afirmã (în revista Fami-
lia, nr. 5-6 din 1993) cã trebuie sã ne recunoaºtem cu luciditate dife-
renþele. Altfel spus, trebuie sã respectãm specificul fiecãrei identitãþi.
ªtefan Borbély spune îndrãzneþ cã trebuie sã cãutãm, mai mult decît
consensul, „sensul care ne desparte”. Numai o astfel de cunoaºtere
poate conduce la posibilitatea de a construi proiectul comun al unei
existenþe sociale asociative. Cãci totul e zadarnic dacã astfel nu dobîn-
dim decît premisele ºi argumentele separãrii în loc sã obþinem moti-
vaþiile colaborãrii. Pe de altã parte, a milita oricît de activ pentru apro-
pierea interetnicã e o patentatã demagogie fãrã o bunã cunoaºtere re-
ciprocã a identitãþilor.

3. Civism sau etnicism? Opþiunea între principiul civic ºi cel etnic,
în societatea de tip estic, este destul de simplã teoretic ºi destul de difi-
cilã practic. Politologul american Ken Jowitt fãcea o distincþie clarã în-
tre comunitãþile orientate etnic ºi comunitãþile orientate civic (într-un
interviu publicat în revista 22, nr. 27 din 10-16 iulie 1992). O comu-
nitate orientatã civic pune accentul pe identitatea individualã, res-
pectã dreptul de a critica, este tolerantã prin excelenþã (este „inclusi-
vã”, spune politologul american), pe cînd o comunitate orientatã et-
nic  pune accentul pe identitatea de grup, respectã ºi promoveazã soli-
daritatea, este exclusivistã în mod definitoriu. Problema este formula-
tã de Ken Jowitt cît se poate de direct: „Deci, ceea ce România are de
decis este exact ceea ce ºi Ungaria are de decis, ceea ce ºi Statele Unite
ale Americii au decis: sîntem cu precãdere fiinþe cu identitãþi civice,
individuale, cetãþeni, capabili de a fi inclusivi ºi de a avea de-a face cu
alþi oameni, cu entitãþi etnice diferite, sau sîntem cu precãdere fiinþe
cu identitãþi etnice, exclusive, ºi prin urmare antagoniste una în ra-
port cu cealaltã”. Sigur cã – dupã cum recunoaºte ºi Ken Jowitt – etni-
cul este mai concret decît civicul, dar obiectivul trebuie sã fie o socie-
tate orientatã civic, pentru cã exacerbarea etnicitãþii este cea mai sigu-
rã sursã de tensiuni ºi conflicte. Este aici în joc o mentalitate retarda-
tã, ce se schimbã greu de ambele pãrþi.

4. Echilibrul moral sau competiþia culpabilizãrilor? Deasupra
identitãþii naþionale ar trebui, deci, sã stea, într-un mod decisiv pentru
un comportament politic civilizat, calitatea de cetãþean. O instanþã su-
perioarã acestora (naþionalismului ºi civismului) e calitatea umanã
funciarã, desprinsã de aceste determinaþii; sau, mai bine zis, înglo-
bînd ºi depãºind aceste determinaþii. Mai presus de orice, omul – atît
ca fiinþã socialã cît ºi ca fiinþã politicã – trebuie sã se lase guvernat de
o moralã, fie cã ea decurge din anumite convingeri etice, fie cã decur-
ge dintr-un sentiment religios. Cred cã relaþia româno-maghiarã are
nevoie nu numai de o reformã politicã (în sensul accentului pe ci-
vism), ci ºi de o reformã moralã (în sensul unei toleranþe de sorginte

creºtinã). Este o datorie moralã a ambelor pãrþi sã-ºi sesizeze pentru
ele însele (nu de ochii lumii) excesele naþionaliste ºi sã le repudieze.
Þ ine de sãnãtatea moralã a unui popor sã recunoascã ºi sã condamne
greºelile conaþionalilor mai mult decît pe ale celorlalþi. Erori care pot
f i ale trecutului sau ale prezentului. Recunoaºterea pãcatelor þine de
reg imul adevãratei moralitãþi. Iar pãcatele nu sînt numai de-o singurã
parte. Competiþia orgoliilor ºi a rivalitãþilor nu duce la nimic bun. Cul-
pabilizarea exageratã a unei singure pãrþi (fie cã e vorba de minoritari,
f ie  cã e vorba de majoritari) are acelaºi rezultat: transformarea relaþiei
în conflict. Trebuie sã recunoaºtem cã în relaþia româno-maghiarã in-
tervine nu numai un bruiaj politic, ci ºi unul alimentat de un conflict
moral difuz. Intransigenþa moralã pentru celãlalt trebuie dublat de o
intransigenþã moralã asemãnãtoare faþã de sine însuþi – iatã o (iluzo-
rie?) ieºire din impas.

5. Culturalizarea relaþiei politice sau politizarea relaþiei culturale?
Românii ºi ungurii trãiesc în Transilvania o relaþie cotidianã, o relaþie
culturalã ºi o relaþie politicã. În momentul de faþã efectul cel mai pu-
ternic e al relaþiei politice, care afecteazã normalitatea celorlalte. În
mod evident ºi indubitabil, tendinþa de politizare a relaþiei cotidiene ºi
a relaþiei culturale e o sursã de tensiuni. Rãspunsul posibil e, de ase-
menea, de domeniul evidenþei: culturalizarea relaþiei cotidiene ºi a
relaþiei politice. Relaþia culturalã are indigenabile virtuþi de mediere.
ªtefan Borbély e de pãrere cã nu e posibilã o confluenþã culturalã de-
grevatã politic. Aº merge mai departe, afirmînd cã, din pãcate, relaþia
culturalã româno-maghiarã este stresatã ºi blocatã politic. Comunica-
tivitatea noastrã culturalã a fost în anii 1990-1992 mai slabã decît în
anii ’80. În 1993 se întrezãreºte o deblocare, pentru a depãºi faza
aceasta (destul de penibilã pentru ambele pãrþi), a unei ignorãri reci-
p roce, cauzate de neîncredere. Va trece, probabil, multã vreme pînã
ce iniþiativa militarã lãudabilã cunoscutã sub numele „cer deschis” va
fi urmatã de iniþiativa afectivã „inimi deschise”. La o asemenea etapã
(id i licã!) nu se va putea însã ajunge fãrã traversarea unei faze inter-
mediare de mai mare deschidere culturalã. Pentru mine, rãmîn deo-
camdatã fãrã rãspuns (nici negativ, nici pozitiv) întrebãrile: E posibil
un paralelism inocent între cultural ºi politic în relaþia româno-ma-
ghiarã? Relaþia culturalã apoliticã e o iluzie periculoasã sau o ficþiune
utilã? Totuºi: mi se pare cã substituim prea adesea – ºi unii ºi alþii –
interesele culturale cu interese politice, zãdãrnicind ºi ceea ce am pu-
tea face.

6. Transilvania – un avantaj sau un handicap al relaþiei? Subiectul
ar merita, desigur, o dezvoltare mult mai largã decît îl rezervã acest
paragraf. Prefer însã sã rãspund la aceastã dilemã spunînd fãrã ezitare
cã Transilvania este un avantaj pentru stabilirea unor relaþii normale
de convieþuire între românii ºi maghiarii de aici; ea este, de aseme-
nea, un avantaj ºi pentru intensificarea relaþiilor de colaborare dintre
România ºi Ungaria. Obiectivul comun este o integrare fericitã în Eu-
ropa, unde s-ar putea regãsi alãturi, cu seninãtate ºi fãrã sensibilitatea
graniþelor. România ºi Ungaria unite în Comunitatea Europeanã – ia-
tã un obiectiv de mai lungã duratã pentru care meritã sã fie mobiliza-
te energiile intelectuale ºi afective ale ambelor pãrþi. Transilvania are,
neîndoielnic, o identitate sau o individualitate istoricã ºi geograficã –
dar aceasta trebuie definitã, nu disputatã (e o naivitate?). Existã
tendin þa de a vorbi ºi de o identitate administrativã a ei – dar aceastã
op inie e sortitã celor mai aprinse polemici. Un lucru aº mai vrea sã
precizez, din cu totul alt punct de vedere: mi se pare un fals obiectiv
acela de a se scrie o istorie a Transilvaniei acceptatã de ambele pãrþi,
fãrã reproºuri ºi discuþii. Aºa ceva ar fi imposibil. Nu cred cã trebuie sã
dramatizãm excesiv o asemenea situaþie: trebuie sã înþelegem cã
Transi lvania a fost teritoriul comun a douã istorii conflictuale, cu sen-
suri diferite. Trebuie sã facem o distincþie absolut necesarã, pentru a
nu crea confuzii periculoase: istoria Transilvaniei poate fi obiect de
d isputã (ºi cred cã va fi mereu aºa), dar nu Transilvania ca teritoriu.
Controversele în jurul istoriei Transilvaniei sînt în mod implicit ºi
controverse în jurul apartenenþei statale de astãzi a Transilvaniei? E o
întrebare la care nu trebuie sã ne grãbim cînd rãspundem: ºi nu e bi-
ne nici sã confundãm subiectele. E posibil?

7. A trãi prezentul sau a resuscita hiperbolic trecutul? Relaþia cul-
turalã româno-maghiarã este brutalã cel puþin din douã pãrþi: diver-
genþele politice ale prezentului (în jurul dreptului minoritãþilor) ºi
controversele istorice (în jurul istoriei Transilvaniei). Cel din urmã
aspect se leagã de o puternicã ancorare în trecut a celor douã entitãþi,
pînã la maladiv. Vãd terapeutica relaþiei româno-maghiare în posibili-
tatea eliberãrii de trecut sau cel puþin a relativizãrii lui. E posibil de
adoptat o asemenea cale? Rãspunsul þine de un instinct istoric colec-
tiv. Ambii parteneri ai relaþiei trebuie sã recunoascã faptul cã suferã de
aceeaºi boalã: o hipertrofiere malignã a trecutului. Niciodatã românii
ºi  ungurii nu-ºi vor putea aminti, povesti ºi trecutul într-un mod ac-
ceptabil pentru ceilalþi. Disputele istorice fac parte din starea perma-
nentã a douã existenþe naþionale ce-ºi opun patetic versiunile memo-
riei  colective ºi ale orgoliului etnic. Versiunile lor retrospective vor fi
întotdeauna contradictorii pînã la ireconciliabil. ªi totuºi, nu ar putea
sã- ºi  construiascã împreunã un viitor asupra cãruia sã cadã de acord?
Nu e simplã întrebare retoricã. Mai departe: Cît este de important ro-
lul acestei memorii istorice hipertrofiate (despre care am vorbit ante-
rior) pentru prezentul relaþiilor? E posibilã o terapeuticã vizînd vinde-
carea de traumele trecutului?

De rãspunsul la aceste întrebãri depinde realizarea necesitãþii vita-
le  a unui dinamism al comunicãrii între cele douã pãrþi. O comunica-
re culturalã ce nu ar trebui condiþionatã politic. Se poate? Nu se poate?
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echiv o c aliata Occidentului, soarta Europei de est a devenit cu to-
tul  des chis ã ºi incertã. Pare-se cã nu se prea mai poate „ciupi” din
ea c î te- o  þarã sau alta pe temeiul cã ar constitui o excelentã poziþie
de apãrare avansatã faþã de Rusia s au cu referire la alte, diverse,
m eri te i s to rice. Cãci poate fi mult mai important ca Europa de est,
cuprinzînd ºi Europa sud-esticã, sã poatã face faþã în ansamblul
ei diverselor procese haotice, fie ºi cu preþul unei noi creºteri a in-
f luenþei  r us eºti asupra acestei zone cu care, din punctul de vedere
al  t ipului de civilizaþie, Rusia are numeroase afinitãþi.

Euro pa de est existã, cu siguranþã. Doar cã nu e sigur cã are, mai
precis, cã mai are  o civilizaþie cu identitate proprie. În acest sens,
Tony Judt, a cãrui scriere intitulatã Ro mânia: ultima pe listã a stîr-
nit atîta aversiune în mass media româneascã, se aflã, într-adevãr,
în eroare. România nu e „testul real” al lãrgirii UE din cauzã cã tre-
buie integratã în ciuda faptului cã „nu face parte dintr-o Europã
Centralã, odatã unitarã, ºi despãrþitã arbitrar de istorie”. Ci din cau-
zã cã, în cursul procesului de integrare, trebuie sã se rezolve marea
dilemã geopoliticã: România fie cã þine de Occident – ºi atunci tre-
buie integratã ºi din punct de vedere instituþional ºi nu încape îndo-
ialã cã va ºi fi integratã. Fie – cu excepþia Transilvaniei, unde „arhi-
tectura domesticã ºi religioasã, prezenþa minoritãþilor lingvistice,
chiar ºi o anumitã (foarte relativã) prosperitate, toate evocã regiu-
nea d in care, la un moment dat, Transilvania a fãcut parte” – Ro-

m ânia se situeazã azi, într-adevãr, la periferia Europei, are, într-ade-
v ãr,  „puþine de oferit Europei”, cum afirmã Judt, într-o manierã
destul de puþin protocolarã dar, în ciuda erorilor sale concrete, to-
tuºi credibil – ºi atunci, în schimb, n u poate fi integratã. Nu mai e
vorba de faptul cã România trebuie sã decidã de cine apar  þine, ci de
acela cã, în curînd, va trebui sã i se decidã apartenenþa.

D in cele de mai sus reiese clar cã pentru noi, aici, la graniþa
Euro pei  Centrale ºi de est, problema cu adevãrat incitantã nu e, la
urm a urmei, alegerea ºi însuºirea cutãrui sau cutãrui model de
m o dernizare (ºi în acelaºi timp de integrare), central-european
s au es t- european (eventual sud-est-european), ci felul în care,
co nfo rm cãrui model, ni se va desfãºura existenþa, ne vom trãi
v iaþa în realitate. Aºadar, dincolo de felul cum vom decide noi pî-
nã la urm ã, lucrurile au ºi o dimensiune transcendentã. Existã o
p redestinare.

Po ate cã vom lua o decizie corectã ºi lucrurile se vor desfãºu-
ra,  într-adevãr, conform deciziei noastre dar, evident, nu din cau-
z a as ta.  Transcendenþa care se manifestã în istorie ºi pe care unii
o  numesc supradeterminare (surdétermination) ni se dezvãluie
arareori.

Sã sperãm cã acum urmeazã o asemenea epocã.
Traducere de Paul DRUMARU

Note
*    Cf.  Molnár Gusztáv: Ész istennõ leomló temploma... (Templul nãruit al

Zeiþei Raþiunii), Magyar Hírlap, 1992, dec. 8.
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Caius DOBRESCU

De-definind
Europa de sud-est (1)

Eseul profesorului George Schöpflin, Europa de sud-est:
definirea conceptului , apãrut în Provincia, nr. 8-9/2001
(pp. 10-11), în traducerea inspiratã a d-lui Ovidiu Pecican
(în românã) ºi a d-lui Szász Alpár Zoltán (în maghiarã), re-
prezintã un exerciþiu de comprehensiune onest ºi nuanþat.
O autoritate în studiul naþionalismului, dl. Schöpflin a adus
în mod constant în acest domeniu o erudiþie, o inteligenþã
explicativã ºi o putere de intuiþie întotdeauna surprinzãtoa-
re . Scepticismul prudent ºi echilibrat al contribuþiilor sale
ºtiinþifice este, ca regulã generalã, incompatibil cu rigiditãþi-
le conceptuale ºi metodice. Domnia-sa moºteneºte atît rafi-
namentul intelectual al lui Isaiah Berlin, cît ºi capacitatea
de sintezã a lui Ernst Gellner. Faptul cã atenþia unui mem-
bru al comunitãþii academice europene de valoarea profe-
sorului Schöpflin este atrasã de problemele a ceea ce dom-
nia-sa numeºte „Europa de sud-est” este, fãrã îndoialã, o
veste bunã pentru ºtiinþele sociale din întreaga regiune. Ast-
fel încît este un real privilegiu atît sã-l numãrãm printre co-
laboratorii Provinciei, cît ºi sã ne confruntãm opiniile cu
ale domniei-sale.

Un scurt rezumat
În definirea conceptului de Europã de sud-est, profesorul
Schöpflin refuzã de la început orice abordare ineistã, orice
presupoziþie a unor „matrici spirituale”, care ar distinge
aceastã parte a continentului de cea
centralã sau occidentalã. Perspectiva
propusã este una strict empiricã –
„specificul” nu este metafizic, ci se
naºte din acþiunea unui mix de deter-
minãri (funcþionarea cumulativã a
„graniþelor culturale, istorice, lingvis-
t ice, administrative, politice”) care
„opereazã de-a lungul timpului, pe o
duratã lungã” ºi „genereazã modele
recognoscibile, adevãrate crezuri, ce
reprezintã o parte din ceea ce comu-
nitatea ajunge sã considere ca «nor-
mal ºi natural»”.

Aceastã perspectivã privilegiazã cu-
tuma, cunoaºterea tacitã, durata lun-
gã, evoluþia gradualã ºi „organicã” –
teme, cu toate, ale unei prestigioase
t radiþii britanice de reflecþie politicã ºi
socialã care coboarã pînã la Edmund
Burke. Pornind de la aceste premise
teoretice, autorul defineºte „Europa
de  sud-est” ca un teritoriu în care
modelul democratic, egalitar ºi liberal
al Luminilor eºueazã, prin acþiunea
substratului, a „reziduurilor” de
mentalitate bizantine ºi otomane sau pur ºi simplu arhai-
c-rurale, într-o fetiºizare a raþionalitãþii birocratice, cu proli-
ferarea paralelã a reþelelor clientelare de trafic de influenþã.
Modelul corupt al modernitãþii corupe mai departe realita-
t ea socialã ºi culturalã cãreia i se aplicã. Modernizarea, în
aceastã parte de lume, este plasatã sub semnul „hibridu-
lui”, adicã al caracterului tragi-comic al contradicþiilor din-
tre aparenþã ºi esenþã.

Profesorul Schöpflin încearcã un inventar al „reziduuri-
lor culturale” care deformeazã modelul occidental al mo-
dernitãþii sau care i se opun cu încãpãþînare: lipsa unei tra-
diþ ii a „reciprocitãþii de drepturi dintre conducãtori ºi con-
duºi”, identificabile în feudalism ºi în creºtinismul occiden-
tal; dezechilibrul, þinînd de durata lungã, dintre stat ºi socie-
tate – evident, în favoarea celui dintîi; pervertirea instituþii-
lor prin „moºtenirea reþelelor premoderne de putere” ºi
„persistenþa regulilor informale în raport cu cele formale”;

„reziduurile” religioase diferite în Europa de sud-est faþã de
cea centralã ºi de vest, secularizarea mult întîrziatã ºi in-
completã a societãþilor sud-est europene, unele valori ºi ati-
tudini considerate incompatibile cu modelul occidental al
modernitãþii; moºtenirea sistemului administrativ otoman,
opresiv, arbitrar, incontrolabil de cãtre subiecþi, ineficient;
persistenþa unei gîndiri de tip mitic în discursul identitãþii
colective; ruptura dintre sat ºi oraº, deficitul de dezvoltare al
zonelor rurale, perpetuat pînã astãzi; lipsa unei tradiþii a ci-
vilizaþiei urbane, tehnologice ºi comerciale.

Iatã ºi pasajul care, în opinia mea, trage concluzia acestei
expuneri de motive, oferind un exemplu de filozofie socialã
conservatoare de cea mai bunã calitate: „Întrebarea este da-
cã poate exista un model de modernitate sud-est europeanã.
Rãspunsul este da, dar acesta va trebui elaborat pe baza sti-
lur ilor de gîndire ºi a lumilor-gîndire, a practicilor ºi tradiþii-
lor sud-est europene, ºi nu prin importarea în masã a idei-
lor ºi modelelor.”

Modelul „organic” ºi
modelul „artificial”
Deºi înþeleg structura de ansamblu a demersului profesoru-
lui Schöpflin ºi sînt de acord cu multe dintre afirmaþiile
domniei-sale, eseul îmi provoacã, totuºi, ºi o stare de incer-
t itudine. În opinia mea, aceasta se leagã de sensul în care
este folosit unul dintre conceptele sale centrale, cel de mo-
del. Se vorbeºte despre modelul modernitãþii occidentale, a
Europei centrale sau a celei de sud-est, se vorbeºte despre
un model al modernizãrii „brutale” ºi despre un model „fi-
resc” pe care Europa de sud-est ar trebui sã-l elaboreze.

Probabil cã în cultura academicã în care se exprimã în
mod curent profesorul Schöpflin sensul conceptului este bi-
ne precizat, dificultãþile mele de receptare provenind exclu-
siv din necunoaºterea codului. Totuºi, rãmîne un fapt cã
„modelul” poate desemna fie un proiect politic elaborat „în
eprubetã” de elite modernizatoare care încearcã sã-l forþeze
asupra unei tradiþii culturale mai mult sau mai puþin com-
pat ibile cu el, fie o configuraþie culturalã, economicã, politi-

cã ºi socialã spontanã, rezultatã din experienþã, dintr-un
proces de trial and error, care se dovedeºte funcþionalã prin
aceea cã genereazã prosperitate, securitate ºi satisfacþie.

Distincþia este foarte importantã pentru a ne ajuta sã înþele-
gem la ce exact se referã profesorul Schöpflin atunci cînd vor-
beºte despre un model „occidental”, unul „central-
european” ºi unul „sud-est european”. Impresia cu care am
rãmas în urma unei lecturi atente a eseului este cã se opune
un model occidental al modernizãrii bazate în cea mai mare
mãsurã pe un substrat cultural, pe atitudini, practici, strategii,
experienþe acumulate în timp, unui model sud-est european
al modernizãrii „artificiale” bazat strict pe proiecþii raþionale
sau pe fantasme, pe utopii ale eficienþei sau ale „sîngelui ºi pã-
mîntului”, care se raporteazã în mod negativ la acumulãrile de
experienþã, la strategiile cognitive ºi deliberative, la universul
simbolic al societãþilor cãrora li se aplicã. Între cele douã extre-
me s-ar plasa modelul unei modernitãþi central-europene.

Voi lãsa deoparte evidenþa cã, în acest fel, se transferã
asupra relaþiei dintre „vest” ºi „(sud-)est” un tip de opoziþie
care a fost mult timp invocatã înãuntrul a ceea ce astãzi con-
siderãm drept Occident (pentru Edmund Burke, de exem-
plu, la 1791, aceasta era distincþia dintre Anglia monarhiei
constituþionale ºi Franþa revoluþionarã). Mã voi concentra
asupra unui aspect mai important pentru discuþia de faþã,
încercînd sã prezint convingerea cã în Occident continuita-
tea caracterizeazã relaþia dintre modernitate ºi tradiþiile pre-
moderne ca nefondatã. Pe de altã parte, în ceea ce priveºte
Europa de  sud-est, ideea cã proiectele ºi politicile de moder-
nizare care se succed de-a lungul ultimelor douã secole au
eºuat întotdeauna din acelaºi motiv ºi în aceeaºi mãsurã
(ceea ce are ca efect, în primul rînd, „ºtergerea diferenþei”
comunismului) este, de asemenea, contestabilã.

Dacã, aºadar, ambele modele, cel „organic” al Europei
occidentale ºi cel „artificial” al Europei de sud-est, pot fi re-
descrise, este evident cã ºi relaþia stabilitã între ele de profe-
sorul Schöpflin poate fi redefinitã. Asupra acestor puncte voi
întîrzia, pe rînd, în cele ce urmeazã.

Modernitatea occidentalã
nu poate fi definitã neproblematic
drept „organicã”
Dacã acceptãm teoria care plaseazã originea modernitãþii în
Reformã ºi mai ales în valul ei puritan (calvinist ºi indepen-
dent), atunci devine clar cã ºi în Occident mutaþiile nu s-au
produs fãrã o puternicã rezistenþã. „Reziduurile culturale”
generate de eforturile de remodelare radical-protestantã a
unora dintre societãþile europene aflate în avangarda indus-
t r ializãrii sau democratizãrii sînt uºor identificabile (de un-
de necesitatea unor „relaxãri” periodice). Rezistenþa popu-
larã spontanã faþã de programul puritan de regenerare spiri-
tualã este evidentã în oprirea procesului de rãspîndire a noi-
lor  idei religioase, pe care nici un istoric mai sofisticat nu le
explicã exclusiv prin Contrareformã (a se vedea, de exem-
plu, cazul Franþei, unde ofensiva hughenotã îºi pierde suflul

nu în timpul persecuþiilor celor mai
violente, ci dupã emiterea decretelor
de toleranþã religioasã). Nu mai puþin
semnificative sînt tensiunile interne
ale  bisericilor reformate (i. e., în se-
colul al 17-lea, cele între remon-
stranþi ºi puritani, sau luptele dintre
partidele religioase reformatoare în
t impul Revoluþiei engleze ºi al Protec-
toratului), expresie a supravieþuirii
încãpãþînate a ceea ce profesorul
Schöpflin numeºte „reziduuri cultu-
rale”.

Dacã legãm începutul modernitãþii
de emergenþa statului iluminist, nu
putem ignora o întreagã linie de argu-
mentaþie, ilustratã nu doar de radica-
lii, dar ºi de conservatorii din diferite
generaþii, care susþine cã moderniza-
rea occidentalã poate fi descrisã (ºi
asta nu marginal, accidental, ci esen-
þ ial) exact cu termenii în care profe-
sorul Schöpflin descrie modernizarea
în Europa de sud-est, adicã drept o în-
cercare de a „legitima niºte idei de-
viante în comparaþie cu normele cul-

turale stabilite”. Autorii radicali conduc asemenea analizele
pe drumul acuzaþiilor de „violenþã structuralã” la adresa
„capitalismului”, un sistem considerat a fi prin esenþã „inu-
man” ºi „imoral”. Analiºtii liberali ai modernizãrii ºi naþio-
nalismului în lumea occidentalã, însã, prezintã asemenea
strategii drept o alegere de cele mai multe ori raþionalã, dic-
tatã de imperativul de a realiza „cea mai mare satisfacþie
pentru cel mai mare numãr posibil” (pentru a folosi celebra
formulã a lui  Bentham).

Dacã modelul modernizãrii occidentale implicat în anali-
zele profesorului Schöpflin (cel al unui proces organic, în
urma cãruia oamenii ajung de la sine sã considere drept na-
turale valorile iluministe ºi post-iluministe) mi se pare in-
compatibil cu realitatea secolelor al 17-lea ºi al 18-lea, el nu
mi se pare mai adecvat nici pentru a înþelege actuala confi-
guraþ ie culturalã, politicã, economicã a bãtrînului conti-
nent. Modelul impus de Uniunea Europeanã nu este asimi-



lat nici pînã astãzi de multe dintre þãrile membre, fie din in-
capacitate, fie datoritã unei rezistenþe culturale sau morale.
Pur ºi simplu, reziduurile continuã sã existe ºi sã lucreze,
manifestîndu-se nu doar în sfera politicilor financiare ºi
economice (sã nu uitãm cã marele proiect al impunerii Eu-
ro-ului este departe de a se fi încheiat ºi de a se fi dovedit un
succes), ci, mai ales, în cele, tot mai sensibile, ale politicilor
culturale ºi de securitate.

Este foarte greu sã concepem ordinea politicã ºi econo-
micã instauratã în Europa occidentalã dupã cel de-al doilea
rãzboi mondial drept o evoluþie organicã, bazatã pe resurse
interne ºi desfãºurînd în mod natural niºte premise cultura-
le  comune. Implicarea masivã, militarã, economicã, dar ºi
moralã, a Statelor Unite a fost factorul esenþial al evoluþiei
spre o democraþie funcþionalã ºi o economie prosperã a an-
samblului Europei occidentale. Fãrã acest vector complet
nou, jucînd doar în funcþie de strategiile de rezolvare a con-
flictelor, de modelele instituþionale internaþionale sau de
practicile cognitive tradiþionale, siste-
mul european nu ar fi putut niciodatã
depãºi realismul de secol 19 al „echi-
librului de forþe” spre un model al co-
-evoluþiei ºi spre perspectivele federa-
le de astãzi. Un argument pentru im-
portanþa „aculturaþiei” americane es-
te chiar faptul cã Grecia sud-est euro-
peanã ºi ortodoxã a devenit, în ultima
jumãtate de secol, mult mai compati-
bilã sub aspect economic, instituþio-
nal, de mentalitate cu „Europa occi-
dentalã” decît cel mai occidental din-
tre foºtii sateliþi sovietici, Germania de
est.

Pe de altã parte, statul bunãstãrii,
care devine modelul dominant în Eu-
ropa vesticã de-a lungul perioadei
postbelice, este tot ce poate fi mai
opus teoriilor economice ale evoluþiei
„spontane”. Intervenþionismul masiv
în economie, care a produs ºi rãspîn-
dit pe scarã largã mentalitatea de asis-
tat, inhibînd, pentru foarte multã vre-
me, spiritul de iniþiativã, a fost, în ge-
neral, dictat de ideologia de planifica-
re  ºi control a unor elite, nu de bazele morale ºi juridice ale
creºtinismului sau feudalismului occidental. Este semnifi-
cativ, în acest context, faptul cã miºcãrile politice de expresie
conservatoare au criticat frecvent statul social ca pe un apo-
loget al populismului iresponsabil ºi ca pe un instrument de
degradare a tradiþiilor intelectuale ºi morale.

Modernizarea ca duratã ºi aspiraþie
Ideea profesorului Schöpflin cã statul modern, importat în
Europa de sud-est, „ºi-a avut originile, dinamica ºi conturu-
r ile într-o matrice culturalã diferitã, într-o culturã cu un ca-
pital cultural diferit” deschide calea unei reconstrucþii fina-
liste a istoriei operate din perspectiva prezentului. În acest
or izont de înþelegere, din moment ce procesele ºi politicile
de modernizare din Europa occidentalã (ºi, într-o mãsurã,
din Europa centralã) au reuºit, înseamnã cã ele erau sortite
sã reuºeascã – toate elementele componente ale „moºtenirii
culturale”, juridice, religioase, politice, fiind percepute în-
t r-o interacþiune coerentã. La fel, dacã în Europa de sud-est
polit icile de modernizare sînt departe de a fi adus prosperi-
tate, satisfacþie, securitate pentru un numãr semnificativ de
oameni, înseamnã cã eºecul era pre-programat, înscris în
premisele culturale ale acestei regiuni, comunismul deve-
nind astfel o chestiune de destin astrologic. Deºi foarte greu
de eliminat, fiindcã este extrem de intricatã în opiniile care
se formuleazã despre lumea sud-est europeanã, aceastã opi-
nie  este în mod evident o iluzie, ea nu poate fi susþinutã ra-
þional (aºa cum, în general, nu poate fi susþinutã ideea cã is-
toria are un sens real, pre-existent, definitiv, unic).

Dacã, aºadar, acceptãm diagnosticul profesorului
Schöpflin, care vorbeºte despre modernitatea „eºuatã” a Eu-
ropei de sud-est (faþã de cea „incompletã” a Europei centra-
le), aceasta nu înseamnã cã trebuie sã acceptãm ºi descrie-
rea pe care domnia-sa o face procesului care a condus la
aceastã situaþie. Cu alte cuvinte, lipsa de „organicitate”, de
pr izã a modelului modernitãþii iluministe la fondul cultural
al  sud-estului european nu reprezintã în nici un fel singura

explicaþie plauzibilã a eºecului. Durata este un factor esen-
þial în procesele de transformare culturalã, iar lumea occi-
dentalã a beneficiat de o asemenea duratã lungã, dacã vom
cãdea de acord cã politici sistematice de raþionalizare a in-
st ituþiilor, a credinþelor religioase, de introducere a educa-
þiei de masã, de creºtere economicã dirijatã apar în acest
spaþ iu (evident, cu decalaje absolut dramatice) încã din se-
colul al 17-lea. În Europa de sud-est, un start echivalent are
loc cel mai devreme la jumãtatea secolului al 19-lea. Rãmî-
nînd, aºadar, într-o logicã de tip behaviorist, putem conchi-
de cã nu atît opoziþia valorilor de substrat este aceea care fa-
ce sã eºueze modernizarea sud-est europeanã, tot astfel
cum nu specificul creºtinismului roman sau al feudalismu-
lui este principalul element de susþinere a modernitãþii oc-
cidentale. Noile reflexe ale modernitãþii, s-ar putea argu-
menta, sînt create în vestul Europei printr-un proces înde-
lungat, sistematic ºi raþional de impunere instituþionalã, iar
diferenþa esenþialã este cã în centrul ºi în sud-estul Europei

nu numai cã totul a început mult mai tîrziu, dar procesul a
fost fracturat de mai multe ori, ultima datã prin colonizarea
sovieticã.

Aºadar, dincolo de orice model specific, pentru a asimila
profund modernitatea, Europa de sud-est are nevoie, în pri-
mul rînd, de timp ºi de stabilitate. Cred cã exemplul Greciei
este din nou elocvent: una dintre þãrile cu istoria cea mai
zbuciumatã ºi mai traumaticã din zonã a evoluat spectacu-
los într-o jumãtate de secol de integrare în sistemul econo-
mic, politic ºi de securitate al lumii occidentale. Este adevã-
rat, aceastã þarã este ultima pe lista europeanã la mulþi indi-
catori, dar cele mai dezvoltate dintre þãrile Europei centrale
ar avea nevoie de cel puþin 10-15 ani de creºtere economicã
neîntreruptã, ºi la cote dintre cele mai ridicate, pentru a o
ajunge din urmã. Grecia este, probabil, un argument foarte
bun pentru a susþine ideea cã, dacã este imposibil sã te
aºtepþi ca þãrile ex-comuniste din sud-est sã ajungã pe o ca-
le proprie la un grad de compatibilitate cu Uniunea Euro-
peanã care sã justifice integrarea, o extindere realizatã prin
fiat ar putea accelera extraordinar procesele interne de
modernizare.

Existã aici un aspect al chestiunii ignorat în descrierea
profesorului Schöpflin, dar esenþial pentru o înþelegere co-
rectã a situaþiei. În eseul de care ne ocupãm se vorbeºte con-
stant despre continuitatea proiectelor de modernizare ºi oc-
cidentalizare conduse cu brutalitate de elitele epocii post-o-
tomane cu impunerea comunismului în zonã, dupã cel
de-al doilea rãzboi mondial. „Statul preia controlul moder-
nizãrii”, afirmã profesorul Schöpflin, „deoarece se percepe
pe sine ca fiind raþional prin excelenþã ºi se strãduieºte sã
transforme societatea în propria lui imagine. Comunismul a
fost apoteoza acestei tendinþe”. Într-un fel, observaþia se
sus þine: este evident cã totalitarismul comunist s-a grefat pe
o tradiþie autoritarã localã, generatã de faptul cã, aºa cum
explicã într-un mod foarte perceptiv profesorul Schöpflin,
statul a receptat modernizarea mult înaintea societãþii ºi a
ajuns sã monopolizeze procesul. Dar este falsã implicaþia cã
procesele de occidentalizare ºi modernizare iniþiate de elite-

le indigene se aflã pe acelaºi plan, în privinþa legitimitãþii, a
îndreptãþirii morale, cu experimentul comunist. Nicãieri în
Europa de sud-est comunismul nu s-a impus altfel decît
printr-un regim de ocupaþie a cãrui brutalitate este foarte
greu de ºters din memoria colectivã.

Pe de altã parte, înainte de instaurarea comunismului,
politicile locale de modernizare au fost deturnate de impac-
tul totalitarismului nazist, a cãrui dezvoltare a întrerupt re-
laþia societãþilor din aceastã regiune cu Europa occidentalã
ºi în primul rînd cu Franþa, pe care o luau ca reper suprem.
Aceasta nu reprezintã o scuzã pentru asocierea la cauza na-
zistã, asociere care, în cazul României cel puþin, a dus la cri-
me de o deosebitã gravitate împotriva evreilor ºi populaþiei
rome. Asemenea acte au fost girate de elite politice indigene
– de fanaticii etno-religioºi ºi de dictatura militarã. Dar rã-
mîne, totuºi, un fapt cã aceste forþe nu au ajuns la putere
doar  în baza unor evoluþii interne (adicã prin alegeri libere,
ca în Germania), presiunea contextului extern contribuind

decisiv la succesul lor. Ceea ce în-
seamnã cã, deºi îndepãrtate de pe
scena politicã, elitele liberale ºi pro-
-occidentale nu au dispãrut din isto-
ria localã, fapt devenit evident la sfîr-
ºitul rãzboiului, cînd au cîºtigat alege-
r ile cu o majoritate zdrobitoare. Deºi
comuniºtii au falsificat rezultatul
scrutinului ºi au trimis în lagãrele de
concentrare pe reprezentanþii cei mai
proeminenþi ai acestei culturi politi-
ce, aceasta nu a dispãrut, manifestîn-
du-se continuu, chiar în deceniile co-
muniste, ca un fenomen de contra-
culturã.

În prezentarea profesorului
Schöpflin, opþiunea pro-occidentalã
în Europa de sud-est apare ca super-
f icialã ºi marginalã, impusã întot-
deauna cu forþa – un punct de vedere
relativ rãspîndit printre istoricii pro-
cesului de modernizare în regiune.
Ceea ce ignorã acest punct de vedere
este faptul cã, deºi minoritarã sub ra-
port statistic, opþiunea occidentalã
nu poate fi consideratã, totuºi, un

simplu accident, ea este prea adînc înrãdãcinatã în discur-
sul identitar modern al naþiunilor din regiune pentru a mai
putea fi eliminatã vreodatã. Astfel încît, chiar atunci cînd
este înlãturat de la putere, mesajul occidentalizãrii conti-
nuã sã modeleze autoreprezentarea societãþilor din regiu-
ne. Persistenþa acestui model, sentimentul cã el este pro-
fund legitim, este principala explicaþie pentru faptul cã, în
Europa de sud-est, cu toate ezitãrile ºi inconsecvenþele de
rigoare, atît elitele post-comuniste, cît ºi cele ce aspirã la
statutul de opoziþie liberalã, ba chiar ºi naþionaliºtii, au sta-
b ilit  un consens clar în privinþa susþinerii eforturilor de in-
tegrare în NATO ºi UE. Sentimentul cã aici este vorba în pri-
mul r înd de un calcul al intereselor, de conºtiinþa clarã a
avantajelor economice care decurg din integrare supraeva-
lueazã puternic, în opinia mea, capacitatea de alegere raþio-
nalã a elitelor poltice locale.

Sentimentul unei continuitãþi, al unei tradiþii a occiden-
talizãrii (accentuat, în cazul României, de un discurs identi-
tar centrat pe „originea latinã”), ca ºi nevoia de prestigiu ºi
demnitate au fost mult mai importante în conturarea unei
asemenea decizii decît conºtiinþa clarã a avantajelor care de-
curg din libera circulaþie a capitalurilor, mãrfurilor ºi per-
soanelor. Atunci cînd este conºtientizat în Occident, acest
f apt este privit cu suspiciune: o adeziune emoþionalã la mo-
delul de raþionalitate al Occidentului pare o contradicþie în
termeni ºi o dovadã a unor grave carenþe de modernitate. ªi
totuºi, bunul-simþ ar trebui sã ne spunã cã: 1. un astfel de
ataºament afectiv nu a existat niciodatã, în Europa de sud-
est, pentru modelul comunist de modernizare; 2. este im-
posibil sã asimilezi un model de civilizaþie pe o bazã pur ra-
þ ionalã; 3. încrederea ºi loialitatea, oricît de multã nevoie ar
avea de premise coerente ºi de calculul intereselor, sînt, to-
tuºi, fenomene care depãºesc (pentru a o institui sau conso-
lida) sfera tranzacþiilor contractuale.

Continuare în numãrul urmãtor

CAIUS DOBRESCU s-a nãscut în 1966, la Braºov. Este lector al Universitã-
þii Transilvania din Braºov. Semizei ºi rentieri, Bucureºti, 2001.



Raport despre
tratamentul preferenþial
al minoritãþilor
naþionale de cãtre
statul înrudit
adoptat de Comisia
de la Veneþia în cadrul
celei de-a 48-a Reuniuni Plenare
(Veneþia, 19-20 octombrie 2001)
(fragmente)

B. Legislaþia internã referitoare
la protecþia minoritãþilor înrudite:
analizã1

În completare la înþelegerile bilaterale ºi la legile ºi regulile autohtone
prin care acestea sînt puse în aplicare, un numãr de state din Europa
au aprobat acte legislative sau regulamente specifice, acordînd avanta-
je speciale, prin urmare un tratament preferenþial, persoanelor care
apar þin minoritãþilor înrudite cu ele

2
.

Urmãtoarele legi meritã sã fie citate în acest context:
•  Legea egalitãþii sud-tirolezilor cu cetãþenii Austriei în anumite

domenii administrative, 25 ianuarie 1979 (Austria) (în cele ce
urmeazã: „Legea austriacã” sau LA).

3

•  Legea despre slovacii expatriaþi precum ºi schimbarea ºi com-
pletarea unor legi – nr. 70 din 14 februarie 1997 (Slovacia) (în
cele ce urmeazã: „Legea slovacã” sau LS).

•  Legea referitoare la sprijinul acordat comunitãþilor româneºti
din întreaga lume ,  15 iulie 1998 (România) (în cele ce urmeazã:
„Legea românã” sau LR).

•  Legea federalã despre politica de stat a Federaþiei Ruse cu pri-
vire la compatrioþii de peste hotare , martie 1999 (Federaþia ru-
sã) (în cele ce urmeazã: „Legea rusã” sau LRu).

•  Legea despre bulgarii care trãiesc în afara Republicii Bulgaria ,
11 aprilie 2000 (Bulgaria) (în cele ce urmeazã: „Legea bulgarã”
sau LB).

•  Legea despre mãsurile de favorizare a minoritãþii italiene din
Slovenia ºi Croaþia , 21 martie 2001, nr. 73 (care lãrgeºte valabili-
tatea articolului 14 § 2 al Prevederilor pentru dezvoltarea activi-
tãþilor economice ºi cooperãrii internaþionale a Regiunii
Friuli-Venezia Giulia, a provinciei Belluno ºi a zonelor înveci-
nate,  9 ianuarie 1991, nr. 19) (Italia) (în cele ce urmeazã: „Legea
italianã” sau LI).

•  Legea despre maghiarii care trãiesc în þãrile vecine , 19 iunie
2001 (care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Ungaria) (în ce-
le ce urmeazã: „Legea maghiarã” sau LM).

De asemenea, sînt demne de remarcat cele ce urmeazã:
•  Rezoluþia Parlamentului sloven despre statutul ºi situaþia mino-

ritãþilor slovene care trãiesc în þãrile vecine ºi îndatoririle sta-
tului sloven ºi ale altor organe în aceastã privinþã din 27 iunie
1996.

•  Decizia Ministerialã Comunã nr. 4000/3/10/e a Miniºtrilor de
Interne, de Apãrare, ai Afacerilor Externe, Muncii ºi Ordinii publi-
ce din 15-29 aprilie 1998 despre Condiþiile, durata ºi procedura
de eliberare a legitimaþiilor de identitate speciale pentru cetã-
þenii albanezi de origine greacã (Grecia) (în cele ce urmeazã:
„Decizia Ministerialã Greacã” sau DMG).

Sfera de aplicare ratione personae
Legea românã ºi Legea italianã se limiteazã la referirea la „comunitãþi-
le” sau „minoritãþile” care trãiesc în afara teritoriilor lor respective.
Celelalte legi examinate, dimpotrivã, precizeazã în detaliu criteriile cã-
rora o persoanã trebuie sã corespundã pentru a intra în sfera lor de
aplicare. Aceste criterii sînt urmãtoarele:
Cetãþenia strãinã
Acest criteriu decurge din raþionamentul [ratio] foarte asemãnãtor al
acestor legi ºi, din aceastã cauzã, le este comunã tuturor (cu excepþia
par þialã a Legii ruse). Criteriul nu este precizat întotdeauna în mod ex-
plicit (vezi Legile românã ºi italianã menþionate mai sus; Legea bulga-
rã nu-l specificã în articolul 2, o face însã în capitolul al doilea). Legea
maghiarã precizeazã cã cetãþenia ungarã trebuie sã fie pierdutã din al-
te motive decît cel al renunþãrii voluntare.
Originea naþionalã specificã
În timp ce Legile italianã ºi românã nu precizeazã în mod explicit nici
un criteriu pentru stabilirea originii naþionale, celelalte legi fac
acest lucru, mai mult sau mai puþin detaliat.

În Legea slovacã, „originea etnicã” slovacã derivã dintr-un „strã-
moº direct pânã la a treia generaþie” (articolul 2 § 3 al LS). Pentru Le-
gea bulgarã este necesar a avea cel puþin un ascendent de origine bul-

garã (articolul 2 al LB). În Legea maghiarã, este de „naþionalitate” ma-
ghiarã persoana care se declarã ca atare (articolul 1 al LM). Pentru
ruºi, compatrioþi sînt „cei care împãrtãºesc aceeaºi limbã, religie, cul-
turã, aceleaºi tradiþii ºi obieciuri, precum ºi descendenþii lor direcþi”
(articolul 1 al LRu).

Ca dovadã a originii naþionale, Legea slovacã cere un „document
susþinãtor” care poate consta din: certificatul de naºtere, certificatul
de botez, o declaraþie a oficiului stãrii civile, o „dovadã a naþionalitãþii”
sau permisul de ºedere permanentã; în lipsa acestora, se cere o dova-
dã scrisã din partea unei organizaþii a slovacilor din strãinãtate sau
mãrturia a cel puþin doi conaþionali slovaci expatriaþi (articolul 2 § 4 al
LS). Legea bulgarã cere un document eliberat de o autoritate strãinã
sau de o asociaþie a bulgarilor de peste hotare sau de Biserica Ortodoxã
Bulgarã; în lipsa acestora, originea bulgarã poate fi doveditã prin mij-
loace justiþiare (articolul 3 al LB). Legea rusã cere, pe lîngã „libera ale-
gere” a persoanei, „documente susþinãtoare” ale cetãþeniei sovietice
sau ruse anterioare sau a reºedinþei anterioare pe teritoriul Rusiei,
URSS, RSFSR sau al Federaþiei Ruse, sau al descinderii directe din imi-
granþi (articolul 4 al LRu).

Dovedirea originii maghiare este mai complexã; deºi formularea
articolului 1 § 1 a Legii maghiare pare sã sugereze cã este suficientã
simpla declaraþie a solicitantului, reiese
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 cã organizaþiile reprezentati-

ve ale comunitãþii naþionale maghiare din þãrile vecine vor trebui sã
cerceteze originea naþionalã a solicitantului înaintea eliberãrii – sau
refuzului – recomandãrii în cauzã. Cu toate acestea, legea nu specificã
ce fel de criterii se vor aplica de cãtre aceste organizaþii.
Reºedinþa în afara graniþelor
Legile bulgarã ºi rusã solicitã ca persoana în cauzã sã aibã reºedinþa pe
teritoriul unei þãri strãine (articolul 2, respectiv 1), asemenea Legii ro-
mâne (articolul 1). Legea maghiarã prescrie cã numai cei care au re-
ºedinþa în una dintre þãrile învecinate (cu excepþia Austriei) au dreptul
la avantajele în cauzã (articolul 1 § 1 al LM). Legea italianã se limitea-
zã la minoritãþile italiene din Croaþia ºi Slovenia
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Lipsa permisului de ºedere permanentã în statul înrudit
Aceastã cerinþã este cuprinsã în Legea maghiarã (articolul 1 § 1). De
fapt, obþinerea unui permis de ºedere permanentã în Ungaria consti-
tuie baza retragerii „Certificatului de Naþionalitate Maghiarã” (articolul
21 § 3 (b) al LM). Faþã de aceasta, Legea slovacã îi încurajeazã pe expa-
triaþi sã solicite reºedinþa permanentã în Slovacia (articolul 5 § 3 al
LS). Legitimaþia de identitate specialã greacã echivaleazã cu un permis
de ºedere de trei ani (articolul 3 al DMG).
Conºtiinþa lingvisticã
Potrivit Legii slovace, „expatriatul” trebuie sã posede cel puþin o
cunoaº tere pasivã a limbii slovace, care trebuie atestatã prin rezultate-
le activitãþilor proprii sau prin dovada unei organizaþii slovace din þara
de reºedin þã sau prin mãrturia a cel puþin doi conaþionali din strãinã-
tate (articolul 2 § 6, 7 al LS).
Conºtiinþa culturalã
Legea slovacã cere o cunoaºtere de bazã a culturii slovace, care trebuie
sã fie doveditã prin aceleaºi metode ca ºi conºtiinþa lingvisticã (vezi
mai sus). Legea bulgarã pretinde „conºtiinþa naþionalã bulgarã” (arti-
colul 2 al LB).
Soþi ºi copii minori
Potrivit Legii maghiare, soþii ºi copiii minori care trãiesc în gospodãrie
comunã sînt îndreptãþiþi la avantajele stipulate în Lege (articolul 1 § 2 al
LM). Decizia ministerialã greacã extinde avantajele albanezilor de origi-
ne greacã la soþii ºi descendenþii acestora, care pot dovedi rudenia prin
documente oficiale (articolul 1 § 2 DMG). Avantajele Legii slovace sînt
ex tinse asupra copiilor expatriatului, avînd vîrsta de cel mult 15 ani, ca-
re sînt menþionaþi în Legitimaþia de expatriat (articolul 4 § 1 al LS).
Documentul doveditor al dreptului la avantajele acordate prin lege
Legile maghiarã, slovacã ºi rusã subordoneazã dreptul la avantaje spe-
cifice deþinerii unui document speecial. La fel procedeazã ºi Decizia
ministerialã greacã.

Natura acestui document nu este întotdeauna identicã.
Potrivit regulamentului grec, acesta este (ºi este denumit) o legiti-

maþie de identitate (cuprinzînd fotografia ºi amprentele posesorului
sãu), eliberatã pe o perioadã de trei ani (care poate fi prelungitã); fun-
c þioneazã ºi ca permis de ºedere ºi permis de lucru (vezi
 declaraþia/circulara corespunzãtoare a Ministerului grec al Ordinii Pu-
blice).

„Legitimaþia de expatriat” slovac, care se elibereazã pe o perioadã
de timp nedefinitã, conþine datele personale ale posesorului, precum
ºi  adresa lui permanentã (datele copiilor minori pot fi ºi ele incluse, la
cererea persoanei în cauzã, în mãsura în care acest lucru este compa-
tibil cu tratatele internaþionale în vigoare). Aceastã legitimaþie nu echi-
valeazã cu legitimaþia de identitate ºi este valabilã numai cînd este fo-
lositã împreunã cu un document de identitate valabil (articolul 4 § 2
al LS) eliberat de cãtre statul de cetãþenie. Cu toate acestea, deþinãtorul
legitimaþiei poate sã intre pe teritoriul slovac fãrã invitaþie scrisã, vizã
sau permis de ºedere.

„Legitimaþia Maghiarã” – care se elibereazã pe o perioadã de cinci ani
sau pînã la împlinirea vîrstei de 18 ani, respectiv pentru o perioadã nede-
finitã dacã posesorul a depãºit vîrsta de 60 ani – conþine fotografia pose-
sorului ºi toate datele personale ale acestuia (articolul 21 § 5 al LM).

Legea rusã stipuleazã cã apartenenþa la categoria de „compatriot”
poate fi doveditã – ca ºi prin paºaportul rus pentru cetãþenii ruºi sau
cei care deþin o dublã naþionalitate – printr-un certificat eliberat de re-
prezentanþele diplomatice sau consulare ale Federaþiei Ruse sau de cã-
tre autoritãþile competente ruse (articolul 3 al LRu). Acest certificat, ca-
re nu este însoþit de fotografia posesorului, nu echivaleazã cu o legiti-
maþie de identitate.

În ceea ce priveºte procedura de eliberare a documentelor în ca-
uzã, ele sînt eliberate de autoritãþile statului înrudit: un „organ central
de administraþie publicã desemnat de Guvernul Ungariei” (articolul
19 § 2 al LM); Ministerul Afacerilor Externe slovac (articolul 3 § 1 al

LS); „autoritãþile competente” sau misiunile diplomatice ºi consulate-
le ruseºti din strãinãtate (articolul 3 al LRu); departamentul de poliþie
res ponsabil pentru strãini (articolul 1 al DMG).

Consulatele sau ambasadele statelor înrudite pe teritoriul þãrilor de
cetãþenie pot avea un rol în aceastã procedurã. Potrivit articolului 1 al
Legii slovace, misiunile sau serviciile consulare slovace pot primi ce-
reri pentru legitimaþia de expatriat, pe care le transmit Ministerului
Afacerilor Externe pentru decizie. Misiunile diplomatice sau consula-
tele ruse pot elibera certificatul de atestare a originii ruse (articolul 3
al LRu). Autoritãþile consulare greceºti nu joacã ºi nu pot avea nici un
rol, dat fiind cã legitimaþia de identitate specialã greacã poate fi elibera-
tã numai acelora care se aflã pe teritoriul grec (articolul 1 § 1 al DMG).

Legea maghiarã nu atribuie nici un rol consulatelor sau misiunilor
diplomatice ale Ungariei, însã prevede un rol esenþial în aceastã proce-
durã pentru organizaþiile maghiarilor de peste graniþe. Legitimaþia ma-
ghiarã este eliberatã, de fapt, de cãtre autoritãþile ungare în cazul în ca-
re solicitantul a fost „recomandat” de una dintre aceste organizaþii, ca-
re trebuie sã verifice declaraþia fãcutã de solicitant asupra apartenenþei
sale la minoritatea maghiarã, sã ateste autenticitatea semnãturii sale ºi
sã furnizeze, printre altele, fotografia solicitantului ºi datele personale
ale acestuia (articolul 20 § 1 al LM). În absenþa unei astfel de reco-
mandãri, legitimaþia nu poate fi eliberatã
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; nici un fel de remediu nu

este admis împotriva refuzului unei organizaþii de a elibera recoman-
darea. Am menþionat mai sus cã criteriile, de care organizaþiile trebuie
sã þinã seama, sînt neclare.

Un rol cu totul diferit este atribuit organizaþiilor asemãnãtoare de
cãtre Legea slovacã. Conform articolului 2 § 5 al LS, ele pot atesta
aparte nen þa unei persoane la minoritatea slovacã în cazurile în care
aceasta nu poate furniza documentele formale enumerate în articolul
2 § 4 din LS. Trebuie reþinut, în acest context, cã Legea slovacã prevede
un criteriu clar pentru evaluarea originii naþionale. În mod similar, Le-
gea bulgarã (articolul 3 al LB) prevede posibilitatea de a dovedi origi-
nea bulgarã prin declaraþia unei asociaþii a bulgarilor din strãinãtate;
legea specificã, totuºi, ceea ce trebuie sã fie dovedit, adicã de a avea cel
puþin un ascendent bulgar.

Natura avantajelor
Avantaje referitoare la învãþãmînt ºi culturã
Aceste avantaje constau de obicei în: burse pentru studenþi în vederea
urmãrii studiilor în statul înrudit; reducerea taxelor sau scutirea de ta-
xe de utilizare a instituþiilor culturale ºi educaþionale (cum sînt muze-
ele, bibliotecile ºi arhivele); sprijinul acordat instituþiilor de învãþã-
mînt de limbã maternã din statele de cetãþenie; pregãtirea cadrelor di-
dactice în limba maternã în statele de cetãþenie (articolul 6 § 1 al SL;
articolul 17 al LRu; articolele 9 ºi 10 ale LB; articolul 7 al LB; articolele
4  ºi 9-14 ale LM), recunoaºterea reciprocã a diplomelor universitare
(vezi numeroasele înþelegeri între Austria ºi Italia); accesul la cariera
universitarã (articolele 2 ºi 4 § 2 ale LA).

Articolul 10 § 1 al Legii maghiare prevede în continuare acordarea
de burse pentru studenþii aparþinînd minoritãþii înrudite care urmea-
zã studii de orice naturã în instituþiile de învãþãmînt superior – indife-
rent de limbã sau curriculum – din statul de cetãþenie.

Articolul 18 al Legii maghiare precizeazã bazele asistenþei de cãtre
Ungaria a organizaþiilor care funcþioneazã peste hotare ºi promoveazã
cu noaº terea ºi pãstrarea limbii, literaturii ºi tradiþiilor culturale ma-
ghiare.
Asigurãri sociale ºi de sãnãtate
Potrivit articolului 7 al Legii maghiare, angajaþii care deþin Legitimaþia
maghiarã pot contribui la asigurãrile de sãnãtate ºi la sistemul de pen-
sii. Ei au de asemenea dreptul la îngrijiri medicale nemijlocite în Un-
garia pe baza tratatelor de asigurãri sociale bilaterale. Articolul 2 al Le-
gii române se referã la posibilitatea membrilor comunitãþilor româ-
neºti de a primi ajutor individual în cazuri medicale speciale. Expa-
triaþii slovaci pot cere scutirea de la plata asigurãrii sociale în strãinãta-
te dacã îndeplinesc condiþiile necesare pentru a-ºi primi drepturile pe
teritoriul slovac (articolul 6 § 1 (d) din LS).
Avantaje în domeniul transporturilor
Acestea constau în tarife speciale pentru cei care cãlãtoresc spre sau
pe teritoriul statului înrudit (vezi articolul 8 al LM; vezi de asemenea
articolul 6 § 3 al LS care prevede tarife speciale pentru expatriaþii pen-
sionari, invalizi sau vîrstnici).
Permise de lucru
Potrivit Legii slovace, posesorii legitimaþiei de expatriat slovac, care vor
sã se angajeze, nu trebuie sã solicite permisul de lucru sau reºedinþa
permanentã în Slovacia (articolul 6 (b) din LS). Conform Legii ma-
ghiare, permisele de lucru pot fi acordate în mod excepþional conaþio-
nalilor din strãinãtate pe o duratã de trei luni, fãrã evaluarea prealabilã
a necesitãþilor pieþii forþei de muncã (articolul 15 al LM). Mai mult, co-
naþionalii din strãinãtate pot solicita rambursarea costurilor care se
impun pentru îndeplinirea condiþiilor legale necesare angajãrii (arti-
colul 16 al LM).
Scutirea de vize
Potrivit Legii slovace, posesorii legitimaþiei de expatriat care doresc sã
intre pe teritoriul Slovaciei nu au nevoie de nici un fel de vizã sau invi-
taþie, în mãsura în care acest lucru este posibil în virtutea tratatelor in-
ternaþionale în vigoare (articolul 5 § 1 al LS). Conform articolului 5 al
Legii austriece, sud-tirolezii definiþi ca atare prin aceastã lege nu au
nevoie de vizã în vederea ºederii în Austria.
Scutirea de permise de ºedere ºi rambursarea costurilor/scutirea de
costurile ºederii
Expatriaþilor slovaci li se permite ºederea pe timp îndelungat pe terito-
riul slovac în virtutea legitimaþiilor de expatriat (articolul 5 § 2 al LS).
Legitimaþia de identitate specialã greacã echivaleazã cu un permis de
ºedere pe durata valabilitãþi sale (pînã la trei ani, cu posibilitate de pre-
lungire) (articolele 1 ºi 3 ale DMG).



BAKK Miklós

Schiþe veneþiene (1)

La întîlnirea din 16 noiembrie de la Bucureºti dintre Orbán Viktor ºi
Adrian Nãstase ambele pãrþi pãreau sã fi participat cu sila. Cauza com-
portamentului mai reþinut al ºefului guvernului ungar a fost, probabil,
faptul cã diplomaþia ungarã nu a evaluat încã impactul poziþiei mai
tran ºante a Comisiei Europene, publicate recent, faþã de politica sa ex-
ternã de promovare a legii statutului. Nici prim-ministrul român nu s-a
grãbit sã intre în dezbateri meritorii, ci doar a predat în grabã o notã
omologului sãu ungar care conþinea, în esenþã, aceleaºi obiecþii pe care
diplomaþia românã le-a formulat deja în petiþia înaintatã Comisiei de la
Veneþia. Tema lui de meditaþie pentru urmãtoarele sãptãmâni este „va-
loarea realã” a observaþiilor critice legate de legea statului, incluse în ra-
portul de þarã despre Ungaria, în condiþiile în care chiar comisarul eu-
ropean pentru extindere, Günther Verheugen, cere acelaºi lucru pe care
Martonyi János l-a propus încã în cursul verii: negocierile sã fie purtate
în privinþa pachetului de decrete privind aplicarea legii. Deoarece, în
opinia lui Verheugen, aplicarea determinã dacã legea încalcã sau nu ac-
quis-ul comunitar.

Aparent, deci, nu s-au înregistrat progrese în negocierile dintre cele
douã pãrþi, deºi încetul cu încetul se contureazã cîteva posibilitãþi de
compromis. Una dintre acestea ar putea fi cea care ar „scoate” cumva
facilitãþile legate de încadrarea în muncã. Aceastã soluþie ar putea fi asu-
matã de partea ungarã, deoarece poate fi realizatã prin intermediul ac-
tului normativ special prevãzut în art. 15-16 ale legii (deci ar respecta
punctul de vedere ungar iniþial de a nu modifica textul legii) ºi în acelaºi
timp ar satisface ºi cele mai importante obiecþii ale UE, care, cu toatã
ambiguitatea lor (unele prevederi ale legii – se spune în raportul de þarã
despre Ungaria – „par sã nu corespundã normelor europene în dome-
niul protecþiei minoritãþilor”), se referã, în primul rînd, la încadrarea în
muncã. În acelaºi timp, ea ar fi acceptabilã ºi pentru guvernul Româ-
niei, pentru cã ar putea afirma cã astfel a eliminat partea „cea mai dis-
criminativã” a legii, cea referitoare la încadrarea în muncã (cu o micã
extindere-generalizare, la „domeniul social”), ºi a „restrîns”, astfel, va-
labilitatea legii – în acord cu raportul Comisiei de la Veneþia – la compe-
tenþa originarã a acestuia (culturã, educaþie). Celãlalt compromis s-ar
putea formula în privinþa „extrateritorialitãþii”. Guvernul ungar – tot
prin normele de aplicare – ar pune colectarea cererilor în sarcina con-
sulatelor, iar partea românã ar accepta acest lucru ca fiind „eliminarea
extrateritorialitãþii”. În acelaºi timp, organizaþiile de recomandare ar
funcþiona, în esenþã, în acelaºi fel, sarcinile acestora modificîndu-se nu-
mai la nivelul denumirii, conform recomandãrilor Comisiei de la Vene-
þia. Astfel, în absenþa documentelor cu valoare de dovadã, organizaþiile
minoritãþii naþionale pot da „recomandãri informale neobligatorii” au-
toritãþilor consulare ale statului-mamã.

Dar este posibil, poate fi obþinut un consens rapid ºi fundamental
prin asemenea „soluþii” tehnice? Dupã cum aratã toate semnele: nu.
Iar acest fapt – printr-o anume hermeneuticã politicã – era vizibil ºi din
primele discuþii privind raportul Comisiei de la Veneþia. Fiindcã docu-
mentul

1
 publicat la 22 octombrie a fost interpretat atît de partea româ-

nã, cît ºi de cea maghiarã drept o legitimare a propriei poziþii. Într-un
anumit sens, acest lucru era justificat – raportul conþine afirmaþii im-
portante „în favoarea” ambelor pãrþi –, însã rãzboiul interpretãrilor a
întrecut limita care putea fi explicatã prin motive politice conjuncturale,
prin necesitatea justificãrii tactice a punctelor de vedere ºi a impunerii
depline a considerentelor de prestigiu. Se pare cã prin aceastã disputã a
început o resubiectivizare fundamentalã – transferarea într-un nou
tip de discurs – a istoriei pline de conflicte a relaþiilor româno-ungare.

Deoarece în aceastã disputã poate fi sesizatã ºi nevoia reformulãrii
autodefinirii maghiarilor ºi a românilor. ªi acest lucru se realizeazã,

deºi în moduri (ºi mãsuri) diferite, cu instrumentele de creare ale duº-
manului, rãspîndite în politica modernã, prin cunoscutul mecanism
care defineºte „personalitãþile colective” printr-o serie de antagonisme.
Iar în procesul de creare a duºmanului sînt determinante momentele
care adapteazã vechiul set de convingeri la circumstanþele noi, schim-
bate. Vechile animozitãþi – scrie Murray Edelman – produc un discurs
previzibil ºi o continuitate corespunzãtoare acestuia în distribuþia pute-
rii ºi a resurselor relative2. Dacã apar schimbãri în distribuþia puterii ºi
în natura resurselor disponibile, autodefinirea trebuie sã se adapteze
acestora, ea jucînd un rol determinant în exploatarea politicã a duºma-
nului. Autodefinirea are douã posibilitãþii: fie cautã un nou duºman
adecvat sistemului de convingeri testat în timp, fie modificã imaginea
vechiului duºman. Disputa în jurul legii statutului are ca subiect, de
fapt, modul în care elita politicã ungarã ºi românã transformã antago-
nismele „istorice” în concursul „europenismului” ºi în ce imagine a
Europei – exprimînd interesele sale strategice – îºi încadreazã fiecare
conflictele cu vecinii.

Dar ce s-a schimbat fundamental în relaþia româno-ungarã ºi nu a
putut ieºi la ivealã decît tocmai acum, în disputa generatã de legea sta-
tutului? Putem aminti trei factori: 1. În procesul integrãrii europene ºi
pe baza rezultatelor obþinute în transformarea economiei, a crescut im-
portanþa economicã ºi diplomaticã a Ungariei în regiune. Cu toate cã în
privinþa alinierii la UE existau ºi mai devreme diferenþe între þãrile Euro-
pei Centrale ºi de est, acestea nu au atins nivelul care sã permitã ca
diferen þele provenite din tectonica regiunii sã se facã simþite sub forma
avantajelor cotidiene palpabile. 2. De asemenea, perspectiva unionalã
afecteazã în mod diferit procesele de formare a naþiunilor din þãrile an-
gajate în procesul de aderare. Problematica ridicatã de legea statutului
semnaleazã faptul cã procesul de integrare – ruperea parþialã a statelor
naþionale de legãturile lor istorice – poate „amplifica” diferenþele dintre
concepþiile dominante privind naþiunea. Aceastã consecinþã este apa-
rent stranie, deoarece, conform mentalitãþii dominante, apropierea de
Uniunea Europeanã – chiar dacã nu îl desfiinþeazã – „modereazã” ca-
racterul de stat naþional. 3. Uniunea Europeanã extinsã cu zece sau doi-
sprezece noi membri va fi, fãrã îndoialã, diferitã de cea de acum. Þãrile
aderente nu prea au posibilitatea sã se implice în dezbaterea purtatã în
jurul viitorului uniunii, însã într-un fel sau altul trebuie sã „parieze” pe
unul sau altul dintre scenariile posibile. Disputa româno-ungarã asu-
pra legii statutului indicã faptul cã statele candidate la aderare chiar
„pariazã” într-un fel sau altul pe una sau alta dintre alternativele euro-
pene. Unul dintre factorii de motivare ai acestor speculaþii este soluþia
pe care Uniunea o poate oferi în cursul acceptãrii statelor central-est-e-
uropene – ºi ulterior – la problemele pe care aceste naþiuni le percep ca
fiind nerezolvate.

Existenþa acestei provocãri apare, voalat, ºi în raportul Comisiei de la
Veneþia.

Raportul analizeazã nouã acte normative prin care statele-mamã
asigurã unilateral „facilitãþi speciale sau tratament preferenþial” mino-
ritãþilor din afara þãrii. Dintre cele nouã acte normative, opt se referã la
minoritãþi care trãiesc în state nemembre ale UE, iar în ºapte cazuri nici
þara-mamã nu este membrã a UE. În acelaºi timp, „statul de cetãþenie”
al minoritãþilor (România, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Federaþia Rusã,
Croaþia etc.) este, în majoritatea cazurilor, membrã a Consiliului Euro-
pei ºi, prin urmare, a semnat documentele internaþionale privind drep-
turile omului ºi protecþia minoritãþilor. Din toate acestea, însã, cititorul
raportului ar putea trage concluzia cã statele-mamã care legifereazã
„grija unilateralã” nu considerã ca fiind suficiente rezultatele obþinute
în sistemul european de protecþie a minoritãþilor, ba mai mult, nu au o
pãrere pozitivã nici în privinþa prespectivelor acestui sistem de norme,
adicã nu îl considerã un sistem care ar putea oferi soluþii satisfãcãtoare
pe termen lung.

În acelaºi timp, raportul aminteºte drept soluþii satisfãcãtoare ºi sta-
bile acele exemple istorice (Tirolul de sud, insulele Aland) care nu îºi au
originea în sistemul european de protecþie a minoritãþilor, ci au evoluat
prin istoria particularã a relaþiilor bilaterale. Deºi acest fapt nu poate fi
considerat nici mãcar o atitudine implicitã din partea Comisiei de la Ve-
neþia, el pune totuºi pe tapet întrebarea dacã logica actualã, bazatã pe
principiul stabilitãþii, a extinderii Uniunii sprijinã sau nu formarea unor
asemenea soluþii care menþin pe o perioadã mai îndelungatã conflictele
interstatale.

În cele din urmã, în privinþa soluþiilor de tipul legii statutului, rapor-
torii comisiei nu spun mai mult decît cã acestea „reprezintã o tendinþã
favorabilã, în mãsura în care ele pot contribui la atingerea scopurilor
protecþiei minoritãþilor”. Partea analiticã a raportului, însã, semnaleazã
în mod clar limitele pînã unde pot merge aceste soluþii în sistemul juri-
dic ºi politic al relaþiilor interstatale.

Este deci clar cã raportul Comisiei de la Veneþia nu dã un rãspuns la
întrebarea, ce modele oferã extinderea Uniunii pentru minoritãþi ºi co-
munitãþile naþionale, ba mai mult, nici mãcar tensiunea dintre tendin-
þe, dintre alternativele posibile nu este marcatã în mod clar. România ºi
Ungaria trebuie sã gãseascã singuri rãspunsul la aceastã întrebare.

Co ntinuare în numãrul urmãtor
Traducere de VENCZEL Enikõ

Note
1
    C D L-INF (2001) 19, Strasbourg 2001.10.22. Raportul Comisiei Europe-

ne  Dreptul în serviciul democraþiei (Comisia de la Veneþia) privind
tratamentul preferenþial asigurat de statele-mamã minoritãþilor naþio-
nale. Adoptat la cea da-a 48-a ªedinþã Plenarã a Comisiei de la Veneþia
(Veneþia, 19-20 octombrie 2001.)

2
    Murray Edelman: The Construction and Uses of Political Enemies, în

Constructing the Political Spectacle, capitolul 4, The University of Chi-
cago Press, 1988, p. 66-89.

BAKK MIKLÓS s-a nãscut în 1952, la Sãcueni, jud. Bihor. Este analist poli-
tic ºi redactorul ziarului Krónika din Cluj. Egy választás olvasatai (In-
terpretãrile unei alegeri), în Régió, 2000, 4.

Bulgarii au dreptul la un regim special de tarificaþie referitor la
ºederea sau stabilirea lor pe teritoriul bulgar (articolul 6 § 2 al LB).
Legea românã prevede posibilitatea studenþilor care doresc sã urmeze
studii în România de a beneficia de cazare gratuitã în cãminele stude-
nþeºti pe durata ºederii lor (alte forme de sprijin putînd fi acordate de
cãtre Guvern) (articolul 9 al LR).
Dobîndirea proprietãþii
Conform articolului 6 § 2 din Legea slovacã, expatriaþii au dreptul de
a deþine ºi de a dobîndi proprietate imobiliarã. Potrivit Legii bulgare,
conaþionalii din strãinãtate pot participa la privatizare, pot sã-ºi redo-
b îndeascã proprietatea, pot moºteni proprietate imobiliarã (articolul
8 al LB).
Dobîndirea cetãþeniei
În conformitate cu Legea rusã (articolul 11 al LRu), „compatrioþilor” li
se poate acorda cetãþenia rusã imediat, în urma unei simple cereri.
Potrivit Legii slovace, „expatriaþii” pot solicita cetãþenia slovacã din mo-
tive personale deosebite (articolul 6 § 1 c) din LS).

Sfera de aplicare ratione loci
Avantajele sînt acordate în mod normal conaþionalilor din strãinãtate
atunci cînd aceºtia se aflã pe teritoriul statului înrudit.
Conform Legii maghiare, anumite avantaje sînt valabile în statul de ce-
tãþenie (vezi articolul 10 al LM despre avantajele acordate studenþilor
din instituþiile de învãþãmînt public cu limba de predare maghiarã din
þãrile vecine sau din „orice altã instituþie de învãþãmînt superior”; arti-
colul 12 al LM despre avantajele acordate cadrelor didactice care trã-
iesc în afara graniþelor; articolul 13 al LM: „Învãþãmîntul de peste ho-
tare în cadrul facultãþilor afiliate”; articolul 14 al LM despre „Asistenþa
educaþionalã valabilã în þara de cetãþenie”; articolul 18 din LM despre
asistenþa acordatã.

E. Concluzii
Responsabilitatea protecþiei minoritãþilor aparþine în primul rînd sta-
telor de cetãþenie. Comisia ia notã de faptul cã statele înrudite joacã ºi
ele un rol în apãrarea ºi pãstrarea minoritãþilor înrudite, cu scopul ºi
asigurîndu-se cã legãturile lingvistice ºi culturale dintre ele rãmîn soli-
de. Europa s-a dezvoltat ca o unitate culturalã bazatã pe o diversitate
de limbi ºi tradiþii culturale legate între ele; diversitatea culturalã con-
stituie o bogãþie, iar acceptarea acestei diversitãþi este o condiþie prea-
labilã a pãcii ºi stabilitãþii în Europa.

Comisia considerã, cu toate acestea, cã trebuie sã se acorde priori-
tate res pectului pentru cadrul existent al protecþiei minoritãþilor. În
acest domeniu, tratate multilaterale ºi bilaterale au fost stipulate sub
umbrela iniþiativelor europene. Eficienþa abordãrii prin tratate poate fi
subminatã dacã aceste tratate nu sînt interpretate ºi aplicate cu bunã
credinþã, în lumina principiului relaþiilor de bunã vecinãtate între state.

Adoptarea de cãtre state a unor mãsuri unilaterale care acordã
avantaje persoanelor aparþinînd minoritãþilor înrudite, al cãror trecut,
în opinia Comisiei, nu este destul de îndelungat pentru a fi devenit o
cutumã internaþionalã, este legitimã numai dacã se respectã principii-
le suveranitãþii teritoriale a statelor, pacta sunt servanda, ale relaþiilor
prieteneºti între state ºi ale respectãrii drepturilor omului ºi ale liber-
tãþilor fundamentale, în special interzicerea discriminãrii.

Aceste principii presupun ca unele aspecte ale mãsurilor în cauzã
sã fie respectate, în special:
•  Statul poate adopta legi referitoare la cetãþeni strãini în mãsura în

care aceste legi îºi exercitã efectul în interiorul frontierelor sale.
•  În cazul în care aceste acte au ca obiectiv producerea efectelor lor

asupra cetãþenilor strãini din afara graniþelor, în domenii care nu
sînt acoperite de cãtre tratate sau cutume internaþionale care sã
permitã statului înrudit sã prezume consimþãmîntul statului de
cetãþenie în cauzã, acest consimþãmînt trebuie solicitat înainte de
aplicarea oricãrei mãsuri.

•  Nici o funcþie cvasi-oficialã nu poate fi atribuitã de cãtre un stat
asociaþiilor neguvernamentale înregistrate într-un alt stat. Orice
formã de atestare in situ  trebuie obþinutã prin autoritãþile consu-
lare, în limita atribuþiilor obiºnuite ale acestora. Legile sau regula-
mentele în cauzã trebuie sã precizeze, pe cît posibil, criteriile
exacte ale sferei de aplicare. Asociaþiile pot furniza informaþii pri-
vitoare la aceste criterii în absenþa documentelor formale susþinã-
toare.

•  Mãsurile unilaterale legate de tratamentul preferenþial al minori-
tãþilor înrudite nu trebuie sã atingã domenii care sînt prevãzute în
mod demonstrabil în tratate bilaterale fãrã consimþãmîntul ex-
pres sau acordul implicit, dar neambiguu, al statului de cetãþenie.
În cazul disputelor privind executarea sau interpretarea tratatelor
b ilaterale, se va recurge la utilizarea tuturor procedurilor de rezol-
vare existente ale acestora, cu bunã credinþã, mãsuri unilaterale
putînd fi aplicate de cãtre statul înrudit dacã ºi dupã ce aceste pro-
ceduri s-au dovedit zadarnice.

•  Documentul administrativ eliberat de statul înrudit poate certifica
numai dreptul posesorului sãu la avantajele prevãzute de legile ºi
regulamentele în vigoare.

•  Tratamentul preferenþial poate fi acordat persoanelor aparþinînd
minoritãþilor înrudite în domeniile educaþiei ºi culturii, în mãsura
în care urmãreºte obiectivul legitim al întreþinerii legãturilor cul-
turale ºi este proporþional cu acest obiectiv.

•  Tratamentul preferenþial nu poate fi acordat în alte domenii decît
cele ale educaþiei ºi culturii, în afara unor cazuri excepþionale ºi
dacã se dovedeºte cã urmãreºte un obiectiv legitim ºi este propor-
þional cu acesta.

Note
1       Aceastã analizã se bazeazã pe materialul care a fost depus la Secretaria-

tul Comisiei.

2     În unele cazuri, anumite avantaje legate de domenii care nu sînt prevã-
zute în mod direct de cãtre înþelegerile bilaterale, de exemplu în legãtu-
rã cu sãnãtatea sau alte chestiuni, sînt reglementate prin înþelegeri in-
formale (de drept privat) între organele regionale ale statului înrudit ºi
ale statului de cetãþenie. Beneficiarii unui astfel de tratament prefere-
nþial nu sînt în mod necesar membrii minoritãþii, ci orice persoanã rezi-
dentã în regiunea în care minoritatea trãieºte (vezi, de exemplu, relaþiile
între Tirol ºi Tirolul de sud).

3
    Aceastã lege a fost amendatã în 1997. Astãzi, sud-tirolezii pot urma uni-

versitãþi din Austria dacã au studiat în licee de limbã germanã, ºi nu în
cazul în care aparþin minoritãþilor lingvistice germanã sau ladinã.

4     Formularea articolului 20 al Legii nu clarificã rolul organizaþiilor care
fac recomandarea; Ministerul Afacerilor Externe al Ungariei a precizat,
totuºi, în prezentãrile fãcute la 14 septembrie 2001 (CDL (2001) 93), cã
aceste organizaþii vor fi încredinþate cu sarcina de a verifica dacã existã
criteriile obiective necesare apartenenþei la minoritatea maghiarã.

5
    În aceastã privinþã, este demn de reþinut cã prevederile Constituþiilor

Sloveniei ºi Macedoniei privitoare la dorinþa acelor þãri care se îngrijesc
de soarta minoritãþilor înrudite, se referã la minoritãþile naþionale „din
þãrile vecine” (vezi mai sus, articolele 5 ºi 49 ale Constituþiilor slovenã,
respectiv macedoneanã).

6     Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 29 § 2(3) al Legii maghia-
re, Ministerul Afacerilor Externe poate înlocui cu o declaraþie proprie re-
comandãrile organizaþiilor „în cazuri care cer un tratament excepþional
pe baza echitãþii” ºi „în cazurile în care procedurile … sînt împiedicate
în asigurarea desfãºurãrii continue a procedurilor administrative”.
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Renate WEBER

Protecþia minoritãþilor
înrudite din perspectiva
standardelor europene

În Raportul sãu cu privire la Tratamentul preferenþial al minoritãþilor
naþionale de cãtre statele înrudite , Comisia de la Veneþia a fãcut urmã-
toarea precizare: „Pînã de curînd, tendinþele mai recente ale statelor
înrudite de a adopta legi sau decizii [administrative] prin care con-
ferã drepturi speciale minoritãþilor lor înrudite nu au beneficiat de o
atenþie specialã  ºi au trezit doar în micã mãsurã, sau chiar deloc,
interesul comunitãþii internaþionale. Nici o supraveghere sau coor-
donare a acestor legi sau decizii nu a fost solicitatã pînã acum”.  În
continuare doresc sã mã refer la acele standarde cu care Legea maghia-
rã a statutului intrã sau ar putea intra în contradicþie.

1. Despre discriminare
Atît Guvernul cît ºi opoziþia susþin cã legea i-ar discrimina pe cetãþe-

nii români, alþii decît cei de naþionalitate maghiarã, pentru cã numai
aceºtia din urmã ar fi beneficiarii unui tratament preferenþial din partea
Ungariei. Este însã posibil ca o astfel de situaþie sã fie consideratã discri-
minatorie? Categoric, nu. În prezent existã douã definiþii ale discriminã-
rii. Prima o gãsim în articolul 1 al Convenþiei internaþionale privind
interzicerea tuturor formelor de discriminare rasialã: „«discrimina-
re rasialã» înseamnã orice diferenþiere, excludere, restricþie sau pre-
ferinþã bazatã pe rasã, culoare, descendenþã, origine etnicã sau na-
þionalã, care are ca scop sau efect anularea sau împiedicarea recu-
noaºterii ori exercitãrii în mod egal a drepturilor omului ºi libertãþi-
lor fundamentale în viaþa politicã, economicã, socialã, culturalã
sau în orice alt domeniu al vieþii publice” (sublinierea mea). Aºadar,
un tratament este discriminatoriu numai dacã priveazã persoanele de
exercitarea drepturilor omului ale cãror deþinãtoare sînt. Asta înseamnã
cã un tratament care conferã unui grup de persoane drepturi suplimen-
tare, pe baza originii naþionale sau din alte motive, nu poate fi conside-
rat ca discriminînd alte personae, care vor continua sã se bucure de
propriile drepturi ale omului fãrã nici o piedicã sau restricþie.

La 20 iunie 2001, Uniunea Europeanã a adoptat Directiva pentru
implementarea principiului tratamentului egal între persoane indi-
ferent de originea lor rasialã sau etnicã. Articolul 2 al Directivei anti-
-discriminare precizeazã cã „discriminarea directã este consideratã
ca avînd loc atunci cînd o personã este, a fost sau ar fi tratatã mai
puþin favorabil decît alta, într-o situaþie comparabilã, din cauza ori-
ginii sale rasiale sau entice” (sublinierea mea). În termeni similari
este definitã ºi discriminarea indirectã. Din nou, un tratament mai pu-
þin favorabil este indispensabil pentru  ca o lege sau un comportament
sã fie considerat discriminatoriu. Este evident cã singurele comporta-
mente discriminatorii care pot sã aparã în procesul implementãrii Legii
statutului privesc tocmai beneficiarii acesteia, persoane aparþinînd mi-
noritãþii maghiare, nicidecum populaþia majoritarã sau alte minoritãþi.
Din nici o luare de poziþie a autoritãþilor române n-am înþeles cã ar fi în-
grijorate pentru cã o astfel de discriminare ar fi posibilã, ca ºi cum origi-
nea lor maghiarã ar disculpa Guvernul de obligaþia de a proteja unii ce-
tãþeni români.

2. Aceleaºi minoritãþi, protecþii diferite
Trebuie sã facem diferenþa între obligaþia de a asigura protecþia mi-

noritãþilor naþionale ºi tratamentul mai favorabil al minoritãþilor înrudi-
te. În prima situaþie avem de-a face cu o obligaþie a statelor pe ale cãror
teritorii trãiesc minoritãþile ºi ai cãror cetãþeni sînt, o obligaþie care con-
stituie obiect de preocupare al dreptul internaþional ºi al relaþiilor inter-
naþionale, tocmai de aceea fiind codificatã de multiple instrumente juri-
dice ºi politice internaþionale ºi europene, cel mai complex astfel de do-
cument fiind la ora actualã Convenþia-cadru pentru protecþia minori-
tãþilor naþionale , adoptatã de Consiliul Europei. În ce priveºte trata-
mentul mai favorabil al unor minoritãþi de cãtre statele lor înrudite, el
nu este prevãzut de nici un document juridic sau politic, fiind pur ºi
simplu o chestiune de voinþã politicã a statului înrudit. În sine, o astfel
de protecþie este binevenitã, iar Raportul Comisiei de la Veneþia exprimã
clar aceastã poziþie: „Importanþa absolutã a unei protecþii adecvate ºi
efective a minoritãþilor naþionale ca un aspect special al apãrãrii
drepturilor omului ºi libertãþilor fundamentale, precum ºi în vederea
promovãrii stabilitãþii, securitãþii democratice ºi pãcii în Europa, a
fost subliniatã ºi accentuatã în repetate rînduri. Aplicarea completã
a tratatelor internaþionale în materie – in primis a Con venþiei cadru
pentru protecþia minoritãþilor naþionale, precum ºi cea a Cartei lim-
bilor regionale sau minoritare ºi, chiar dacã mai puþin explicit, a
Convenþiei europene a drepturilor omului – a devenit o prioritate
pentru toate statele membre ale Consiliului Europei. Pe acest fundal,
apariþia formelor noi ºi originale ale protecþiei minoritãþilor, în spe-
c ial  din partea statelor înrudite, constituie o tendinþã pozitivã în
mãsura în care ele pot contribui la realizarea acestui obiectiv”.

Asta înseamnã cã nu putem vorbi despre standarde europene sau
internaþionale privind tratamentul mai favorabil al minoritãþilor de cã-
tre statele înrudite, singurele standarde care pot fi invocate privind: pro-
tecþia drepturilor omului ºi minoritãþilor, principiile generale ale drep-
tului internaþional, în  mod deosebit cele privind relaþiile prieteneºti
dintre state.

3. Cîteva chestiuni considerate controversate
a. Declararea originii naþionale
Cîteva aspecte trebuie clarificate, pentru a înþelege ce e permis ºi ce e in-
terzis.

În primul rînd, trebuie spus cã a cere unei persoane sã îºi asume o
apartenenþã naþionalã ºi sã o declare, dacã pe baza acestei declaraþii
persoana va fi discriminatã, este inadmisibil. Dar asumarea ºi declara-
rea liberã a apartenenþei naþionale nu este un lucru de neacceptat. Dim-
potrivã, de vreme ce existã documente internaþionale care prevãd drep-
turi ai cãror purtãtori sînt indivizii care aparþin unor minoritãþi sau pre-
vãd posibilitatea unor mãsuri speciale pentru menþinerea ºi promova-
rea identitãþii naþionale, este evident cã punerea lor în practicã nu se
poate face fãrã a ºti cine sînt adresanþii, ceea ce presupune asumarea ºi
declararea identitãþii.

În al doilea rînd, trebuie precizat cã, inclusiv în cazul în care se do-
reº   te punerea în practicã a unor mãsuri speciale (discriminare poziti-
vã, acþiuni afirmative), o persoanã nu poate fi obligatã sã-ºi asume sau
sã declare apartenenþa sa naþionalã ºi nici sã exercite drepturile specifi-
ce pe care le are datoritã acestei identitãþi. Acesta este întotdeauna o de-
cizie strict personalã, iar standardele sînt foarte clare, dacã ar fi sã ci-
tãm numai art. 3 (1) al Convenþiei-cadru: „Persoanele aparþinînd
unei minoritãþi naþionale au dreptul sã aleagã în mod liber dacã sã
fie tratate sau nu astfel ºi nici un dezavantaj nu va rezulta din
aceastã alegere sau din exercitarea drepturilor care derivã din
aceastã alegere”.

Al  treilea aspect se referã la faptul cã numai persoanele însele pot sã
declare care le este apartenenþa naþionalã ºi nici o organizaþie sau auto-
ritate statalã nu este îndreptãþitã sã decidã acest lucru. Comisia de la Ve-
neþia a notat în mod special riscul care existã în legãturã cu acest aspect:
„deºi formularea articolului 1 alin. 1 al Legii maghiare pare sã suge-
reze cã este suficientã simpla declaraþie a solicitantului, reiese cã or-
ganizaþiile reprezentative ale comunitãþii naþionale maghiare din
þãrile vecine vor trebui sã cerceteze originea naþionalã a solicitantu-
lui înaintea eliberãrii – sau refuzului eliberãrii – recomandãrii în
cauzã. Cu toate acestea, legea nu specificã ce fel de criterii se vor
aplica de cãtre aceste organizaþii”.  ªi aceasta este o problemã, pentru
cã s-ar putea ca unor persoane sã le fie refuzatã recomandarea, iar legea
nu prevede nici o posibilitate de atac a acestui refuz. Asta înseamnã cã
un drept fundamnetal, dreptul la un remediu, prevãzut de Declaraþia
universalã a drepturilor omului ca ºi de art. 13 din Convenþia europea-
nã a drepturilor omului poate fi încãlcat în procesul implementãrii le-
gii. Atenþie însã, într-o atare situaþie este vorba de o eventualã discrimi-
nare ºi de lipsa dreptului la remediu a unor persoane care aparþin mi-
noritãþii maghiare (care se declarã de origine maghiarã) ºi nu de o dis-
criminare a majoritãþii române sau a altor minoritãþi. Spre deosebire de
legea maghiarã, alte legislaþii, din Slovacia, sau din Bulgaria au preve-
deri mult mai concrete privind cine poate sã declare ca avînd o anume
origine, existînd chiar proceduri judiciare ºi extrajudiciare prevãzute de
legile în cauzã pentru a face o astfel de dovadã.
b. Familiile, ca beneficiare ale legii
Autoritãþile române susþin cã extinderea avantajelor oferite de Legea
statutului asupra soþiei/soþului, în situaþia în care aceºtia nu sînt ma-
ghiari ºi asupra copiilor minori este împotriva standardelor privind
protecþia minoritãþilor naþionale. Într-un interviu acordat ziarului
Népszabadság, la 19 noiembrie 2001 prim-ministrul Adrian Nãstase a
precizat care sînt, în opinia autoritãþilor române, neajunsurile legii ma-
ghiare. Printre ele, faptul cã „existã articolele referitoare la soþul/soþia
ºi copiii de altã naþionalitate, dat fiind cã aceºtia din urmã n-au ni-
mic în comun cu protecþia minoritãþilor”. Aceastã abordare este cu
desãvîrºire absurdã. Dacã ne uitãm la documentele care prevãd dreptu-
rile minoritãþilor naþionale, în special la Convenþia-cadru,  vom obser-
va cã pro tec þia are în vedere familiile, chiar dacã acest lucru nu este
specificat. Altfel, ar însemna sã discriminãm pe baza apartenenþei na-
þionale a soþului/soþiei, ceea ce este inadmisibil. Sã ne imaginãm, de
exemplu, cum s-ar pune în practicã dreptul la folosirea limbii materne
în viaþa privatã (art. 10 din Convenþia cadru): ar fi acceptatã exercitarea
lui în familiile cu soþi avînd aceeaºi origine naþionalã, dar refuzatã în fa-
miliile mixte! În privinþa copiilor, nici mãcar nu mai trebuie spus cã
dreptul la educaþie îi priveºte mai mult pe ei, decît pe pãrinþii lor, iar
Convenþia privind drepturile copilului precizeazã nu doar responsa-
bilitatea ambilor pãrinþilor privind creºterea copiilor lor (art. 18), dar ºi
dreptul copilului de a accede, prin educaþie, la dezvoltarea identitatãþii
sale culturale (art. 29 lit. c).
c. Legitimaþie de maghiar?
S-a spus cã este ridicol sã porþi o legitimaþie care sã ateste originea na-
þionalã. Chiar dacã ar fi aºa, nu este însã nelegitim, cîtã vreme ea nu ser-
veºte la discriminarea purtãtorului. Probabil cã puteau fi gãsite alte de-
numiri, servind aceluiaºi scop, Comisia de la Veneþia, de exemplu, refe-
rindu-se la „documentul care dã dreptul la avantaje”. În acelaºi timp
însã, trebuie sã fim realiºti ºi sã admitem cã, indiferent de titlu, un astfel
de document are la bazã apartenenþa naþionalã a purtãtorului.

În ceea ce priveºte natura documentului, analiza fãcutã de Comisia
de la Veneþia aratã cã legislaþia maghiarã este asemãnãtoare cu altele:
„«Certificatul de naþionalitate maghiarã»...conþine fotografia pose-
sorului ºi toate datele personale ale acestuia”.

„Potrivit regulamentului grec, [documentul] este (ºi este denu-
mit) o legitimaþie de identitate (cuprinzînd fotografia ºi amprentele
posesorului sãu), eliberatã pe o perioadã de trei ani (cu posibilita-
tea prelungirii); el funcþioneazã ºi ca permis de ºedere ºi permis de
lucru”.

„«Legitimaþia de expatriat» slovacã se elibereazã pe o perioadã
de timp nedefinitã, conþine datele personale ale posesorului, precum
ºi adresa lui permanentã (datele copiilor minori pot fi ºi ele incluse,
la cererea persoanei în cauzã, în mãsura în care acest lucru este
compatibil cu tratatele internaþionale în vigoare). Aceastã legitima-
þie nu echivaleazã cu legitimaþia de identitate ºi este valabilã numai
c înd este folositã împreunã cu un document de identitate valabil...

eliberat de cãtre statul de cetãþenie. Cu toate acestea, deþinãtorul le-
gitimaþiei poate sã intre pe teritoriul slovac fãrã invitaþie scrisã, vizã
sau permis de ºedere”.

În acelaºi timp însã, s-a precizat: „În mãsura în care acest docu-
ment permite un acces mai uºor la aceste avantaje, Comisia este de
pãrere cã el se poate dovedi util. Cu toate acestea, ea observã cã, în
numeroase þãri, acest document are caracteristicile unui act de
identitate, deoarece conþine fotografia posesorului sãu ºi toate date-
le personale ale acestuia. Actul face referire la originea naþionalã a
posesorului sãu. Este foarte probabil cã posesorii acestor documente
îl vor utiliza ca legitimaþii de identitate, cel puþin pe teritoriul statu-
lui înrudit. Sub aceastã formã, documentul creeazã, în consecinþã, o
legãturã politicã între aceºti strãini ºi statul lor înrudit. Se înþelege
cã aceastã legãturã este un motiv de îngrijorare pentru statele de ce-
tãþenie care, dupã pãrerea Comisiei, ar trebui sã fie consultate îna-
inte de adoptarea oricãrei mãsuri prin care se creeazã documentele
în cauzã”.

Un alt motiv de posibilã îngrijorare priveºte protecþia datelor purtã-
torului documentului. Existã un drept fundamental la viaþã privatã, pre-
vãzut de articolul 8 al Convenþiei europene a drepturilor omului, iar
jurisprudenþa Curþii Europene a Drepturilor Omului precizeazã foarte
clar cã protecþia datelor personale intrã în sfera vieþii private. Ar fi inad-
misibil ca Guvernul maghiar, care va aduna datele privind minoritãþile
maghiare din þãrile vecine cu singurul scop de a oferi avantajele prevã-
zute de lege, sã dea aceste informaþii autoritãþilor celorlalte state, insti-
tuþiilor publice sau private, inclusiv partidelor sau organizaþiilor minori-
tãþilor, informaþii care ar fi folosite pentru alte scopuri (organizarea in-
ternã a comunitãþii, alegeri interne etc).

Tot în legãturã cu elaborarea acestui document, meritã spus cã Gu-
vernul român ºi-a exprimat nemulþumirea privind atît rolul atribuit
organizaþiilor minoritãþii, cît ºi rolul autoritãþilor maghiare. Declaraþia
de presã din 19 octombrie 2001, precizeazã: „Ar trebui sã fie amen-
date prevederile legii, conform cãrora organizaþii atestate de cãtre
statul  ungar vor da recomandãri cu privire la apartenenþa etnica a
cetãþenilor statelor vecine… Ar trebui sã se revizuiascã procedura
de acordare a documentului care, în acest moment, prevede con-
tac te multiple între persoane ºi autoritãþile statului ungar”. În reali-
tate, analizînd ambele aspecte, Comisia de la Veneþia a conchis diferit:
„În viziunea Comisiei, rolul acestor asociaþii nu poate fi exclus, da-
cã ele sînt solicitate de cãtre statele înrudite numai ca sã furnizeze
informaþii despre fapte precise, determinate în mod legal, în
absen þa altor documente sau materiale susþinãtoare sau dacã sînt
însãrc inate numai cu eliberarea unei recomandãri informale, fãrã
carac ter obligatoriu, destinate autoritãþilor consulare ale statului
înrudit”.  Cît priveºte rolul autoritãþilor statului maghiar, Comisia a
precizat cã este chiar rolul acestora ºi nu al altor instituþii sã elibereze
aceste documente.
d. Avantajele sociale
Deºi cu oarecari nuanþe, guvernul român este de acord cu aspectele
care þin de educaþie ºi promovarea identitãþii culturale, dar s-a opus cu
vehemenþã celor care privesc dreptul de a munci trei luni pe an în Un-
garia, ca ºi prevederilor privind asigurãrile sociale ºi celor de sãnãtate.
Autoritãþile de la Budapesta au susþinut cã motivul principal pentru ca-
re doresc sã ofere posibilitatea maghiarilor din þãrile vecine de a munci
în Ungaria este realitatea existentã, anume faptul cã un numãr foarte
mare de persoane lucreazã oricum în Ungaria, dar „la negru”. Într-o
atare situaþie, a prevedea un ansamblu de mãsuri sociale înseamnã
pur ºi simplu a respecta drepturile economice ºi sociale ale acelor per-
soane, drepturi prevãzute de Carta socialã europeanã, ratificatã de
ambele þãri.

4. Extrateritorialitatea ºi tratatele bilaterale
„Simplul fapt cã destinatarii unui act legislativ sînt cetãþeni strã-

ini, nu constituie, dupã pãrerea  Comisiei, o încãlcare a suveranitã-
þii teritoriale”. Pe de altã parte, Comisia de la Veneþia a subliniat cã exis-
tã principii ale dreptului internaþional care trebuie respectate. În artico-
lul 2 al Convenþiei cadru este menþionat: „Prevederile acestei Con-
ven þii cadru vor fi aplicate cu bunã credinþã, în spiritul înþelegerii ºi
toleranþei ºi în conformitate cu principiile bunei vecinãtãþi, a rela-
þiilor prieteneºti ºi cooperãrii între state”. În ceea ce priveºte tratatele
bilaterale, un principiu de drept internaþional, Pacta sunt servanda,
cere statelor care sînt legate astfel sã le respecte cu bunã credinþã. Asta
presupune inclusiv consultarea bilateralã în privinþa unor chestiuni de
interes comun. Raportul precizeazã: „Mãsurile unilaterale legate de
tratamentul preferenþial al minoritãþilor înrudite nu trebuie sã atin-
gã domenii care sînt prevãzute în mod demonstrabil în tratate bila-
terale fãrã consimþãmîntul expres sau acordul implicit, dar neambi-
guu, al statului de cetãþenie”. ªi existã un motiv foarte puternic pentru
aceasta: „În cazul disputelor privind executarea sau interpretarea
tratatelor bilaterale, se va recurge la utilizarea tuturor procedurilor
de rezolvare existente ale acestora, cu bunã credinþã, mãsuri unila-
terale putînd fi aplicate de cãtre statul înrudit dacã ºi dupã ce aceste
proceduri s-au dovedit zadarnice”.

Care vor fi efectele aplicãrii legii? În ce mãsurã prevederile ei vor rã-
mîne pe hîrtie sau vor fi puse în practicã, avînd in vedere costurile foarte
mari pe care le implicã, vom afla nu peste multã vreme. Mai ales cã du-
rata în timp a aplicãrii unora dintre ele, cum sînt dreptul la muncã ºi
asigurãrile sociale, va fi limitatã, pînã la momentul intrãrii Ungariei în
Uniunea Europeanã, ceea ce, cu siguranþã, se va întîmpla în 2004.
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KÁNTOR Zoltán

Legea statutului ºi
Comisia de la Veneþia:
reflecþii asupra
protecþiei minoritãþilor

Ideea legii statutului a apãrut în toamna anului 1999, fiind în final votatã de
parlamentul ungar la 19 iunie 2001. În procesul legislativ, problema centra-
lã este concepþia legii, determinarea subiecþilor legii („cine este maghiar”) ºi
competenþele birourilor de recomandare. Toate acestea pot fi interpretate în
contextul politicii naþionale ungare, al relaþiei româno-ungare ºi al concep-
telor europene de protecþie a minoritãþilor.

Nu intrã în atribuþiile mele sã decid cãrei pãrþi i-a dat (mai multã) drepta-
te raportul Comisia de la Veneþia. Însã analiza – pe baza unor criterii date – a
raportului ºi a contextului acestuia permite formularea cîtorva concluzii.

În viziunea mea, diplomaþia românã s-a opus legii statutului în sine, pe
care – în mod legitim – o considerã instrumentul politicii naþionale ungare
care sprijinã consolidarea naþiunii ºi societãþii minoritare. În perioada pre-
mergãtoare adoptãrii legii, respectiv urmãtoare ei, România a obiectat de
mai multe ori împotriva legii statutului, aceste obiecþii fiind în sfîrºit sinteti-
zate în documentul prezentat Comisiei de la Veneþia la 21 iunie 2001.1 În do-
cument, partea românã îºi formuleazã obiecþiile referitoare, în primul rînd,
la discriminarea pozitivã din legea statutului, la extrateritorialitatea legii, re-
spectiv la prevederile cu caracter social. Drept contramanevrã, diplomaþia
ungarã formuleazã o altã petiþie pe care o prezintã Comisiei de la Veneþia la
19 iunie 2001, în care cere pãrerea comitetului privind legile europene simi-
lare cu legea statutului.2 Comisiei de la Veneþia ºi-a fãcut public raportul3 la
19 octombrie 2001, pe care atît partea românã, cît ºi cea ungarã a interpre-
tat-o ca pe propria victorie.

Este important sã subliniem faptul cã diplomaþia ungarã, pe lîngã faptul
cã a recþionat cu abilitate la mãsura pãrþii române, practic, a luat o mãsurã
durã de protecþie a minoritãþilor care poate fi consideratã chiar ca fiind ofen-
sivã. Nu a luat în apãrare numai legea statutului, ci a ridicat un semn de în-
trebare în privinþa practicii europene de sprijin acordat minoritãþilor care
trãiesc în afara graniþelor. Deºi nu sînt familiarizat cu problematica protec-
þiei minoritãþilor, am impresia cã petiþia ungarã a luat prin surprindere, iar
dupã ce comitetul a examinat chestiunea pe baza logicii petiþiei ungare, ana-
liza ºi propunerile sale înseamnã începutul unei noi epoci în protecþia mi-
noritãþilor.4 Din punctul de vedere al prezentului studiu, întrebarea cu ade-
vãrat esenþialã este dacã Comisia de la Veneþia considerã legitim principiul
ca þara mamã sã sprijine minoritãþile care trãiesc în afara graniþelor sale ºi
nu considerã aceasta ca fiind nici discriminare pozitivã, nici efect extraterito-
rial.5 Prin acesta, el recunoaºte implicit – contrar definiþiilor de pînã acum
ale minoritãþii – cã minoritãþile naþionale au (pot avea) o þarã mamã.
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Þara mamã, statul mamã nu apare în nici o definiþie a minoritãþii. Pen-
tru exemplificare, sã consultãm douã definiþii ale minoritãþii. Una a fost ela-
boratã chiar de Comisia de la Veneþia în 1991: „Este un grup care este mai
mic ca numãr decît restul populaþiei acelui stat, al cãrui membri, deºi sînt
cetãþenii statului respectiv, prezintã criterii etnice, religioase sau lingvistice
diferite de majoritatea populaþiei ºi sînt conduºi de voinþa de a-ºi apãra cul-
tura, tradiþiile, religia sau limba proprie.”

Iar cea mai larg acceptatã definiþie a minoritãþilor naþionale, cea datã de
Capotorti, sunã astfel: „Este un grup nedominant care este mai mic ca efec-
tiv decît cealaltã parte a populaþiei statului ºi ai cãrui membri – fiind nãscuþi
în statul respectiv (nationals) – prezintã caractere etnice, religioase sau
ling vistice care diferã de restul populaþiei statului ºi care dovedesc – chiar ºi
într-o formã ascunsã – un sentiment de solidaritate axat pe pãstrarea cultu-
rii, tradiþiilor, religiei sau limbii proprii.”

Putem vedea cã nici una din definiþii nu pomeneºte de þara mamã. Fireº-
te, nu are fiecare minoritate o þarã mamã, de aceea acest lucru nici nu poate
fi criteriu definitoriu general. Însã, de facto, în spaþiul nostru foarte multe
minoritãþi au o þarã mamã ºi aceastã þarã mamã îºi sprijinã într-un fel sau
altul minoritãþile naþionale care trãiesc în afara graniþelor ei. „Problema” o
constituie în primul rînd minoritãþile naþionale care duc o politicã de conso-
lidare naþionalã, sprijinitã în general – într-o formã sau alta – de þara mamã.
O astfel de minoritate este ºi maghiarimea din România, ºi putem spune
acelaºi lucru ºi despre maghiarii din Slovacia.
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state naþionale care, la rîndul lor, duc ºi ei o politicã de consolidare naþiona-
lã. Cele douã politici paralele de consolidare naþionalã produc, în practicã,
un conflict – neagresiv, dar insolubil. De aceea, în mãsura în care þara ma-
mã sprijinã – sub orice formã – minoritatea naþionalã, totodatã îi sprijinã ºi
consolidarea naþionalã. Protecþia europeanã a minoritãþilor pune un mare
accent pe colaborarea bilateralã ºi pe tratarea problemelor în acest cadru.
Însã, în viziunea mea, aceste convenþii bazate pe „buna vecinãtate” nu func-
þioneazã. În relaþia dintre stat ºi minoritãþile naþionale nu este vorba despre
faptul cã minoritãþile vor pur ºi simplu sã-ºi pãstreze limba ºi cultura (fireº-
te, ºi pe acestea), ci vor sã-ºi creeze instituþiile, cadrele ce asigurã dãinuirea
ºi prosperitatea minoritãþii naþionale. Dacã ar fi vorba numai de pãstrare, ea
ar avea drept rezultat practic asimilarea lentã, dar sigurã. De aceea, pentru
minoritãþi nu este suficientã reglementarea curentã a protecþiei minoritãþi-
lor. Este o altã problemã cã politica UE de protecþie a minoritãþilor, care pu-
ne în prim-plan poziþiile statului, practic defineºte drepturile minoritãþilor
avînd în vedere nu interesele minoritãþilor, ci stabilitatea urmãritã.

În cele ce urmeazã voi analiza acele concluzii ale Comisiei de la Veneþia
pe care le consider a fi cele mai importante.

În privinþa relaþiei dintre stat ºi þara mamã, Comisia constatã cã ambele
pãrþi deþin competenþe.

„Pentru protecþia minoritãþilor este rãspunzãtor în primul rînd statul în
care îºi au domiciliul acestea. Cu toate acestea, Comisia ia cunoºtinþã cã
þãrile mamã joacã, de asemenea, un rol în protecþia ºi pãstrarea minoritãþi-
lor lor, cu scopul pãstrãrii legãturilor lingvistice ºi culturale puternice care
le leagã.”

Este un principiu de bazã al protecþiei minoritãþilor cã statul pe teritoriul
cãruia trãieºte o minoritate este rãspunzãtor pentru minoritatea res pectivã.
Însã, chiar dacã nu putem considera ca fiind parte a definiþiei minoritãþilor,
Comisia enunþã principiul fundamental conform cãruia þara mamã poate
juca un rol în protecþia minoritãþilor sale. Întrebarea poate fi pusã ºi astfel:
de ce este necesar ca statul mamã sã-ºi ia aceastã rãspundere? Putem afir-
ma fãrã nici o exagerare cã, în spaþiul nostru, acest lucru este necesar toc-
mai fiindcã statul în care locuiesc minoritãþile nu asigurã în mod corespun-
zãtor protecþia minoritãþilor. Aceastã chestiune poate fi abordatã ºi juridic,
putîndu-se face referire la diverse documente pentru pro tec þia minoritãþilor.
Dar aceasta nu ne apropie mai mult de înþelegerea ºi rezolvarea problemei.
Se poate dovedi cu uºurinþã – în cazul României, de exemplu, chiar referitor
la minoritatea maghiarã – atît faptul cã ea o protejeazã în mod corespunzã-
tor, cît ºi faptul cã face foarte puþin în acest sens. Minoritatea maghiarã din
România ºi statul ungar percepe, în mod subiectiv, cã drepturile minoritãþii
maghiare din România nu sînt asigurate în aceastã þarã. La nivel individual,
poate cã da, ºi nu se pot face prea multe obiecþii nici referitor la integrarea
socialã a indivizilor care aparþin minoritãþilor. Dar aceasta nu este suficient
pentru reproducerea culturalã (adicã naþionalã) a minoritãþilor, ceea ce este
scopul fundamental al tuturor politicilor minoritare. În acest sens, minori-
tatea naþionalã se aºteaptã ca þara mamã sã o compenseze într-un fel sau al-
tul, iar þara mamã o ºi face. Cu legea statutului sau fãrã.

În fond, Comisia de la Veneþia considerã acceptabile avantajele acorda-
te, dar numai cu anumite restricþii.

„Mãsurile unilaterale adoptate de state care stabilesc facilitãþi pentru
persoanele aparþinînd minoritãþilor lor – mãsuri ale cãror practicã, con-
form pãrerii Comisiei, nu are încã o tradiþie (diuturnitas) suficientã pen-
tru a deveni un obicei internaþional – sînt legitime numai dacã sînt respec-
tate principiile de bazã ale suveranitãþii teritoriale a statelor, ale tratatelor
încheiate (pacta sunt servanda), ale relaþiilor de prietenie dintre state, ale
respectãrii drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, în special in-
terdicþia discriminãrii.”

Meritã sã remarcãm formularea conform cãreia aceste mãsuri nu au
încã o tradiþie suficientã. Prin aceasta, Comisia sugereazã cã pot surveni
schimbãri în acest sens ºi, dupã pãrerea mea, nu este exclus ca acesta sã
devinã un principiu de bazã general acceptat în protecþia minoritãþilor. În-
sã raportul subliniazã cã aceste avantaje sînt legitime numai dacã respectã
suveranitatea teritorialã, tratatele încheiate, relaþiile de prietenie dintre sta-
te. Acest lucru este valabil, de asemenea, pentru drepturile omului ºi inter-
dicþia discriminãrii. Deci acesta este cadrul în care þara mamã poate acor-
da facilitãþi minoritãþilor sale care trãiesc peste hotare. Dacã interpretãm
acest lucru numai din punct de vedere juridic, nu vom progresa. Mã gîn-
desc aici în primul rînd la relaþiile de prietenie. Ce înþelege legea prin aces-
tea? Semnarea tratatului de bazã înseamnã cã s-a stabilit o relaþie de prie-
tenie? Nu se poate stabili o relaþie de prietenie printr-un tratat. Examinînd
chestiunea din punct de vedere sociologic, politologic, poate cã vom reuºi
sã o vedem mai clar. Putem porni de la faptul cã, din cauza situaþiei mino-
ritãþilor maghiare, existã o anumitã tensiune între Ungaria ºi vecinii sãi.
Dupã cum existã ºi între minoritãþile maghiare ºi statele în care ele trãiesc.
Bineînþeles, aceasta se poate explica ºi prin cauze istorice, dar chestiunea
poate fi abordatã mai bine dacã examinãm instituþionalizarea (consolida-
rea naþionalã) pe bazã naþionalã a diferitelor grupuri naþionale, fie ele mi-
noritare sau majoritare. Astfel putem include în analizã ºi minoritãþile des-
pre care Comisia de la Veneþia spune foarte puþin.8  Astfel ajungem la con-
statarea fundamentalã cã protecþia europeanã a minoritãþilor nu priveºte
problematica în contextul ei. În aceste documente, minoritatea joacã rolul
grupului care are nevoie de protecþie ºi sprijin, dar nu se vorbeºte despre
dinamica internã a minoritãþilor, despre legitimitatea politicii duse de ei.
Pe cînd, în definiþii am vãzut cã minoritãþile naþionale îºi pot pãstra identi-
tatea, iar din propunerile Comisiei de la Veneþia reiese ºi cadrul în care ele
pot fi sprijinite, acestea nu spun nimic referitor la instituþiile, la drepturile
(fireºte, vorbesc despre drepturi colective) pe care o minoritate naþionalã
le poate revendica în acest scop.

Comisia vorbeºte în felul urmãtor despre þara mamã ºi despre aplica-
rea legii: „Statul nu poate delega sarcini cvasioficiale unei asociaþii negu-
vernamentale înregistrate într-un alt stat. Orice adeverinþã în statul de ce-
tãþenie (in situ) poate fi obþinutã numai prin intermediul autoritãþilor
consulare, luînd în considerare ºi atribuþiile general acceptate ale acesto-
ra. Este recomandabil ca legile ºi dispoziþiile din domeniu sã determine
sfera lor de aplicare prin enumerarea unor criterii exacte. Asociaþiile pot
oferi informaþii privind aceste criterii în lipsa documentelor oficiale care
sã le ateste.”

Din punct de vedere teoretic, acesta este poate cel mai interesant para-
graf, mai ales partea a doua. Prima parte, de fapt, uºureazã sarcina statului
maghiar. Participarea într-o chestiune de administraþie publicã a unor
func þionari care nu sînt din Ungaria a pãrut întotdeauna problematicã. În-
sã utilizarea consulatelor în acest scop a pãrut foarte riscantã din punct de
vedere politic. Comisia a rezolvat practic aceastã problemã. „Birourile de
recomandare” înfiinþate de organizaþiile maghiare de peste hotare vor de-
veni astfel „birouri de informare”, dar, practic, vor îndeplini aceeaºi funcþie
pe care o aveau în vedere autorii legii.

Chestiunea cu adevãrat interesantã este determinarea valabilitãþii indi-
viduale. Pe baza principiului alegerii libere a identitãþii, legea statutului evi-
ta determinarea unor criterii obiective. Iar Comisia de la Veneþia le reco-
mandã tocmai pe aceasta. Este interesant faptul cã acordã prioritate defini-
þiei obiective a minoritãþii – pentru cã, practic, asta face.

În acest spirit, la sesiunea Conferinþei Permanente Maghiare
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octombrie 2001, participanþii au stabilit cercul celor îndreptãþiþi în felul ur-

mãtor: sub incidenþa legii cad persoanele care se declarã maghiari, cunosc
limba maghiarã, respectiv satisfac unul din urmãtoarele trei criterii: 1. este
membrul înregistrat al unei asociaþii maghiare înregistrate; 2. apare în evi-
denþele unei biserici ca fiind maghiar; 3. este þinut în evidenþã ca fiind ma-
ghiar de statul al cãrui cetãþean este.

Asumarea voluntarã a identitãþii este fundamentalã ºi în continuare.
Cel mai important criteriu obiectiv este cunoaºterea limbii maghiare, dar
dupã cum ºtim de la Renan încoace, acesta nu este un criteriu decisiv. Pe
lîngã aceasta, trebuie certificatã apartenenþa la vreo instituþie maghiarã sau
faptul cã persoana respectivã este þinutã în evidenþã de stat ca fiind maghia-
rã. În România, acesta din urmã apare în foarte puþine documente oficiale,
dar, dupã cunoºtinþele mele, în Iugoslavia acest criteriu poate fi exploatat
în mod eficient.

În fine, întrebarea centralã rãmîne în continuare „cine este maghiar”,
iar, în mod simbolic, maghiarii minoritari vor fi identificaþi ºi în continuare
de statul maghiar ºi de minoritatea naþionalã respectivã.

Despre facilitãþi ºi despre chestiunile problematice Comisia vorbeºte
astfel: „Mãsurile unilaterale ce reglementeazã tratamentul special acordat
minoritãþilor nu pot atinge domenii clar reglementate prin tratate bilatera-
le, fãrã consimþãmîntul explicit al statului de domiciliu sau acceptul sãu ta-
cit. În cazul divergenþelor privind aplicarea sau interpretarea tratatelor bi-
laterale, trebuie apelat cu bunã credinþã la toate procedurile de soluþionare
a disputelor, iar mãsuri unilaterale pot fi luate de þara mamã numai în ca-
zul în care aceste proceduri nu au dat rezultat.”

La prima citire, acest paragraf este univoc, însã este uºor de anticipat ce
va înþelege fiecare parte prin procedurã care a dat rezultat. În timp ce Ro-
mânia considerã problema minoritãþilor ca fiind rezolvatã, Ungaria (ºi
UDMR) are îndoieli în aceastã privinþã.

Este acceptat tratamentul special acordat în domeniul culturii ºi educa-
þiei, dar nu este acceptat ºi în alte domenii, cum ar fi domeniul asistenþei
sociale ºi al încadrãrii în muncã: „Þara mamã le poate acorda tratament
special în domeniul culturii ºi educaþiei persoanelor aparþinînd minoritãþi-
lor în mãsura în care aceasta are în vedere scopul legitim al întãririi relaþii-
lor culturale ºi este proporþional cu scopul propus.

Tratament special în alte domenii decît educaþia ºi cultura se poate
acorda doar în cazuri excepþionale, în mãsura în care acesta are în vedere
un scop legitim ºi este proporþional cu scopul propus.”

La sfîrºitul paragrafului, autorii formuleazã mai permisiv ºi creeazã o
„portiþã”. Care este scopul legitim, este iarãºi o chestiune de interpretare.
De exemplu, în mãsura în care poate fi acceptat ca fiind scop legitim faptul
cã pentru pãstrarea identitãþii este necesarã ºi bunãstarea materialã a per-
soanelor, pot fi considerate ca fiind scopuri legitime ºi alte facilitãþi, acorda-
te în alte domenii decît cele ale culturii ºi educaþiei. Dar analiza mai pro-
fundã a acestei problematici depãºeºte cadrul acestui articol.

Referitor la propunerile Comisiei de la Veneþia, poziþia Ungariei este cã
legea statutului nu trebuie modificatã ºi cã, de fapt, ea va intra în vigoare la
1 ianuarie 2002. Însã unele propuneri ale Comisiei pun sub semnul între-
bãrii cîteva paragrafe ale legii; aceste propuneri vor fi luate în considerare
de guvernul ungar la formularea decretelor de aplicare. Fireºte, este discu-
tabil dacã ar trebui modificatã legea sau este suficientã corectarea ei prin
decretele de aplicare, dar aceasta þine mai degrabã de domeniul luptei pen-
tru prestigiu în politica internã ºi externã.

Mai sus am spus cã legea, respectiv propunerile Comisiei de la Veneþia
pot deschide o nouã epocã în protecþia minoritãþilor. Cele din urmã vor
servi ca punct de referinþã în cele ce urmeazã. ªi trebuie sã afirmãm cã
propunerile depãºesc paradigmele din prezent de protecþie a minoritãþilor.
Numai aºa poate fi înþeleasã reacþia impulsivã a înaltului comisar al mino-
ritãþilor – pe care a avut-o în mod evident faþã de propunerile Comisiei de
la Veneþia.
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conceptul-cheie în protecþia europeanã a minoritãþilor –, dar, sub o formã
sau alta, pune sub semnul întrebãrii atitudinea de pînã acum faþã de pro-
blematica minoritãþilor. Interpretarea legii statutului ºi a propunerilor Co-
misiei de la Veneþia vor face obiectul unor dezbateri viitoare între Ungaria ºi
statele vecine, dar aceasta nu este o chestiune la fel de esenþialã precum
faptul cã principiul susþinerii minoritãþilor de peste hotare a devenit o
chestiune europeanã.
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ºi cel puternic pragmatic? Sã-þi consideri þara un cãmin de sine înþe-
les, ºi, ce e important, fãrã patos, cu umor ºi condoleanþe? Este loc
aco lo în intermediaritate? ªi oare nu e aceasta spaþiul autoamãgirii?

(Micã economie de piaþã
est-europeanã)
Secretarul asociaþiei cultural-creºtine înfiinþate pentru ocrotirea prie-
teniei româno-maghiare este acelaºi cu, presupun, temutul responsa-
bil de cadre al judeþenei de partid de odinioarã, cel care, în anul de du-
pã evenimentele de la Tîrgu Mureº a publicat în ziarul local articole
mobilizatoare în maniera rasistã dinaintea celui de al doilea rãzboi
mondial. Un individ gata în orice situaþie sã producã marfã vandabilã
pe piaþã. Un artist profesionist al supra vie þuirii. ªi cui i-ar trece prin
cap sã amestece esteticul cu eticul…?

(Aºa scriem noi)
Odorheiul Secuiesc: Gulagul românilor. Har-Cov: un posibil Kosovo
ro m ânesc. În alt loc, ziaristul vedetã de la Bucureºti îi asemuieºte pe
locuitorii din zona Harghita-Covasna cu minerii din Valea Jiului, lo-
cui tori care ar putea în orice clipã sã porneascã la asedierea Bucu-
reº tilor ºi pe deasupra cu sorþi de izbîndã, fiind mai mulþi decît mi-
nerii (aproape douã milioane) etc. Limbajul violent al presei menit
sã propovãduiascã ºi sã bagatelizeze conflictul, sã-i pregãteascã tere-
nul în conºtiinþa oamenilor prin repetarea lui monomanã. Îl accep-
tãm evitîndu-l. Ca apoi, în articolul de fond tocmai actual sã se afir-
m e: noi v-am avertizat din timp. Ei bine, nu doar v-am avertizat, ci
l-am ºi pregãtit, cu mijloacele noastre modeste.

(Trecut ºi viitor)
Limbajul mitic, imaginea Strãbunului. Ardealul fãrã prezent: trecu-
tul încheiat; iar viitorul poate fi descris cu terminologia escatologiei.
O existenþã greu de asimilat, fragmentatã.

(Pre-postmodern)
M ai devreme sau mai tîrziu disputa Har-Cov se reduce la problema
bisericilor ortodoxe, în sens general la cea a ortodoxiei. Unul din
specialiºtii români de excepþie ai modernismului ortodox român, ºi
scriitor afirmã cã reprezentarea manifestã a valorilor creºtine în po-
liticã este foarte problematicã, deoarece creºtinismul credincios în
sine este considerat o minoritate. Cine e creºtin? – nu trebuie sã rãs-
pundem la aceastã întrebare dupã înþelepciunea noastrã ºi în nici
un caz nu trebuie sã urmãm exemplul rãspunsurilor generate de în-
trebãrile „Cine e român?”, „Cine e maghiar?”. „Definiþia mai gene-
ralã a creºtinismului complicã explicaþiile – scrie Teodor Baconsky:
«celo r mîntuiþi în Isus Hristos» li se cere sã fie, pe deasupra, botezaþi
în numele Sfintei Treimi, mãrturisitori ai simbolului în credinþa ni-
ceo-constantinopolitanã, practicanþi ai cultului divin public, expo-
nenþi ai unei morale axate pe Decalog ºi Fericiri, mãdulare ale Bise-
ricii dreptmãritoare.”

Dar p roblema ortodoxiei creºtine nu este o „problemã tipic româ-
neascã”. Nu este din mai multe privinþe. În spaþiul cultural maghiar,
p roblematica bisericã popularã versus b isericã de credinþã este o dis-
putã latentã, adeseori doar enunþarea ei poate atrage ºi chiar atrage
stigmatul de „trãdãtor de neam”. Pentru unii ierarhi influenþi este de
la sine înþeles cã a fi un „adevãrat” reformat presupune opþiuni poli-
tice identice, cu cine altcineva decît cu episcopul. Este tabu a aminti
cã episcopul, preotul, nu este mandatat sã se deghizeze sub masca
unui partid anume, dat fiind cã el reprezintã o comunitate, ce-i
d rep t, omogenã religios, dar foarte pestriþã în privinþa opþiunilor poli-
t i ce. Preoþii noºtri încheie cãsãtorii de dragoste cu ideologii îndoielni-
ce, care sînt urmate apoi de divorþuri furtunoase. (Propunere: intro-
ducerea celibatului politic.)

(Mit ºi sindrom)
Ca mitopoeticã, problema Ardealului e o reprezentare a unui Ardeal
inexistent în prezent. Ardealul inexistent în prezent este expresia co-
respunzãtoare a sindromului Trianonului nedigerat. Ardealul mitic es-
te tãrîmul baladesc strãbun situat în afara istoriei, Atlantida întrevãzutã
a cerului ºi a norilor, a rîului ºi a vegetaþiei, a strãbunilor ºi a eroilor fã-

VISKY András

Comentarii din Har-Cov

(Gemeni siamezi)
Ardealul, prin intermediaritatea sa, este un coºmar visat de România
ºi de Ungaria în acelaºi timp. Douã þãri legate de aceeaºi teamã neîn-
trupatã. Prin urmare, ambele se strãduiesc în felul lor sã desfiinþeze
Ardealul. De fapt, nu ºtiu ce sã facã cu el, iar jocul istoric satanic de-a
mingea pe care l-au jucat cu aceastã regiune le osteneºte prea mult,
înainte ca vreuna sã fie sigurã cã a obþinut prada. Cîºtigarea, coloniza-
rea grabnicã a Ardealului sînt atît de istovitoare, ele par un þel care sle-
iesc atît de mult potenþialul þãrii momentan învingãtoare, încît, mai
devreme sau mai tîrziu, „din strãfundurile fiecãrui gînd” se iþeºte ide-
ea posibilei desfiinþãri a regiunii. Soluþia „definitivã” sau „liniºtitoare”.
ªi cîtã dreptate este în asta: soluþia definitvã este cea mai liniºtitoare.

(Ocrotitorul)
Din punctul de vedere al sarcinilor mai mãrunte, problema procen-
telor celor fãrã de faþã, dar care este adusã mereu în discuþie, e im-
portantã. 75%, versus 25%; 93% versus 7%. Dar e foarte problemati-
cã abordarea diversitãþii, în sensul cã datoria sfîntã a blocului majori-
tar faþã de Dumnezeu ºi de propriii strãbuni este de a asimila blocul
minoritar, de a-l alunga, a-l desfiinþa, de a-i nega necontenit dreptul
de a se simþi acasã etc. Principiul ºi practica „liberei autoîngrãdiri”
este o premisã de netrecut a contractului social.

(Întrebare)
Oare sintagma „pãmînt românesc/unguresc” mai are vreun sens în
A rdeal? Sau: „pîine româneascã” versus „pîine ungureascã”?

Sã f i i  minoritar în propria ta þarã: iatã ceva ce nu este posibil decît
pe baza conflictualitãþii migãlos întreþinute  ºi îngrijite a naþiunii sau
a limbii dominante, ºi deci asimilatoare. De pildã, þara mea nu este
Ungaria. Sînt minoritar în propria mea þarã, dar nu consider cã „so-
luþia” ar fi instalarea la putere a vreunei elite politice care se conside-
rã în primul rînd ºi mai presus de toate maghiarã, ceea ce e, desigur,
im posibil. Italia de nord ºi Italia de sud sînt, de asemenea, pãmînturi
i tal iene, dar asta nu poate fi un argument în disputa referitoare la di-
ferenþele regionale. Opinia publicã româneascã nu va descoperi cali-
tãþile (intrinseci) ale regionalismului datoritã „elementului ma-
ghiar”, ci prin dialogul inevitabil român-român care bate la uºã, la
m asa rotundã triunghiularã.

Ardealul, Moldova, Þara Româneascã: diferenþele culturale ºi de
c ivilizaþie sînt uneori evidente.

(Aºa scriem noi)
„Dupã acel «martie negru» [vezi conflictele sîngeroase de la Tîrgu
Mureº din primãvara lui 1990] au apãrut în oraº vreo zece mii de
necuno scuþi. Nu se ºtie de unde, dar se ºtie cu ce scop…” – citesc în
Háromszék. Aceasta este concluzia sumarã la care ajunge un ziarist,
rãnit grav în timp ce se întorcea spre casã de cãtre golanii din faþa
unui  salon de jocuri deschis non-stop. Care este afirmaþia? „Vreo ze-
ce mii de necunoscuþi”, spune, ºi ºtim îndatã despre cine vorbeºte.
Au apãrut, zice. Avem oare posibilitatea sã evaluãm cu instrumente-
le jurnalismului numãrul „necunoscuþilor” cu sarcini bine stabilite,
„apãruþi” începînd din acel «martie negru»? Necunoscuþii ca strãini
ce am eninþã bunãstarea tribului, liniºtea cetãþii. Care sînt mulþi, se
furiºeazã insidios în oraº, îºi pierd vremea prin saloane de jocuri în-
doielnice, ºi care izbucnesc ori de cîte ori au ocazia. Sînt zece mii,
ap ro ximativ. „Faptul” este confirmat la sfîrºitul articolului ºi de cãtre
oftalmologul care acordã îngrijiri rãnitului. Oftalmologul: ochiul ar-
haic ca instanþã finalã, incontestabilã.

(Biserica-ruinã)
Clãdirea e imposibil, imposibil, de „salvat”. Mai ales dacã e o bisericã.
Iar asta nu rezultã doar din învãþãtura creºtinã – „zidiþi-vã drept casã
duhovniceascã, preoþie sfîntã” –, ci ºi din concepþia de „casã”. Dupã
1989 a fost „salvatã” cu sacrificii materiale considerabile o bisericã
reformatã ardeleanã. Parohia are opt credincioºi bãtrîni, în adãpostul
renovat nu se þin slujbe decît la sãrbãtorile mari. Nu a trecut nici un
deceniu de la restaurarea costisitoare ºi pereþii încep a se scoroji din
nou, plantele ºi pãsãrile, cu consecvenþa lor stãruitoare, preschimbã
c lãd irea în propria lor casã. Este evident cã nu toate amãnuntele arhi-
tectonice le convin. Ele au alte concepþii despre funcþii ºi, fiind vorba
de arhitecturã, despre esteticã. Biserica ar putea deveni un muzeu,
am putea crede, dar nici muzeu nu poate fi, „atîta vlagã nu are”.

(Ordine versus Lege)
Cioran considerã omul un „idolator instinctual” Idolatria ca dome-
niu „pãgîn” al sufletului, capabil de un entuziasm bestial. Conducã-
torul este preotul investit al idolului, care e înconjurat de dragostea

necondiþionatã a poporului. „Te iubim,Conducãtorule!” Raþionalita-
tea – care nu e identicã cu raþionalismul – e suspendatã: aceasta e
sarcina principalã a eternului Conducãtor. Tumultuoasa lipsã de
pro gram. Dacã ar avea un program, el ar apela la raþiunea lucidã, în-
sã nu o face: el promite ordinea. Nu legalitatea, fiindcã aceasta s-a
întrupat deja în fiinþa Conducãtorului chemat ºi atît de mult aºtep-
tat. Cu cît este mai tare glasul societãþii, exprimîndu-ºi dragostea ne-
co ndiþionatã faþã de Conducãtor, situaþia este cu atît mai deznãdãj-
duitã, de-a dreptul periculoasã. Cel mai bine e sã împachetezi dina-
inte ºi sã fii gata de plecare.

(Propunerea tatãlui meu)
M aghiarii trebuie sã lupte pentru drepturile românilor printr-o mare
solidarizare, cu sprijinul moral ºi material eficient al guvernului de
la Budapesta; iar românii, printr-o constrîngere inventivã a Bucureº-
tilor ºi a Clujului, cu implicarea Chiºinãului, sã lupte pentru dreptu-
ri le maghiarilor. Sã nu ºtie de glumã. Întreaga zonã trebuie supusã
acestui experiment cel puþin un an de zile, spune tata. Am descoperi
modificãri întîi pe plan lingvistic, în limbajul de zi cu zi. Am trãi cu
mai mult umor. Bonhoeffer scrie în închisoarea nazistã: „Din serio-
z itatea cea mai gravã nu poate lipsi o scînteie de umor”.

(Sãrbãtoare)
Din decembrie 1989 încoace, piaþa din faþa bisericii sau interiorul ei
sînt locurile preferate ale aventurierilor politici. Mulþimea se aciuieº-
te ºi simpla prezenþã a mulþimii, îmbulzeala împãtimitã, devine „si-
tuaþia” ce i se oferã Conducãtorului pentru înãlþarea sa spectaculoa-
sã. Nu este dezvelire de statuie, sau ridicare de cruce, nu se pune
piatrã pe piatrã fãrã ca armata neagrã, aurie sau precum crinul de
albã a preoþilor sã nu-ºi oficieze ceremonia cu o bunãvoinþã excitatã.
Unul din grupuri se pleacã în faþa amintirii ucigaºilor, altul în cea a
victimelor, în aceeaºi clipã, în acelaºi cimitir. Apoi, în alt loc, rolurile
se schimbã: cei care adineauri îi proslãveau pe ucigaºi, acum dau
onorul  în faþa amintirii victimelor, iar cei care se prosternau în faþa
amintirii victimelor, acum evocã urmaºilor faptele de vitejie ale uci-
gaºilor. Elementul comun, indiferent de loc, este aþîþarea. Politicieni
încrîncenaþi, puºi pe fapte mari se îmbulzesc în jurul preoþilor. Dupã
ceremonie, aºezaþi la mese lungi, ciocnesc unii în sãnãtatea celor-
lal þi, evocînd spiritul strãmoºilor.

(Binecuvîntare)
Oare este vreo diferenþã esenþialã între faptul cã armele ori ideologii-
le se bucurã de binecuvîntarea bisericeascã? Binecuvîntarea ecume-
nicã a parlamentarilor cu privire visãtoare în biserica Sf. Mihail, îna-
in  te de a da buzna în parlamentul bucureºtean, unde nu-i cunosc
apoi nici pe Dumnezeu (dumnezeu), nici pe oameni (Oameni).

(A treia cale?)
Dietrich Bonhoeffer mã însoþeºte din copilãrie, este figura care reve-
nea des în discuþiile din jurul mesei. Tatãl meu, aºezîndu-se la masã,
punea una dintre cãrþile lui lîngã farfurie, iar la sfîrºitul ceremoniei
dinaintea mesei, ne citea cîte un fragment: „Trebuie sã ºtii dealtfel –
îi scrie Bonhoeffer soþiei sale din închisoarea Berlin-Tegel în 22 de-
cembrie 1943, pregãtindu-se de crãciun – cã n-am regretat nici mã-
car o clipã nici întoarcerea acasã din 1939, nici lucrurile care au ur-
mat.  Am acþionat pe deplin conºtient ºi cu conºtiinþa curatã. Nu vreau
sã ºterg nimic din viaþa mea de dupã aceea, fie cã mã gîndesc la ceea
ce m- a afectat personal ([…] Sigurdshof, Prusia de est, Ettal, boala
mea sub îngrijirea ta, perioada berlinezã), fie la ceea ce s-a întîmplat
în general. Consider cã împãrtãºesc soarta Germaniei cu carcera
mea,  ceea ce am hotãrît de la început în sinea mea.” Dupã cum ºtim,
nu va trãi pînã la crãciunul urmãtor, iar cînd cãlãii îl cheamã în zori
sã iasã din celulã, va spune doar: „Acest sfîrºit – pentru mine e înce-
putul vieþii.”

Alegerea liberã a lui Bonhoeffer l-a preocupat probabil în mod
dram atic ºi pe tatãl meu, mai ales de la începutul anilor ºaptezeci.
Creºtea ºapte copii proscribi în sãrãcie ºi în umor cînd a început
emigrarea intelectualilor români ºi maghiari din opoziþie. Unchiul
Richárd a plecat în America deja în anul care a urmat eliberãrii din
închisoare, mai tîrziu, în timpul ameliorãrii derutante din România,
tot mai mulþi s-au apucat de fabricarea ideologiilor de plecare arã-
toase, pe principiul comunitãþii. Nu existã om care n-ar vrea sã ajute
þara, de dincolo de Ocean, of course .

Problema emigrãrii s-a sustras neobservatã de sub umbrela gîndi-
rii raþionale, a devenit o psihozã ºi a luat proporþii ingestionabile. Un
coleg  de închisoare ºi prieten al tatei, un om remarcabil, român, ne-a
povestit pe veranda parohiei visul lui „evident ºi clar” care îndemna la
emig rare. În vis pãsãrile zburau spre est, din ceea ce el a înþeles cã lo-
cul lui e în vest. A doua zi „ºi-a depus actele” în grabã, nouã ne-a co-
municat doar hotãrîrea lui de neschimbat. Pe parcursul disputelor,
p led înd cred ºi împotriva lui însuºi, tata a tot amintit de scenariul pu-
terii: Conducãtorul etern are un mare interes sã scape de inamicul
interior, „cu mîinile curate” dacã se poate, etc., etc. Degeaba.

Ne viziteazã periodic intelectuali români bucureºteni. În urma
d iscuþiilor tristeþea tatei pune stãpînire pe familie. Scoate Scriptura,
ne c i teºte un psalm de ispãºire. Scurtul „Amin” nu e urmat acum de
explicaþii ca altã datã.

Bonhoeffer se întoarce, împãrtãºeºte soarta Germaniei. Sã fie
aceasta a treia cale „între” atitudinea pe principiul personal ºi cel co-
lectiv? „Între” comportamentul care vîneazã gîfîind simboluri goale



rã biografie. Prezentarea lui începe cu sfîrºitul istoriei, cu terminusul,
cînd timpul a încetat sã mai existe. Ardealul mitic nu are decît prezent,
iar Ardealul existent, doar trecut.

(Loc ºi umor)
„Majoritarii sînt minoritarii maghiari…”  ªi fraza-oglindã: „Minori-
tarii sînt majoritarii români…” Zona Har-Cov este deci spaþiul în ca-
re majoritatea e reprezentatã de minoritatea maghiarã, iar minorita-
tea de majoritatea românã. Fraza îºi muºcã propria coadã.

(Pe pãmîntul nimãnui)
„Sensibilitatea maghiarilor este jignitã…” „Împotriva sensibilitãþii
populaþiei române…” Grupuri de bãºtinaºi cu privirile aþintite unii
asupra celorlalþi. Între cele douã, o fîºie de pãmînt liber, îngustã ca o
lamã pe care, dacã te încumeþi, eºti privit cu suspiciune din ambele
pãrþi : eºti agentul renegat al uneia dintre tabere, e evident. Sau, în cel
mai bun caz, eºti considerat un mãscãrici. ªi într-adevãr, gimnastica
mãscãriciului de pe tãrîmul nimãnui este adeseori stîngace, nu are
l imbã,  nici o coregrafie formatã, dar, se pune întrebarea, faþã de ce
este stîngace ea, la urma urmei?

(O perlã sau Al treilea personaj)
„Subsemnatul, elev în clasa a VII-a A declar cã în ziua de 22 martie
1990, în pauza dinaintea orei de matematicã, s-a apropiat de mine
un  b ãiat cu pãrul negru ºi la faþã tot negru d in clasa a VII-a C ºi
m -a întrebat dacã sînt român. Eu i-am rãspunsa cã da. La care el a
început sã mã loveascã.”

(Strãin angelic)
„Strãinul este acea instanþã exterioarã care clarificã identitãþile; e
purtãtorul unei alteritãþi care opereazã delimitãrile necesare dialo-
gului ºi mesagerul unui exotism în prezenþa cãruia ordinea cetãþii
po ate fi conºtientizatã din nou.” (Baconsky) Se pune întrebarea
dacã strãinul aparþine „rînduielii cetãþii” sau nu este decît un in-
tr us  „necesar” temporar. Oare odatã ordinea reinstauratã, respec-
tiv dupã „identitatea cristalizatã”, cu alte cuvinte în urma învredni-
c i ri i ,  strãinãtatea veneticului se va înteþi sau strãinãtatea sa va de-
v eni  mai acceptabilã apaþinînd astfel ordinii cetãþii, adicã stãrii de
„normalitate”?

(Cimitirul secuiesc)
Se vorbeºte cã în cimitirul de la Odorhei existã o cruce cu urmãtoa-
rea inscripþie: „Chiar ºi aici e mai bine decît în Ciuc.” Pentru cã, se
spune, cei din Ciuc îi primesc mai uºor pe români. Ionesco: „Dar se
spune ºi contrariul.”

(Taþi ºi fii)
Ministrul de Interne e revoltat pentru cã în Har-Cov existã sate în ca-
re copilul poliþistului român nu ºtie româneºte „ceea ce, în România
este inadmisibil” adaugã el. O fi un poliþist rãu? Un tatã rãu. ªi limba
m am ei? Cine ce este în aceastã poveste? Tatãl nostru, ministru de in-
terne, ceea ce „în România este inadmisibil”.

(Prescurtare)
Har-Cov: nu-mi place aceastã comasare fãcutã dintr-o tãieturã.
A ceastã gãselniþã disonantã atît în românã cît ºi în maghiarã îmi
am inteºte întotdeauna de vreo manevrã secretã a Armatei Roºii. (O
folosesc pentru cã îmi produce o durere intelectualã.)

(Civism virtual)
Nesupunere civicã, fãrã civism: nu avem la dispoziþie adevãrate per-
mise de civitate, nici litera legii, nici spiritul legii, nici reprezentarea
instituþionalã. Iar „mica” bazã economicã autonomã este de-a drep-
tul virtualã. Ca urmare, instituþia nesupunerii civice s-ar putea ex-
p rima în modul cel mai adecvat, atît spiritual cît ºi biologic, prin gre-
va foamei. Dar greva foamei este, atît spiritual cît ºi biologic, modul
de viaþã cotidian al cetãþeanului est-european. Deci el nu poate fi
considerat un eveniment nici din punct de vedere politic, nici moral.

(Aºa scriem noi: Bucureºti ºi
Budapesta)
„Problema românilor din judeþul Harghita nu o reprezintã maghia-
rii, nici Budapesta, ci Bucureºtiul.”

Ce afirmã temutul ziarist din capitalã? El spune cã problema ce-
lo r ce trãiesc acolo nu este problema celor ce trãiesc acolo; cã ea nu
es te o problemã „civicã”; nu este una a populaþiei. Dacã trecem o
c lipã cu vederea omiterea faptului cã problema româneascã existã
doar în „relaþie”, chiar la nivelul oamenilor, mai mult, în cadrul re-
laþiilor de un fel sau altul – nu este cîtuºi de puþin indiferent de ce
naturã – dintre oameni, definindu-se prin cel personal pe cît posi-
bil, atunci putem observa cã transpunerea problemei la nivelul pu-
terii e calea dezumanizãrii. Bucureºtii, puterea îndepãrtatã, din
multe privinþe – cultural, economic etc. – invizibilã, anonimã este
întruparea rezolvãrii. Centralizarea, instinctul totalitar: nivelarea
drasticã, eliminarea diversitãþilor regionale.

(Povestire)
La Zãbala, în decembrie 1989, preotul catolic, cel reformat ºi cel
ortodox þin cuvîntãri extaziate în faþa populaþiei revoltate. „Braþ la
braþ” spune vestirea. În acel „martie negru” de la Tîrgu Mureº ºi
s atul Zãbala e rãvãºit de scrisori anonime, de telefoane, de amenin-
þãri eroice. Nu este nici o deosebire între ºtire ºi zvon. Sacristia bi-
s ericii catolice fumegã. E o ºtire rea, dar adevãratã. Rãul se împli-
neºte. Se zvoneºte cã armata va ocupa castelul Mikes. Un sanatoriu
pentru copii ºi un monument istoric: simboluri peste simboluri.
Peti þ i i, proteste: castelul rãmîne sanatoriu. Dar apoi vine o nouã or-
do nanþã: clãdirea intrã din nou în proprietatea armatei. Pentru cî-
teva ceasuri. Ordonanþa este revocatã, copiii rãmîn. Duminicã, ziua
Do m nului: un marº în tãcere. ªi o contrademonstraþie. Stare de
moment, o clãtinare într-o parte ºi-ntr-alta. Credincioºii adunaþi în
biserica ortodoxã scandeazã în cor: Armata e cu noi! Sã încercãm a
ne imagina mulþimea din bisericã slãvind armata. Armata e cu noi,
dar unde e Dumnezeu? E o idee abstractã pe care biserica o comer-
c ial i zeazã, fãrã nici o reþinere, pe piaþa politicã. În 2000, la slujba
de sãrbãtoare episcopul reformat îl citeazã pe primul ministru pre-
z ent, de la amvon. „Formuleazã potrivit…” ºi urmeazã numele po-
l iticianului aflat la putere, indiferent cine o fi, azi e, mîine nu, anul
e cel care conteazã. Limba nu s-a schimbat deloc din 1970, 1950,
1938 încoace.

(Totalitarismul atotputernic)
O neputinþã crasã, încrîncenatã, înfierbîntatã, dinamicã etc. Eºecul
total al principiului statului centralizat. Grimasa jubileazã.

(Tabu)
Oare incredibila isterie din jurul noþiunii de autonomie nu poate fi
recondusã la lipsa intelectualului autonom, sau chiar a cetãþeanului
autonom? Dar fãrã îndoialã, în ceea ce priveºte autonomia, argu-
m entul  statului suveran ºi autonom este, de asemenea, strãin de
practicã. Pe de altã parte, putem observa cã de Ardeal depind douã
guverne deodatã, cel de la Bucureºti ºi cel de la Budapesta, ceea ce
nu uºureazã situaþia.

(Piatrã pe piatrã)
Dupã 1989 au rãsãrit ca ciupercile biserici, mãnãstiri, tot felul de
clãdiri bisericeºti. Dupã zece ani tencuiala începe sã acopere încet
cãrãmizile. Abia încep sã funcþioneze cã se ºi porneºte secularizarea
de nestãvilit. Povestirile despre conflictele dintre reformiºti ºi tradi-
þ ionaliºti se înmulþesc. Nu rãmîne piatrã pe piatrã.

(Parlamentul s-a suit pe pereþi)
Fenomenul Har-Cov ca atare. Raportul parlamentar din 1991 începe
cu caracterizarea feudalismului care a continuat colonizarea din se-
co lul al 13-lea. Din clipa aceea totul este clar, toate frazele raportului
se tãlmãcesc din privinþa complotului neîntrerupt de ºapte secole.
Dupã care vine concluzia excursului istoric arcuit peste timp: în nu-
mele principiului ius primis occupantis (sic!) ºi al populaþiei majo-
ritare, Ardealul a fost ºi rãmîne pãmînt românesc. Aºadar problema
Har-Cov nu este una a prezentului, ci a trecutului, respectiv, în con-
secinþã, una a viitorului îndepãrtat. În felul acesta oamenii adminis-
traþiei comuniste ºi ai poliþiei secrete, adevãraþii ieniceri ai aparatu-
lui violenþei, implantaþi în acele locuri devin dintr-odatã eroi: ºi ei
sînt eroii restaurãrii stãrii edenice de acum 13 secole. În numele
demnitãþii naþionale. În orice caz, aceasta este modalitatea clasicã de
a transpune în sfera puterii situaþii pe care societate civilã, chiar ºi
într-o formã incipientã, le-ar putea rezolva mult mai eficient. Dar nu
acesta este þelul. Pentru cã altminteri atuul nu mai este în mîna ju-
cãtorilor de la centru. Ius occupantis considerat legitim în secolul
20 oferã un certificat moral violenþei. A trãi fãrã prezent: un butoi cu
pulbere.

(Simbol)
Luptã în jurul cazãrmii de jandarmi: sã fie, sã nu fie. Alegem simbo-
luri dupã chipul ºi asemãnarea noastrã. În tot acest timp, la Cluj nu
existã nici o piscinã acoperitã.

(Deosebiri)
Putem avea pretenþia ca un raport al vreunei comisii parlamentare
sã aibã vreun sens atîta vreme cît nu face distincþie între români ºi
ro mâni, între maghiari ºi maghiari? A nu face distincþie, dar a se
comporta precum un dumnezeu: acest fapt îndoielnic legitimeazã
ex istenþa Instituþiei (de întotdeauna).

(Totalitarismul dezlãnþuit)
În prima zi dupã schimbãrile politice, ºcolile maghiare ºi româneºti
din România ºi-au schimbat „ritualurile” fãrã sã-ºi fi schimbat „cul-
tul”. Programele sãrbãtorilor religioase de mai apoi s-au schimbat
doar în privinþa poeziilor ºi a cîntecelor, dar nu ºi structural sau pri-
vind tonul adoptat. Ele ºi-au pãstrat perfect stilul „brigãzilor de agita-
þie” de odinioarã, atmosfera, coregrafia, intonaþia, gesturile lor. Reci-
tarea textelor evanghelice era stãpînitã de un fel de autoafirmare
agresivã, iar cîntul angelic pãrea un cîntec de mase. Sîsîiturile civili-
z atoare ale profesorilor încearcã în zadar sã struneascã mulþimea

Nicolae DRÃGUªIN

Toleranþa intoleranþei
sau cum poate deveni
România Afganistan

Ed iþia din 1999 a Dicþionarului de Filosofie Oxford, în baza unei lu-
c rãri de referinþã a gîndirii britanice, „Scrisoare despre toleranþã” sub
semnãtura lui John Locke, defineºte „toleranþa în probleme religioa-
se” ca unul „din pilonii centrali ai statului democratic modern”. Este,
într-adevãr o axiomã pe care multe state pretind cã o acceptã ºi o pro-
moveazã. Dar de la teorie ºi pînã la practicã mai este totuºi o cale lun-
gã, cale care de multe ori se pierde în hãþiºurile cotidianului. Româ-
nia este unul din cazurile nefericite ale acestei teorii. Ceea ce se întîm-
plã astãzi în relaþia a douã biserici surori, Biserica Ortodoxã ºi cea
G reco-Catolicã este de neconceput pentru un stat care poartã prin
Constituþie emblema democraþiei ºi, implicit, a libertãþii de exprimare
religioasã. Am fost pe drept cuvînt nãucit sã aflu cã în Transilvania,
acel þãrîm pe care cei mai mulþi, inclusiv eu, îl apreciazã ca pe un lea-
gãn al românismului autentic, la un deceniu ºi ceva de la (re)cîºtiga-
rea libertãþii încã se mai aplicã ideologia sovieticã a demolãrii biserici-
lor. Bisericile greco-catolice din Vadu Izei, Mihai Viteazul ºi Ungheni
(lîngã Tîrgu Mureº) au fost demolate, în aceastã ordine, în mai puþin
de o lunã, fãrã ca cineva sã reziste unui grup de fundamentaliºti orto-
docºi. Un apropiat îmi spunea cu ceva timp în urmã (idee pe care am
regãsit-o ºi în paginile unei publicaþii ortodoxe!) cã ºi „greco-catolicii
trebuie sã sufere aºa cum au suferit ºi ortodocºii transilvãneni înce-
pînd cu generalul Bukow din vremea stãpînirii maghiare”.

Dar mã întreb ºi vã întreb, oare aceasta sã fie calea optimã ºi cre-
ºtineascã de a rezolva unele diferende de ordin istoric? Unde este spi-
ritul tolerant al românilor, pe care l-au clamat ca o valenþã esenþialã,
secole de-a rîndul? Faptul cã autoritatea statalã, ierarhii ºi ortodocºi
nu au luat o mãsurã fermã de combatere a acestor „talibani” (la fel
au procedat ºi talibanii la începutul anului trecut cu statuile monu-
m entale ale lui Budha din Afganistan), denotã indiferenþã faþã de o
problemã care ne poate decide viitorul, precum ºi tributul plãtit unor
mentalitãþi care demult ºi-au dovedit ineficienþa. Sã nu uitãm cã sta-
tele Uniunii Europene, þintã spre care ni se îndreaptã toate eforturile,
sînt majoritar catolice. Nu ar trebui sã trecem cu vederea nici vizita
istoricã din mai 1999 a Papei Ioan Paul al II-lea, cînd oficial ne-am
asumat angajamentul de a rezolva la modul cel mai amiabil aceste
tensiuni. Nu e drept sã ignoram nici aportul aproape exclusiv al Bise-
ricii Greco-Catolice la pãtrunderea civilizaþiei occidentale pe terito-
riul þãrii, începînd cu ªcoala Ardeleanã, continuînd cu Marea Unire
de la 1918, dar sfîrºind tragic cu anul 1948. Desfiinþarea Bisericii
Greco-Catolice în 1948 s-a tradus prin teama autoritãþilor sovietice
ca aceastã bisericã sã asigure o punte cu Occidentul democratic, o
supapã prin care ºi-ar fi fãcut loc în negura dictatorialã razele libertã-
þii ºi ale fericirii occidentale.

Nu omul este cel care trebuie sã judece de partea cui este Drepta-
tea spiritualã. Aºa a procedat Lucifer ºi din înger al luminii a ajuns dia-
vol al întunericului. Dumnezeu o singurã poruncã a lãsat omului, ac-
ceea de „a-ºi iubi aproapele ca pe sine însuºi”, restul va decurge de la
sine. Dumnezeu este singurul care poate judeca faptele oamenilor. A
doua zi de la demolarea bisericii din Vadu Izei, lîngã Sighetu Marma-
þiei, o bisericã pe care de nenumãrate ori am vãzut-o, mîndria locului,
fiind prima biserica de piatrã din Maramureº, la sfinþirea unei noi bi-
serici ortodoxe de lîngã Satu-Mare, clopotul s-a prãbuºit pe Întîi Stãtã-
torul Bisericii Ortodoxe a Maramureºului ºi Sãtmarului, rãnindu-l
grav. Nu este oare aceasta mînia divinã? Ce pedeapsã mai mare decît
aceasta ar trebui sã primim pentru a înþelege barbaria acestui rãzboi
româno-român?

Es te m ul t pînã aceste cumplite veºti ajung la urechea finã a
p resei internaþionale ºi toate eforturile diplomatice ale oficialilor
de la Bucureºti, indiferent cãrui guvern ar fi aparþinut, nu vor mai
c întãri  nimic, iar România va trece la index, alãturi de þãrile care
to lereazã intoleranþa religioasã.

R al i indu-mã celor care doresc oprirea barbariei,
N .  D., elev.

t

copiilor convocaþi în sãlile festive. Totalitarismul eliberat îºi sãrbãto-
reºte victoria.

(Drapele, imnuri)
Îngrãdirea pe cale administrativã a simbolurilor naþionale nu poate
reprezenta decît interesul celor care, prin utilizarea lor provocatoa-
re, manifestã, vor sã-ºi fãureascã un capital politic de lungã duratã.
N u existã imn care sã nu poatã fi devalorizat, chiar dacã îi spunem
rugãciune naþionalã.

VISKY ANDRÁS s-a nãscut în 1957, la Tîrgu Mureº. Este lector la UBB ºi
director al editurii Koinonia. Reggeli csendesség (Budapest., 1995), Go-
blen (Pécs, 1998).



A cest punct de vedere afectiv, nu este însã, desigur, întotdeauna
un c riteriu primordial al oficialilor sau arhitecþilor urbei. Criteriul
s o c ial, de exemplu, poate sã fie mai important: aglomeraþia urba-
nã, pe acest teren îngust, ºi, mai ales, necesitãþile „revoluþiei co-
m erc iale”. Aceasta este interesatã în primul rînd în transformarea
locuitorilor în consumatori. Ca urmare, ea încearcã sã instaleze, sã
aglomereze noile sale magazine ºi construcþii administrative „hi-
per”,  „s uper”, „centrale”, care, de multe ori, nu se integreazã arhi-
tectural centrului. Urbanistica de la sfîrºitul secolului 19 a configu-
rat ºi a plasat aºezãmintele în jurul unui miez al oraºului istoric,
încercînd sã deschidã porþile oraºului medieval, dezvoltînd o struc-
turã de inele, articulatã cu strãzi radiante. În prezent, acest inel –
luînd în considerare zonele ºi cartierele care se ramificã din el –
este mult mai mare decît iniþialul miez al oraºului. Ca orice centru
istoric, ºi centrul Clujului este supus aglomeraþiei urbane crescîn-
de,  trebuind sã se confrunte cu situaþii problematice.

În perioade de transformãri istorice, pieþele comune se trans-
formã în scenã a luptelor reprezentaþionale ºi a prestanþei, tribunii
populari ocupînd locul porumbeilor. Vechile aºezãminte ale spaþii-
lor comune spirituale, politice, cultural-cultice devin primordial
þ inta luptelor pentru titlul de drept asupra oraºului. Nici centrul
Clujului nu face excepþie, de cîteva ori trebuind sã lupte pentru su-
p rav ieþuirea lui însuºi. Pe parcursul ultimilor ani însã, a devenit re-
num it, trãdînd imaginea unei stãri de asediu perpetuu, în ciuda
fap tului cã vechea fortãreaþã cu nouã porþi, strajã ºi bastion a Clu-
jului, de mult ºi-a încetat rolul istoric...

Blocada actualã este îndreptatã asupra statutului fizic ºi spiri-
tual al centrului istoric clujean, atrofiind cele douã dimensiuni de-
ja am inti te ale spaþiului central (locuri de adunare ºi întîlnire ºi lo-
curi  de întîlniri privilegiate. Singurul pãcat al acestui centru ar fi cã
el este expresia arhitecturalã a prestanþei, a puterii (politice ºi eco-
nomice) a unor clase ºi orînduiri dispãrute, ºi se pare cã asta îl
enerveazã pe actualul tribun-primar. Chit cã ar putea sã treacã
peste asta uºurel, configurînd un alt centru modern, conform spi-
ri tului actual, ºi care ar întãri demnitatea comunitãþii care l-ar
c rea, lãsîndu-i vechiului centru demnitatea meritatã. Orice astfel
de principiu al policentralizãrii urbei este lãudabil. Dupã cum se
ºtie, centrul istoric al Clujului are un pandant: este vorba despre
noul centru administrativ, cultural ºi cultic, aflat de mulþi ani în-
tr-o facere anevoiasã, cu axa : Catedrala Ortodoxã–Teatrul ºi Opera
N aþionalã–noua Catedralã Greco-Catolicã în construcþie. Acest cen-

tru, chiar ºi în faza de proiect, a avut mai multe variante, ºi cine
ºtie cîte va mai avea, totul depinzînd de ambiþia, puterea culturalã,
dar m ai ales financiarã, în funcþie de care se realizeazã detaliile
p roiectului. Cert este cã, oricît ºi-ar dori sculptura-obelisc din faþa
Catedralei Ortodoxe sã creascã peste oraº ºi istorie, ea nu poate de-
v eni mîndria respectivului spaþiu-comun ºi, cum se întîmplã ade-
s ea, o artã cîrpace ºi o pseudo-civilizaþie au o capacitate mai micã
de a rezolva problemele avortate ale ideologiei politice, nemaipo-
m enind  de urmãrile urbanistice. Nu este întîmplãtor, deci, cã aces-
tã sculpturã-obelisc se împopoþoneazã între un loc de cult ºi unul
de paradã militarã, în defavoarea respectivului ansamblu arhitec-
tural, ºi nu-i întîmplãtor nici faptul cã nu a avut verdictul comuni-
tãþii artistice ºi nici aprobarea instituþiilor creditate în acest scop.
Totuºi, în perspectivã, configurarea acestui centru este importantã,
clarificînd dimensiunile ansamblului respectiv ºi, într-un spaþiu
mai larg, în funcþie de principiul policentralizãrii. Este mai sãnã-
tos! Noi presupunem cã ºi tribunul-primar ºtie: policentralismul
es te,  ca ºi iubirea, un egoism dublat; baza fiind dialogul frãþesc –
sau nefrãþesc (dar totuºi dialog) –, în scopul armonizãrii proiecte-
lor urbanistice în acord cu proiectul de dezvoltare al viitorului me-
d iu citadin.

J udecînd din aceastã perspectivã, este cert cã „gãselniþa-groa-
pã” a primarului Clujului este expresia acelei descentralizãri, al cã-
rei scop primordial este de a face pustiu un centru bun funcþional
ºi a-l priva de titlul sãu de drept, ºi nu oricum, ci cu mijloacele ad-
ministraþiei publice ºi ale manipulãrii politice, în numele „iubirii
p ietrelor vechi”.

ALEXANDRU ANTIK s-a nãscut în 1950, la Reghin, jud. Mureº. Artist vi-
zual, redactorul publicaþiei artistice Balkon din Cluj ºi graficianul revistei
Provincia.

Alexandru ANTIK

Ready-made
în centrul Clujului
Des pre oraºele României dinainte de 1989 în general, dar mai cu
s eam ã despre Cluj, se poate spune ceea ce caracterizeazã un oraº
dublu asediat: cei aflaþi în afara zidurilor au dorit sã intre, iar cei
aflaþi deja înãuntru, ei înºiºi nu au fost întotdeauna „îndrãgostiþii
p ietrelor-vestigii” ale oraºului, fiindcã majoritatea mutatã se lupta
ea îns ãºi pentru titlul de orãºean; abia instalatã fiind, era preocu-
patã „sã se aranjeze”. Nu este vorba aici despre concentrarea urba-
nisticã ºi urmãrile procesului de absorbþie a oraºelor mari de la în-
ceputul secolului 20, ci de acea politicã coruptã a comunismului
care, paralel cu distrugerea satelor ºi vagonizarea populaþiei rurale,
n-a þinut cont de urmãrile nefaste ale acestei mutãri forþate ºi rapi-
de,  impunînd pe deasupra „prestigioasa urbanisticã” a naþional-
- comunismului ca politicã de stat. Mutãrile acestei politici urbane
s-au desfãºurat în mai multe valuri dupã 1944, în primul rînd prin
ins talarea cadrelor menite sã încetãþeneascã sau sã impunã noua
ideologie, prin instalarea instituþiilor, expropriind sau desfiinþînd
infrastructura aºezãmintelor reprezentative ale vechii orînduiri. Se
ºtie cã ultima ºi cea mai drasticã fazã a fost politica urbanã deliran-
tã a perioadei ceauºiste care, conform cincinalelor-zecinalelor sale,
tras a s arcini pentru înfiinþarea unor oraºe cu un numãr oarecare
de lo cuitori, sau putea sã taie oricînd cu bisturiul sãu statal în þesu-
tul viu al oraºelor istorice, desfiinþînd locuri comune, cãmine, aºe-
z ãm inte cultural-cultice cu funcþii bine stabilite.

G eneraþiile dinainte de 1989 îºi mai amintesc poate ce urmãri
nefaste a avut aceastã politicã, privind atît despãrþirea familiilor în
urma „detaºãrilor forþate” ale absolvenþilor, cît ºi generalizarea co-
r upþiei legatã de obþinerea posturilor în oraºele declarate „închi-
s e”. Evident, aceastã închidere administrativã nu însemna cã nu
au rãmas portiþe deschise, de multe ori asigurate chiar prin mãsu-
ri le  protecþioniste ale organelor; înºiºi cei vizaþi cãutau adesea sã se
adap teze la posibilitãþile oferite de corupþie, pe scara largã a aranja-
m entelor (mitã, cãsãtorii de interes, fidelitate politicã etc.).

A ceas tã utopie a dezvoltãrii accelerate ºi forþate a oraºelor, în re-
alitate, a redus arhitectura urbanã la funcþiile sale utilitare ºi mate-
riale, aplicînd renumitul principiu al funcþionalismului exclusivist:
locuinþã (bloc) + loc de muncã + centru de distracþie (aglome-
rãri populare) ºi transport în comun care sã lege aceste locuri.
Aplicarea întocmai, ºi forþatã, a acestei scheme a avut ca rezultat
s chimbãri regretabile în aspectul urban (inclusiv al Clujului), în
modul de viaþã al locuitorilor ºi în ce priveºte starea generalã a ce-
tãþenilor.

Nu este de competenþa autorului prezentului articol de a se
am esteca în disputele ºi interesele profesioniºtilor sau oficialitãþi-
lor însãrcinate cu rezolvarea problemelor urbanistice. Trãiesc însã
z i lnic ºi sînt martorul ocular al unei distrugeri care, de cîþiva ani,
atrofiazã centrul istoric al Clujului ºi dizolvã însãºi ideea de centru
urban. Altminteri, orice centru are douã necesitãþi de bazã ºi di-
mensiune (dimensiuni) complementarã(e). Este vorba de cele do-
uã p latforme ale comunitãþii, de care nu se poate dispensa:

1 .  locuri publice ºi de întîlnire (agorã, forum, tribunã, piaþã,
tîrg etc.)

2. locuri privilegiate de întîlnire (spirituale, politice, culturale,
cultice etc.)
ºi, evident, edificii sau un ansamblu arhitectural configurat monu-
m ental pentru a servi funcþiilor respective.

Noi am dori sã focalizãm atenþia cititorului pe aceastã dimen-
siune complementarã a spaþiilor ºi aºezãmintelor comunitãþii, ne-
trecînd cu vederea cã factorii politici, sociali, sau psihici ai realitãþii
de dupã 1989 contrazic de multe ori acestã încercare de a instaura
º i  a menþine aceastã dimensiune.

În acest sens, centrul Clujului s-a constituit de-a lungul timpu-
lui ºi este, totodatã, atît loc public, cotidian, cît ºi loc privilegiat de
întî lni re. Pe lîngã întîlnirile zilnice, el a fost ºi este scena unor în-
tîm p lãri ºi întîlniri ale diferitelor comunitãþi, poartã amintirea unor
importante evenimente istorice. Este un loc, simbolul care s-a înti-
pãrit în conºtiinþa locuitorilor, ºi nu este întîmplãtor cã pînã-n ziua
de astãzi expresia „a merge în oraº” înseamnã atracþia centripetã a
acestui spaþiu. Centrul Clujului nu se poate confunda cu piaþa unui
cãtun,  nici catedrala Sf. Mihail cu o parohie ruralã. ªi nu este nu-
mai sentimentul unui bun patriot local cã ansamblul arhitectural
(cu pãrþile lui componente: grupul statuar al lui Fadrusz János, ca-
tedrala romano-catolicã Sf. Mihail, cafeneaua New York de odinioa-
rã,  actualul hotel Continental, fostul palat Bánffy, actualul Muzeu
de Artã al Clujului, renumita farmacie veche Hintz, actualul Muzeu
al Farmaciei ºi restul clãdirilor din jur) conferã un stil ºi un aspect
monumental, dar ºi un anumit parfum. Nu degeaba, în opinia clu-
jenilor autohtoni, aceastã zonã a fost asociatã cu un „salon”-oraº.
Place sau nu place unora, acest centru este o felie a istoriei oraºu-
lui; în acelaºi timp, prin tradiþie, are ºi o valoare reprezentativã
pentr u generaþiile trecutului mai apropiat sau mai îndepãrtat.

Cristina
GHEORGHE

Eu cui aparþin?

În urmã cu cîþiva ani, cînd ochii mei erau deja larg deschiºi cãtre ceea
ce se întîmpla prin preajmã ºi prin depãrtãri am descoperit într-o cãr-
þul ie a unui evreu american sintagma: Nu identitatea mea, ci identi-
tãþile mele .  (Leon Wieseltier, Împotriva identitãþii)

N u am ºi nici nu-mi amintesc sã fi avut vreodatã spirit de turmã.
M-am intersectat cu diverse grupuri, gãºti, clãci, adunãturi, biseri-
cuþe, cãrora le-am aparþinut vreme de cîteva ceasuri, zile sau luni. Cã-
utam însã altceva, de aceea luam de la fiecare ce aveam nevoie ºi ple-
cam mai departe, construind cu sîrg ºi inconºtienþã la identitatea
mea, raportatã pe atunci doar la cei din imediata apropiere. Au fost
g rupuri cãrora le-am aparþinut prin forþa întîmplãrii: clasa din satul
în care mi-am terminat ºcoala primarã, cea în care mi-am terminat
l iceul, grupul colegilor din facultate sau master, colectivele în care am
lucrat. Deºi am ºtiut tîrziu (dar am simþit-o întotdeauna), în aproape
toate aceste grupuri am reprezentat alteritatea. În ºcoala generalã
eram cea venitã în satul lui Panait Istrati, de undeva din Moldova, fiica
ceferiºtilor, în liceu eram cea de la þarã (deºi nu pari, cum a spus un
coleg cînd a aflat, uitînd apoi sã mai salute), în timpul colegiului uni-
versi tar eram cea care ºi lucra ºi era cu cîþiva ani mai mare decît cole-
gele, în timpul facultãþii sau a masterului eram cea venitã din sud.
Toate acestea au avut, probabil, un efect asupra mea din moment ce
mi le amintesc acum.

Prima întîlnire conºtientã cu identitatea mea a fost atunci cînd
mi-am obþinut buletinul. Aveam domiciliul stabil în Suceava, pentru
cã pãrinþii au spus în fiecare an: anul viitor ne întoarcem, ºi constru-
iau în fiecare varã la casa pe care începuserã sã o ridice la puþin timp
dupã cãsãtorie. Nu s-au acomodat niciodatã cu Brãila, regiune de
adunãturã ,  cum spuneau. În timp ce eu, ca elevã de clasa a V-a sau a
VI-a, izolatã dupã ore de restul satului, deci al lumii, trãiam intens
construcþia casei memoriale a lui Istrati, citeam Ciulinii Bãrãganu-
lui fãrã sã înþeleg nimic, rãmînînd doar cu imaginea acelui vînt pe ca-
re autorul îl descria atît de bine ºi pe care îl simþeam în fiecare ano-
timp, iar ca liceanã, descopeream strãzile în formã de semilunã ale
oraºului ºi mã uitam dupã turcoaica cu un an mai micã decît mine, la
maghiarul din clasa a XII-a, pe care ºtiu ºi azi cum îl cheamã, deºi nu
am vorbit niciodatã, iar el nici nu ºtie de existenþa mea, mergeam la
biserica greacã dacã aveam vreodatã dispoziþia necesarã, cãscam
ochii la bãrbile blond roºcate ºi obrajii plini de viniºoare roºietice ale
ruºi lor lipoveni care sãpau totdeauna trotuarele (sau cel puþin acolo
erau vizibili) ºi repetam în gînd numele exotice întîlnite, destul de rar,
trebuie sã recunosc. Buletinul mi-a arãtat însã cã nu fac parte din lu-
mea aceea: la liceu, la bibliotecã, la cartela de pîine, zahãr ºi ulei. Iar
ai  mei  nu renunþau, refuzau sistematic mutaþia, ei erau bucovineni ºi
se agãþau de identitatea lor, trimiþîndu-ne aproape de fiecare Crãciun,
revelion, Paºte la bunici, pentru a trãi sãrbãtori adevãrate.  Era o a
doua identitate regionalã, deºi habar nu aveam cãrei lumi aparþin cel
mai bine, celei a pescarilor de ocazie în care ajunsesem împreunã cu
fratele meu sau celei a mascaþilor de Anul Nou, cînd el era totdeauna
urs, iar eu mã înfuriam pe tãcute cã nu am voie, ca fatã, sã fac parte
dintr-o b andã de urºi, sã bat în dobã ºi sã umblu aiurea toatã noap-
tea, înarmatã cu o bîtã de fag ºi clopote în jurul mijlocului pentru a
îndeplini ritualurile ancestrale ale izgonirii duhurilor.

N ic i una dintre aceste identitãþi nu m-a aruncat însã din lume, aºa
cum a fãcut identitatea mea intelectualã. Dupã un itinerar de studii
superioare, care ar fi ceva de genul Galaþi, Sibiu, Cluj (colegiu, faculta-
te, master ºi doctorat în curs de pregãtire în domeniul integrãrii politi-
ce europene), m-am întors la Brãila, unde dupã, mintea mea, ar fi
fost o nevoie prea mare de specialiºti ca sã fiu ignoratã. Dupã alergã-
turi de luni de zile între Galaþi, Brãila ºi Bucureºti am înþeles însã cã
nu vorbim aceeaºi limbã: unii nu angajau doctoranzi (deºi specificul
doc toratului era cel al instituþiei în cauzã), unii au considerat cã nu
am studii suficiente, iar alþii, mult mai tranºanþi, mi-au spus cã vin de
la Cluj, fieful lui Marga ºi al þãrãniºtilor. Aveam deci o altã identitate,
inconvenabilã la un moment dat, într-un anumit context. ªi totuºi, eu
nu m-am pregãtit decît pentru a munci pe aici pe undeva, prin locuri-
le astea, nu pentru un partid, nu pentru o grupare, pentru cã nu am
spiritul mai sus menþionat, ci, pe cît posibil, pentru a face muncã de
cercetare, în spiritul echipei, indiferent dacã din sud în vest sau din
nord în sud. Cui trebuie sã aparþin, cãrei imagini, cãrui cliºeu, pentru
a putea face asta?

Pentru cã, dacã încerc sã mã împart, precum Kundera Europa
Centralã, cu diferenþa de nuanþã ºi context aferentã, împãrþind spaþiul
ondulat blagian în zone culturale ºi spirituale distincte, constat cã am
afinitãþi pentru toate locurile ºi toþi oamenii pe lîngã care am trecut.
Pretutindeni mi-am afirmat dreptul de a fi ceva ce încã nu sunt, dar
cine mi-l respectã?

(Boldovineºti, 30 octombrie 2001)

CRISTINA GHEORGHE s-a nãscut în 1968, la Liteni, judeþul Suceava. Este
doctorand la Marne la Vallée, Paris ºi UBB, Cluj cu tema Integrarea poli-
ticã europeanã, elemente concrete, teorii ºi tendin þe. Este corespon-
dentã a revistei Realitatea de Mediaº; articole de publicisticã.



mie, dar trebuie discutate ºi locul acestor discuþii este Camera Depu-
taþilor din Voivodina ºi nu Parlamentul sîrb. Acesta este punctul meu
de vedere. Fiindcã nu aº putea spune cã sprijin toate tezele ºi formele
care apar în programul unui partid. Nici eu nu l-am auzit pînã acum
pe Kasza exprimîndu-se pozitiv în legãturã cu concepþia Republicii Voi-
vodina2, deºi, în opinia mea, o parte semnificativã a electoratului sãu
nu s-ar împotrivi prea tare unei asemenea idei. Totuºi, în prezent el
considerã cã nu trebuie forþatã aceastã concep þie. Nu-i aºa, Kasza?

Kasza: Despre asta eu nu am exprimat încã nici o pãrere...
Èanak: N u crezi cã ar fi bine sã se organizeze un duel TV între

noi doi....
Kasza: Ar fi un show bun... dar mai întîi trebuie sã-mi pun la

punct dinþii.
Èanak: N u conteazã, muºti tu bine ºi aºa.
Kasza: Un lucru este, însã, indiscutabil: membrii entitãþii ma-

ghiare revendicã cu cea mai mare consecvenþã autonomia Voivodi-
nei. De asta poþi fi sigur.

Èanak: Te cred.
Kasza: Dintre maghiarii din Voivodina, 80-90 la sutã vor autono-

mia. Dacã, sã zicem, 70 la sutã dintre sîrbii din Voivodina ar declara
la fel, atunci am cîºtigat lupta.

Èanak: Conform celor mai noi sondaje de opinie, 80 la sutã din-
tre cetãþenii Voivodinei revendicã retrocedarea dreptului de fondator
al  celor mai mari intreprinderi de stat, ca de exemplu Naftagaz ºi aºa
mai departe...

Kasza: Nu vorbim acum despre aceste amãnunte...
Èanak: Ha,  ha, ha... averea nu este amãnunt ºi nu poate fi consi-

deratã ca atare.
Kasza: Autonomia conþine ºi dreptul de proprietate...
Èanak: Dacã mã obligi sã disecãm aceastã chestiune, aici e vor-

ba de faptul cã numãrul sîrbilor care revendicã autonomia creºte de
la o zi la alta... Cînd m-am aflat aici ultima datã, pe vremea lui
 Miloševiè, ea aparþinea corpului deputaþilor din Zenta. Acum aparþi-
ne Republicii Sîrbe ºi schimbarea s-a petrecut în acest rãstimp. Gu-
vernul , al cãrui membru eºti ºi tu – dar nu te superi, nu-i aºa?...

Kasza: Exclus...
Èanak: . . . nu a fãcut nimic pentru a schimba lucrurile...
Kasza: . . . printre altele, nici în legãturã cu asta...
Èanak: . . .  printre altele nu s-a ocupat nici de asta, deºi tu, Mile ºi

eu am semnat cã cerem schimbarea... Eu în locul tãu m-aº gîndi se-
rios la asta...

Kasza: Nu sînt convins cã a trecut timpul conflictelor armate. În
Voivodina ºi acum e destul de periculoasã situaþia. ªtii cum e: cine a
fost muºcat o datã de ºarpe, se sperie ºi de ºopîrlã. De aceea, e mai
bine sã fim prudenþi ºi sã evitãm conflictele în care ºi armele pot sã
vorbeascã. Vreau sã-þi amintesc doar unde se aflã în Voivodina for-
maþiunile înarmate ale radicalilor, care au fãcut multã gãlãgie în re-
g im ul  anterior. Crezi cã au încetat sã existe? Nu. S-au pitulat doar. De
aceea, e bine sã ne referim cu prudenþã la arme.

Èanak: Po t sã-þi spun doar atît: de 11 ani mã ocup de politicã,
de zece ani organizez diferite demonstraþii, acþiuni, miºcãri. La de-
monstraþiile conduse de mine niciodatã nu a fost rãnit nimeni, a
fo s t exclus ca viaþa cuiva sã ajungã în primejdie. Este unul dintre lu-
crurile de care sînt mîndru: niciodatã nu am pus pe cineva în peri-
co l. Fii atent: extremismul meu radical, verbal, cînd spun lucrurilor
pe nume, este destul de alarmant. Dar faptul cã unii vorbesc fru-
mos ... Slobodan Miloševiè niciodatã nu a înjurat sau scuipat în faþa
camerelor, dar este responsabil pentru moartea cîtorva sute de mii
de oameni ºi expulzarea cîtorva milioane. Aºadar, este vorba de alt-
cev a: trebuie sã ne ferim ºi sã ne fie teamã de conflicte. ªi eu cred
cã este întotdeauna nevoie de prudenþã ºi pe aceastã temã sînt de
acord cu Kasza. Dar împotriva acestui pericol trebuie sã ne apãrãm
împiedicîndu-i apariþia. Cum? Gãsindu-i punctele slabe ºi proce-
dînd în consecinþã. Îþi relatez ceva: cu zece ani în urmã, oamenii au
fost prigoniþi pe bazã naþionalã, serviciul de securitate din Serbia a
trimis peste tot oameni cu legitimaþii false, le-a dat mînã liberã,
fiindcã Miloševiè a permis acestor canalii sã facã ravagii, sã ucidã,
sã înfricoºeze populaþia. Ei au creat conflictele. Cred cã nu au acþio-
nat pe cont propriu. Nicidecum. Au fost uneltele serviciului sîrb de
securitate. Noi nici în continuare nu controlãm serviciul de securi-
tate al statului, nu avem nici o influenþã asupra lui. La noi, poliþia
din Voivodina – luînd în considerare cîte o observaþie mãruntã a
noastrã – este, totuºi, organizatã ºi numitã în continuare la Bel-
grad, printre altele ºi pentru ca sã nu ne putem apãra în mod inde-
pendent împotriva celor menþionate. Aceastã situaþie ridicã o serie
întreagã de chestiuni ºi eu sînt gata sã le pun pe ordinea de zi. E mai
bine sã începem sã le discutãm sã nu amînãm pînã cînd ele devin
probleme. Cãci eu niciodatã nu am considerat cã situaþia din Voivo-
dina constituie o problemã. Este doar o întrebare la care trebuie sã
rãspundem. Problema reclamã o soluþie. Cine nu înþelege cã între-
bãrile fãrã rãspuns devin probleme – ºi de aceea este nevoie de con-
sfãtuiri – mîine va fi silit sã ducã tratative. Iar dacã nici tratative nu
v rea, atunci va trebui sã accepte arbitrajul strãinilor. Eu nu aº vrea
ca o ricare variantã a politicii mele sã ne aducã în aceastã situaþie.

Traducere de Florica PERIAN

Note
1
    Referire la declaraþia comunã a Blocului Autonomist din Voivodina

(compus din UMV condus de Kasza József, Reformiºtii din Voivodina
condus de Mile Isacov ºi Liga Social-Democratã din Voivodina).

2     Platforma-program privind exercitarea autoritãþii constituþionale a re-
giunii autonome Voivodina ºi principiile referitoare la organizarea con-
stituþionalã viitoare a regiunii.

t

dar, cineva vrea sã ne aducã în situaþia de a cere scuze pentru cã re-
v endicãm ceva ce ne aparþine. Dacã asta înseamnã agresivitate,
atunci eu sînt agresiv. Desigur, mã opun oricãrui conflict, dar ºi
acestor situaþii.

Kasza: Sînt de acord, dar medalia are ºi un revers. În ultimii zece
ani, noi am pierdut 40.000 de tineri. Generaþii întregi lipsesc din
ºcol i le generale, din facultãþi, de pretutindeni. Un nou conflict ar fi
fatal  pentru maghiarii din Voivodina. Eu trebuie sã fiu foarte circum-
spect, fiindcã un conflict cît de mic ar însemna cã ºi tinerii pe care îi
m ai  avem, care ar putea regenera naþiunea, pãrãsesc acest teritoriu
ºi  atunci þi-ai atins scopul, ºi tu, ºi Miloševiè,  ºi toatã lumea, adevãra-
tul scop în Voivodina, anume ca peste zece ani sã nu mai fie aici nici
un maghiar. Cu asta nu pot fi de acord, în aceastã privinþã diferã opi-
ni i le noastre. Cu orice altceva sînt de acord.

Èanak: Bine, dar mai este ceva: dacã nouã ne lipsesc 40.000 de
m aghiari de aici, din Voivodina, la ce îi vei invita înapoi? Ca sã fie ºi
aici spãlãtori de vase, ca ºi acolo unde sînt acum? Cãci nu au unde ºi
la ce sã se întoarcã, de vreme ce noi nu am reuºit sã recuperãm moº-
tenirea strãmoºilor, confiscatã de ocupanþi. La asta sã se întoarcã? Ba
chiar vor pleca ºi ceilalþi, toþi cei care pînã acum au rãmas, ºi nu nu-
mai maghiarii. Dar nu de teama conflictelor, ci pentru cã nu vãd aici
nici o perspectivã, pentru cã nu vor avea nimic. Cãci, dacã permitem
sã ne scoatã la vînzare bunurile ºi sã foloseascã toþi banii pentru a
cum pãra pacea socialã, dacã ajungem pînã acolo ca din ceea ce vînd,
din patrimoniul Voivodinei, sã rãmînã aici cinci la sutã, mai puþin
decît bacºiºul de cuviinþã la cîrciumã – ºi nici asupra acestor cinci la
sutã nu vor decide oameni ca tine – atunci nu avem decît sã închi-
dem cîrciuma ºi sã aruncãm pe drumuri trupa. Cãci tu ai spus cã lip-
seºte deja ºi a plecat o întreagã generaþie.

Kasza: Nici nu una, ci mai multe generaþii...
Èanak: Mai multe generaþii, cel mai viabile generaþii lipsesc la

maghiari. ªi ce fel de generaþii lipsesc la ceilalþi? Aceleaºi. Fiindcã,
din motive identice cu ale maghiarilor, au plecat ºi ceilalþi. Crezi în-
tr-adevãr cã, dupã ce am trecut prin ce am trecut, aº fi capabil sã
atrag pe oricine în orice fel de conflict? Cît despre teama de conflict...
De ce la Belgrad nu se teme nimeni de conflicte? Nu e adevãrat cã nu
se teme, numai cã nimeni nu le-a spus cã în Voivodina existã o voin-
þã politicã unitarã pentru a face sã înceteze aceastã stare. Cã Voivodi-
na este a celor din Voivodina, care au la origine diferite popoare, sînt
de diferite religii, dar asupra unui lucru sînt de acord: nu au  unde
sã m eargã, nu vor sã plece, fiindcã ce este aici le aparþine.

Kasza: A mice, cînd vei ajunge tu în situaþia ca la Subotica sã nu
poþi umple douã clase de gimnaziu cu elevi sîrbi, aºa cum eu nu pot
sã înfiinþez douã clase întîi maghiare la Subotica, atunci vom fi egali.

Èanak: Dacã nu ne recuperãm avuþia, nu vom avea deloc
gimnaziu.

Kasza: Înþelege ce am spus, fiindcã cifrele nu aratã acelaºi lucru:
40.000 de maghiari pentru comunitatea noastrã etnicã nu este egal
cu 100.000 de sîrbi faþã de 6-8 milioane de locuitori. Asta e proble-
m a, nu altceva.

Èanak: Atunci repet: cum vom rezolva lucrurile?
Kasza: Despre asta sã nu vorbim aici, dar alta e dimensiunea

lucrurilor.
Èanak: Comportamentul meu la televiziune a fost necuviincios,

dar atunci am învãþat cã nu e permis sã înjuri în faþa camerelor. De
asta mã voi þine...

Kasza: Nu numai cã înjuri, dar mai ºi scuipi...
Èanak: Bine. În faþa camerelor nu e permis nici sã înjuri, nici sã

scuipi. Voi avea grijã de acum încolo. Dar am convingerea cã nume-
roasele denumiri incorecte vor fi schimbate în scurt timp pe firmele
din Voivodina, fiindcã înºalã lumea. Zãu cã nu înþeleg: dacã ceva e
d in Voivodina în proporþie de 80 la sutã, de ce se numeºte aºa: Intre-
p rindere industrialã a Serbiei. Nu crezi cã...

Kasza: Ai dreptate, dar eu vãd altfel lucrurile. Noi doi am avut în
ultimele zile mai multe convorbiri cu politicieni de seamã din Euro-
pa. ªi am pus direct întrebarea: în ce mãsurã sprijinã Europa punc-
tul de vedere al Voivodinei? Rãspunsul a fost dezolant. ªi de asta tre-
buie sã þinem seama! Adicã trebuie sã înþelegem cã sîntem la înce-
putul unei lupte pe termen lung, de mai mulþi ani, luptã care se du-
ce pentru independenþa Voivodinei. Trebuie sã fie clar acest lucru.

Èanak: Dar, dacã îmi permiþi sã observ, aceastã luptã nici nu
po ate sã înceapã dacã nu existã voinþã politicã bine accentuatã în Vo-
ivo d ina, la care Belgradul se va vedea silit sã se raporteze ca partener,
deci una care nu îi este subordonatã...

Kasza: Desigur, aici sîntem de acord...
Èanak: ... ºi înfiinþarea acestui subiect politic, care trebuie sã

f ie  capabil sã nu execute ordinele venite de la Belgrad, s-a început
la ultima ºedinþã, cînd preºedintele Camerei Deputaþilor din Voivo-
dina, care întîmplãtor sînt eu, nu a putut fi înlocuit – la porunca
Belgradului.

Kasza: Accentuez din nou cã nu sîntem pe aceeaºi lungime de
undã. Unde este deocamdatã societatea civilã în care cuvîntul ºi opi-
nia noastrã vor avea acceeaºi greutate? Cãci dacã Kasza vrea autono-
m ie,  asta înseamnã secesiune, separatism ºi aºa mai departe...

Èanak: De ce strigi la mine?
Kasza: Nu strig, dar aº putea ºi eu sã înjur, dacã vrei sã ºtii... Cãci

dacã Èanak  pretinde autonomia, e altceva... Despre ce vorbeºti tu, se
va întîmpla mai încolo. Vom avea drepturi egale atunci cînd ºi auto-
nomia maghiarã va fi ceva firesc, ca parte a autonomiei din Voivodi-
na.  Dar despre asta nici tu nu ai spus încã o vorbã bunã.

Èanak: Dar am spus cã nu ar fi deloc inteligent sã mutãm centra-
l i smul belgrãdean la Novi Sad. Autonomiile trebuie sã se transforme în
cursul proceselor de descentralizare în cea mai largã democratizare a
soc ietãþii. În aceste coordonate se pot aºeza toate tipurile de autono-

Autonomie ºi
cîteva înjurãturi

Dialog între Nenad Èanak ºi
Kasza József
Dialogul de mai jos a avut loc la Zenta, în Voivodina, cu ocazia
aniversãrii a zece ani de la manifestãrile împotriva rãzboiului de
acolo. Interlocutorii sînt Nenad Èanak,  preºedintele Camerei De-
putaþilor ºi al Ligii Social-democrate din Voivodina, ºi Kasza
J ó szef, vice-preºedintele guvernului sîrb ºi conducãtorul Alianþei
Maghiarilor din Voivodina. Dezbaterea relevã douã lucruri: 1. ro-
lul  auto nomiei nu este acela de a exclude sau muºamaliza contra-
dic þiile dintre personalitãþi aparþinînd diferitelor orientãri politi-
ce sau diferitelor comunitãþi naþionale; 2. acceptarea autonomiei
drept cadru instituþional ºi conceptual general oferã posibilitatea
co nsensului în problemele cele mai importante, chiar ºi în cazul
celo r mai intense dezbateri. Incidentul menþionat în cursul dialo-
gului a avut loc la sfîrºitul lui octombrie, cînd Nenad Èanak –
aflînd cã noul preºedinte al radioului ºi televiziunii locale a fost
pe mai departe numit de Belgrad, contrar intenþiei explicite a Par-
lamentului ºi guvernului din Voivodina – a spart în faþa camere-
lo r de televiziune panoul Radiodifuziunii ºi Televiziunii Sîrbe
mo ntat în studioul de la Novi Sad. Dialogul a fost înregistrat ºi
co nsemnat de Szerencsés Zsuzsanna, jurnalist la sãptãmînalul
Reporter. Textul dialogului a fost trimis la Provincia de colaborato-
rul nostru, Végel László. – Red.

Èanak: Fi indcã am promis domnului Kasza cã nu voi folosi cu-
vinte grave, doar pe scurt: dupã pãrerea mea, întreaga poveste e o
farsã. Pentru un motiv simplu: noi am pregãtit platforma pentru re-
trocedarea autonomiei Voivodinei. Atenþie: asta e o bucatã de hîrtie1

în care se spune ce trebuie sã facã Serbia pentru a-ºi respecta pro-
pria constituþie. Aºadar, noi aici implorãm puterea din Serbia sã res-
pec te constituþia, adoptatã neconstituþional, din care a eliminat auto-
nom ia Voivodinei. Cu alte cuvinte, sã înceapã, în sfîrºit, aplicarea
constituþiei puterii de ocupaþie-Miloševiè.  Iar cînd noi ne referim la
constituþia-Miloševiè, ei ne calificã drept separatiºti. Este cît se poate
de evident cã e vorba de cu totul altceva: din cîine nu se face slãninã.
ªi basmul despre tratativele interguvernamentale: trebuie atrasã
aten þia doar asupra amãnuntului cã guvernul sîrb este condus de dr.
Zoran Ðindiè – doctor în filozofie –, iar consiliul Executiv din Voivo-
dina de cãtre un demnitar proeminent al Partidului Democrat. Adi-
cã,  în calitate de reprezentant a douã guverne, ei se întîlnesc în ca-
drul partidului. Cu toate astea, ei nu reuºesc sã cadã de acord. Ei bi-
ne,  dacã doi membri ai aceluiaºi partid nu pot sã ajungã la un acord,
atunc i este vorba aici de o gravã confuzie. Nu este vorba de interese
pol i t i ce contrare, ci de interese economice contrare, iar, în acest al
doilea caz, ajungem la urmãtoarea problemã: dacã discuþiile sînt le-
gate de Voivodina, este absolut logic ca pãrþile participante sã fie re-
p rezentanþii grupurilor legitime, autohtone, din Voivodina, care au
opinii diferite în legãturã cu aceste probleme. Prin urmare, dacã re-
p rez entanþii unui partid nu reuºesc sã-ºi coordoneze opiniile asemã-
nãtoare,  cum vom reuºi noi sã coordonãm opiniile diferite; iatã de
ce cred cã totul este o farsã menitã sã tragã de timp, pentru ca – în
timp ce noi sîntem duºi de nas cu poveºti despre retrocedarea auto-
nomiei – sã se scoatã la vînzare proprietatea Voivodinei. ªi, permi-
te-mi sã adaug: în imperiul roman deosebirea dintre sclav ºi cetã-
þean era cã cetãþeanul putea sã aibã avere, iar sclavul nu putea. În
G ermania hitleristã, în Serbiile Miloševiè- Kostunica etc. Voivodina nu
poate avea avere. Serbia poate.

Kasza: Dacã lucrurile merg în continuare aºa, e timpul sã încep
sã înjur. Fiindcã eu cred cã de tensiuni ºi conflicte ne-am sãturat.
Dupã pãrerea mea, conflictele nu rezolvã nimic. Esenþial este cã pes-
te 60 la sutã din populaþia Voivodinei vrea autonomie. Puterea de la
Belgrad trebuie sã ia în considerare acest fapt ºi sã cedeze. Prin miº-
cãri pripite, nerãbdãtoare ºi nechibzuite – independent de faptul cã
Èanak  este un bun prieten al meu ºi combativitatea lui îmi este sim-
paticã – nu ajungem nicãieri... Trebuie sã cumpãnim bine, sã facem
politicã raþionalã ºi sã nu antrenãm Voivodina în conflicte.

Èanak: Realmente?
Kasza: Dacã nu ar fi aºa, am aparþine aceluiaºi partid.
Èanak: Un lucru trebuie, totuºi, sã spun: toate acestea sînt con-

vingãtoare ºi pe mine mã fac sã cred cã merg pe calea cea bunã. De
fapt, care-i logica? Noi ne-am adunat pentru aniversarea unui dece-
niu de la manifestaþiile împotriva rãzboiului. Nu e adevãrat? Am fost
ºi împotriva rãzboiului din Kosovo, printre altele în faþa clãdirii sta-
tului-major, lovitã mai tîrziu de o rachetã, în timpul intervenþiei
am ericane, asupra cãreia noi am atras atenþia. Am dreptate?

Kasza: Perfectã.
Èanak: Iar acum cei care la Pale au rumenit boul la frigare îm-

preunã cu Karadjici ºi ceilalþi criminali de rãzboi, tocmai ei... Am
spus de o sutã de ori ºi mai spun încã o datã: noi vrem ce este al
nostru, dar ºi ei vor ce este al nostru. Întrebarea rãmîne în conti-
nuare: al cui e al nostru? Iar povestea despre restituirea autonomiei
es te aºa: dacã cineva þi-a furat automobilul, atunci respectivul e hoþ,
poliþia îl prinde pe hoþ, îl bagã la închisoare, iar apoi începe sã me-
diteze dacã e cazul sã-þi restituie maºina, cãci ar putea eventual s-o
conducã el. E aceeaºi poveste: l-au prins pe Miloševiè? – l-au prins;
Miloševiè e la Haga? – este; ne-au dat înapoi autonomia? – nu. Aºa-
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…dar nu întotdeauna îþi vine sã scrii, sã citeºti, sã mãnînci, sã trãieºti.
O pauzã de viaþã ne-ar prinde bine cîteodatã, numai cã inima, „muº-
chiul ãsta mare ºi prost”, cum zicea odinioarã un poet, lucreazã me-
reu, cel puþin acolo, la voi. De aia ºi sînteþi hiperactivi. Am citit azi (20
nov.) de dimineaþã niºte articole din presã, am dat o fugã în internet ºi
am ciupit cîte ceva din politic, din social, articole de fond, fapt divers.
ªtii ce m-a frapat? Febrilitatea. Acum, poþi folosi cuvintele astea, hiper-
activitatea ºi febrilitatea, în sensul bun ºi în sensul rãu. Eu le folosesc
aici în sensul rãu. E o tahicardie ºi o stare febrilã, umblã toþi ca niºte
muºte fãrã cap, ºi în acelaºi timp, stau pe loc. Tremurînd de nerãbda-
re, zgîlþîiþi de friguri, le clãnþãne dinþii ºi în malaria asta te trag dupã
dîn ºii, prin bãlþi. Bine, bine, nu toþi. Excepþiilor am sã le fac cinste,
cînd oi avea bani de-un Black and Hole. Mã gîndesc, totuºi, cã presa-i o
oglindã a þãrii, aºa cã n-ar trebui sã arate aºa. Dar dacã aºa aratã ºi
þara? Pãi cam aºa aratã ºi asta se vede bine, atunci cînd te uiþi la inter-
vale mai mari ºi constaþi cã nimic nu s-a aºezat, nu se schimbã nimic,
poate doar numele guvernanþilor ºi, fireºte, ale celor daþi în vileag. Cei
din anii trecuþi, cu nume cu tot, stau bine mersi în vilele lor ºi se uitã
la noi. Nu prea pricep cum vine asta, aº zice, dacã n-aº pricepe, aºa cã
nu zic decît cã nu-i treaba mea, eu n-am nici o funcþie în Stat ºi chiar
de-aº avea, cine merge pînã-n pînzele albe? Cine-i atît de prost? Dar
n-am – funcþie – ºi nu sînt nici ziarist sau, dacã vrei, jurnalist. ªi e ºi
ãsta un noroc. Din ce-am citit azi dimineaþã la ºase treizeci – sãrind
peste Bin Laden ºi terorism, despre care am de gînd sã scriu cu alt pri-
le j – cel mai mult mi-a plãcut aia cu Preºedintele ºi Cultura care-i o
ªansã etc. ºi nici nu te costã mult, decît capul, eventual, aia cu simpo-
zionul singaporez al toaletelor ºi aia cu viermele alb. Cã viermele ãsta
alb vine din Bosnia cu 60 km pe an ºi a ajuns în judeþul meu natal Alba
ºi acolo s-a pus pe tocat cucuruzul. Nu-i ceva de plãcut ºi nici de laudã,
dar faptul cã vine din Bosnia le-a legat cumva pe toate la un loc. Mi-a
amintit de migraþii. Migraþia popoarelor, migraþia ideilor, migraþia stu-
rionilor, migraþia politicienilor, cum trec ei dintr-un partid într-altul ºi
tot în Parlament rãmîn. Asta-i migraþia cea mai spectaculoasã: o iei din
loc doar ca sã rãmîi pe loc. Loc, loc, loc! – ãsta-i cuvîntul de ordine azi
ºi de-a pururea ºi-n vecii vecilor. Ce sã spui dupã asta? Amin? Uite cã
nu spun. Spun însã cã migraþiile mi-au adus aminte de punþi. Îmi
imaginez cã din cauzã cã, deºi în comparaþie cu infrastructurile mo-
derne nu fac doi bani, punþile sînt, totuºi, esenþiale – asta le ºi deose-
beº te de drumuri, cãi ferate ºi chiar de poduri ºi viaducte, ºtiu bine,
cãci vreme de mulþi ani am fost eu însumi o punte, cu toate cã eu, ca
atare, poate cã nu sînt esenþial. Tocmai de aceea nu ºtiu care din po-
veºti sã þi le spun: pe aia cu visul sau pe aia cu dracul? Sã fie mai întîi
aia cu dracul, cã-i mai scurtã ºi nu e nici personalã ºi se ºi leagã mai
bine de unele dintre cele de mai sus. Cicã un om odatã avea de trecut
d intr-o parte într-alta, de rezolvat o chestie, o problemã gravã, se vîrîse
el într-o belea, nu cunosc, fapt e cã nu mai avea pe unde sã scoatã cã-
maºa, aºa cã ºi-a amintit de zicala: „Fã-te frate cu dracul, ca sã treci
puntea”, care nu ºtiu dacã e autohtonã sau universalã, în orice caz,
sensul  ei este universal. Dã omul nostru de dracu ºi-i zice: Frate! Te
faci frate cu mine? – întreabã respectivul un pic cam mirat. Da, zice
omul, trece-mã puntea ºi mã fac. Fraþi? – întreabã dracul. Iar omul:
Mare scofalã! Fraþi, bre, n-ai mai auzit de fraþi? Tu n-ai fraþi? Acuma
am, zice dracul. Atunci – zice omul – la treabã, cã nu-i timp de pier-
dut. Ho, cã nu dau turcii! – zice dracul. Ba dau – zice omul -, ºi turcii
ºi  tãtarii ºi mafia þigãneascã ºi Garda financiarã ºi tot! – Bun, atunci sã
trecem. Asta-i puntea? – De unde sã ºtiu!? Spune-mi tu, cã tu trebuie
sã le ºtii pe toate, cã doar ai fost mîna dreaptã a lui Dumnezeu! ªade
dracul ºi se scarpinã în bãrbiþã, parcã ºi-ar fi fãcut niºte socoteli, deºi
nu era aºa, doar cît cã-ºi amintise de vremurile frumoase de dinainte
de timp. Vremuri pretimpurii, se gîndea. Cu toate cã impresia omului
nu era nici ea incorectã: existau o mulþime de punþi. – Asta sã fie, deci-
se dracul, asta sã fie puntea ta. ªi-l trecu. Cînd se vãzu jos din cîrca lu’
frac-su omul nostru rãsuflã uºurat. Scãpase de toate belelele, era din-
colo, într-o poieniþã de pãdure, la Rio de Janeiro, la Bruxelles, la Tana-
narive, pe cel deal, pe cel colnic, la dracu-n praznic, aicea sînt! Era
dincolo, asta conta. Singurul lucru deranjant era prezenþa diavolului,
împuþea aerul pur din proaspãta strãinãtate, i-a ºi spus-o, a fãcut alu-
zie la ciorapi, dar celãlalt nu pãrea sã priceapã ºi atunci i-a zis-o ver-
de-n faþã: - Hai, þi-ai fãcut treaba, carã-te. Puþi. – Miros? întrebã celã-
lalt cu inocenþã. Pãi ºi mai adineaori tot aºa miroseam. Mãcar deslu-
ºeºti  a ce-þi miroase la mine? Nu, ºi nu mã intereseazã, strigã omul, eu
acuma am treabã, trebuie sã recuperez ce-am pierdut. Ce-ai pierdut?
Nu-i treaba ta. M-ai trecut ºi tu peste o nenorocitã de punte ºi-acum te
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þii scai, ce mare brînzã-ai fãcut, o treceam eu ºi singur, dacã mi-o arã-
tai .  Ei vezi – zise dracul -, a brînzã put. – Care brînzã? Aia mare – mor-
mãi dracul, un domn de altfel destul de prezentabil, între douã vîrste,
cam gay, dar fãrã exagerare, dacã facem excepþie de..., aºa cã facem ex-
cepþie –, aia mare, repetã el ºi fluierã ºi apãru un taxi galben, Îmi pare
rãu, zise, deocamdatã nu-þi poþi permite un merþan. ªoferul negru rîn-
jea. – Urcã, îi fãcu semn omului dracul. Aparatul de taxat parcã fusese
pornit încã din veacul trecut, aºa de frumos ticãia ºi afiºa o sumã, ei
bine, nu era de crezut, era un banc de sturioni în migraþie, o dandana
de facturã binarã, viermele alb de Herþegovina, ºi toate în miºcare, în-
c î t  omul se gîndi cã viseazã, aºa ceva nici în vis nu visezi decît dacã eºti
foarte presat, o realitate dintr-alea perverse, care se fac cã-s coºmare.
Se ciupi – ºi-l duru. – Unde mergem? – La bancã. – Care bancã? – De-
p inde unde-þi þii banii. – Care bani? – Ãia din care-mi vei achita onora-
riul. Omul se uitã la dracul ºi abia acuma îl vede ºi ceva începe sã bîjbî-
ie prin mintea lui, o amintire din copilãria atavicã, mai veche decît fa-
milia, decît tribul sau neamul, o copilãrie care ar fi putut sã fie ºi a
unui seamãn, copilãria aproapelui. – Brother, se adresã el ºoferului
afro-american care continua sã-ºi arate dinþii de canibal, brother, sca-
pã-mã de... Dar ce sã vezi, tot dracul ºedea ºi la volanul taxiului ºi din
capãtul cheiului se apropiau doi poliþai newyorkezi, cu mersul acela al
lor inconfundabil, ºi ãia erau tot el ºi pe un banner apãru intens lumi-
nat gîndul sãu scris cu litere în formã de iepuraºi: „Frate-frate, da`
brînza-i pe bani!” ªi atunci omul îºi aminti de cine ºi ce fusese el, mai
înainte de a fi pãþit chestia aia care-l pusese pe fugã etc. ªi fusese cine-
va foarte important, care nu admitea sã i se pretindã, dacã voia el dã-
dea, dacã nu – nu, ºi se rãþoi, aºa cum ºtia el, la drac: – Nu-þi dau ni-
mica, e bine!? – E bine, zise dracul, e bine, mãi frate, bine ºi-aºa. ªi mi
þi-l sãltã în cîrcã ºi-l trecu puntea înapoi.
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Bucureºtiul ca provincie

Vin sãrbãtorile ºi eu mã gîndesc cã acum singurãtatea e ºi mai tristã. ªi
cã nu numai oamenii ci ºi colectivitãþile pot fi singure.

Pe cãrãrile singurãtãþii
Am eu un joc preferat, în singurãtatea mea îl joc adeseori, þine ºi de
profesie, aºa cã n-am remuºcãri cã abandonîndu-mã lui aº pierde
cumva timpul. Adicã am, ajung cu încetul sã-mi parã rãu de timpul pe-
trecut cu cîte ceva, cu cîte cineva, asta pe mãsurã ce simt cã mã apropii
de marea singurãtate finalã. „Asociaticã”, aºa i-aº putea spune acelui
joc, reuneºti douã noþiuni, þi-l poþi reprezenta ca ºi cum pe cele douã
axe ale unui sistem de coordonate ai avea noþiunile, deci fiecãrui punct
al planului i-ar corespunde o pereche de noþiuni. Fireºte, noþiunile eu
le aleg ºi le „plasez” pe axele respective. Ca de-o pildã: viaþã, speranþã,
furnicãturi, idee, rãsãrit de soare, îndemn, vis, negaþie, model etc. Dar
ºi altele, cum ar fi alcoolul, ºahul, limba, muzica, hipnoza, matematica
ºi, de asemenea, mirodeniile, laptele, enciclopedia, timbrele, cartea,
automobilul, zgîrie-norii, armele. ªi toate acestea pot fi înºirate de la
origine încolo fie ºi alfabetic, esenþialul e cã în planul acesta conceptual
al meu fiece punct înseamnã o legãturã: bãtrîneþea întîlneºte absurdul,
iar asta se situeazã foarte aproape de punctul zero, de origine (ale cãrei
coordonate sînt, fireºte, ambele, Nimicul), dar se pot întîlni în depãrtãri
ºi solda ºi sufocarea.

Acum, dacã omul ºade ºi cugetã ºi/sau (sau maliþios!) scrie despre
singurãtate, e de ajuns sã se uite la ce noþiuni atîrnã de dreapta singu-
rãtãþii – ºi cade pe gînduri. Totul pare atît de limpede! Zic bunãoarã:
singurãtate ºi alcool. E ca subtitlul unui articol de popularizare. Trebuie
sã precizez de îndatã: nu beau niciodatã de unul singur; ºtiu, bineînþe-
les, cã sînt destui cei ce-o fac, cãci alcoolul dizolvã ºi singurãtatea, în-
chipuirea devine realitate, sufletul þi se umple de suflete; amîndouã
duc la obiºnuinþã ºi, ca ºi beþia, singurãtatea are ºi ea grade. Singurãtate
ºi timp. Cum deformeazã singurãtatea timpul, cum duce ea la îmbol-
nãvire, care, se ºtie, e o disfuncþie a timpului biologic personal. Singu-
rãtate ºi luminã ºi superioritate, singurãtate ºi proporþie ºi intrigã, sin-
gurãtate ºi guvernare ºi ºtiinþã. Singurãtate ºi învãþare. Singurãtate ºi iu-
bire. Singurãtate ºi cîine, singurãtate ºi calculator.

În sistemul cartezian locul geometric al singurãtãþii e o dreaptã pa-
ralelã cu o axã. În realitate, adicã în conºtiinþa noastrã, cãrãrile singurã-
tãþii sînt întortocheate, alcãtuiesc un dedal de bifurcãri ºi intersectãri ºi
cercuri diabolice; iar douã singurãtãþi alcãtuiesc adesea un plan, un de-

ºert golit de noþiuni ºi de conþinuturile acestora, deºert care – o ºtim de
la marele singuratic al întunecimii, Borges – e cel mai infernal labirint.
Singurãtatea este existenþã suspendatã, te duce foarte aproape de gra-
niþa inexistenþei, de resorbirea în nihil, asceþii, pustnicii o ºtiu ºi cautã
anume singurãtatea, postul sufletului ºi al gîndirii.

Dar sã nu fac pierdut cu aceastã stufoasã introducere esenþialul, du-
reroasa concluzie: singurãtate ºi Bucureºti. Provincia ca singurãtate.
Bucureºtiul ca provincie, aºadar Bucureºtiul ca singurãtate. ªi atunci, în
tot acest cuprins: Bucureºti/singurãtate/alcool/vis/viaþã/cãrþi/(de)spera-
re/politicã/lapte/gazetãrie/primãvarã-varã-toamnã-iarnã/apãrare/lezare
/distracþie/Weltanschauung/ordine/reacþie/neþãrmurire/Patapievici/
con  º tiinþã/amintire/prezent/viitor/evrica/singurãtate/Bucureºti. Pînã
acum, în aceste pagini ale mele n-am spus-o, ba, într-un fel, în istorioa-
re senine sau mîhnite, subiective sau tîlcuitoare, am spus mereu con-
trariul, însã acuma vin sãrbãtorile ºi trebuie s-o spun: eu, la Bucureºti,
am fost, de fapt, întotdeauna singur. (Singurãtate ºi familie? Da, am
avut treisprezece ani fericiþi: cît am fost împreunã cu copiii mei.) Poate
cã de aceea, din cauza singurãtãþii, am putut nu numai sã privesc Bu-
cureºtiul cu ochi de provincial, dar sã-l ºi vãd ca provincie. Aºa mi-am
însuºit eu capitala, preîntîmpinînd posibilitatea de a mã înghiþi ea pe
mine: cu singurãtatea mea, de la înãlþimea cãreia ochii, simþurile, cre-
ierul, cugetul au putut sã le cuprindã pe toate, fãcîndu-mã capabil de
asimilarea unor lucruri ºi situaþii din care cei ce se aflau înºiºi implicaþi
abia dacã sesizau o fãrîmã. Nu mã laud, nu mã acuzaþi. ªi, de altfel,
aceastã cunoaºtere, aceastã grefã catalizatã de singurãtate, aceastã orga-
nicã fuziune cu marele univers metropolitano-provincial e o povarã.
Singurãtatea e o boalã a sufletului, îþi induce simultan sentimentul in-
ferioritãþii ºi pe acela al superioritãþii – ºi se poate crea iluzia cã din mi-
ne vorbea mai adineaori un soi de infatuare, ostentaþie vanitoasã. Nu.
Cãci ºtiu prea bine: singurãtate ºi umilinþã. Dar vreau sã mã þin cît mai
departe de douã amare fenomene ale epocii noastre tulburi ºi pline de
confuzii: infantilismul ºi autovictimizarea. De aceea m-am ºi ferit sã de-
plîng o stare de fapt, preferînd sã aduc vorba despre povara cunoaºterii
acestui spaþiu chinuit, un þinut, o provincie, zestrea singurãtãþii mele
bucureºtene, pe care se întîmplã s-o mai împãrtãºesc uneori în aceste
coloane. Cãci de singurãtate, ca atare, nu am a mã plînge. Nu e cuminte
sã consideri singurãtatea, fie ea liber aleasã, fie predestinatã, un sacrifi-
ciu. Nu putem ºti niciodatã cum ni s-ar fi aºezat viaþa dacã nu ni s-ar fi
menit singurãtatea. Tocmai de aceea suportã singurãtatea atîtea aso-
cieri: deoarece e în mare mãsurã „identicã sieºi”, cîtã vreme contrariul
sãu, „ne-singurãtatea”, e potenþial inepuizabilã. ªi singurãtatea nu e
nic i  pe departe cel mai rãu lucru pe lumea asta.

Într-un cuvînt, datorez multe singurãtãþii mele bucureºtene. Calitã-
þii de martor. Faptului cã n-am cãutat, dar nici n-am respins de la bun
început compania altora. Faptului cã ºi în societate am fost adeseori
singur ºi faptului cã am putut privi lumea prin niºte ochelari care fil-
trau amãnuntele inutile, ochelarii singurãtãþii mele. Mi-a fost dat sã cu-
nosc o singurã singurãtate mai mare, mai adîncã. De vreo douã-trei ori
am stat la masã la Prahova sau la copiliþa sa din flori, Prahoviþa, cu
Szilágyi Domokos, poetul. De obicei beam bere sau – dar mai degrabã
ºi – vodcã. Îmi amintesc prea puþin din convorbirile noastre, de o vre-
me nu mai gãsesc nici scrisorile sale de-un umor scãpãrãtor, adresate
mie, tînãr redactor de rubricã ºtiinþificã. În prezenþa lui Szisz deveneam
ºi eu tãcut, taciturn aidoma lui. Nu-mi aduc aminte, de pildã, nici dacã
l-a amuzat în vreun fel unul din ospãtarii noºtri mucaliþi, care, cînd pri-
mea un bacºiº mai sãrãcuþ (adicã adeseori), zicea cãtînd la cer cu o pri-
vire plinã de jale: „Mai bine muream pe front!” Despre Szisz auzisem
de mai demult cã învãþase singur englezeºte, din cãrþi, ºi cã petrecuse
luni întregi în totalã izolare, ca sã asculte Bartók. Din grãdina aceea de
varã îmi amintesc doar forþa elementarã cu care m-a izbit ºi m-a molip-
sit solitudinea sa de dimensiuni cosmice. Szilágyi Domokos a murit
singur, s-a dus în pãdure ºi a pus capãt solitudinii.

Crãciun fericit, An Nou fericit tuturor celor singuri. Tuturor.
Traducere de Paul DRUMARU

ÁGOSTON HUGÓ s-a nãscut în 1944, la Mediaº, jud. Sibiu. Este redactor-
ºef adjunct la cotidianul  Krónika din Cluj ºi colaborator la revista A Hét
din Bucureºti. Bukaresti élet, képek (Portretele vieþii bucureºtene, ese-
uri), Oradea, 2000.


