
BAKK Miklós

Spirit ºi proiect

În timp ce scriu aceste rînduri, lista susþinãtorilor Memorandumului se
lãrgeºte tot mai mult. Pînã acum a fost semnat de peste opt zeci de per-
soane – inclusiv iniþiatorii – în majoritatea lor tineri, studenþi, români ºi
maghiari cam în aceeaºi proporþie. Atît înseamnã deocamdatã viitorul
Memorandumului.

În ce priveºte prezentul: receptarea iniþialã, destul de istericã, a do-
cumentului referitor la înfiinþarea regiunilor în România pare a fi înlo-
cuitã printr-o lentã raportare discursivã, care creeazã ºi ºansele con-
strucþiei. Chiar dacã nu în sfera politicã – în presã oricum. Primele
reac þii isterice încã mai sugerau cã existã un plan, un proiect diabolic,
pe care reprezentanþii ideii naþionale române, întreaga opinie publicã
trebuie sã-l respingã într-un spirit comunitar unitar. Dar, la o lunã dupã
debutul „memorandiºtilor”, se poate vedea clar, pe de o parte, cã „pro-
iectul” în sine este deschis (sau, altfel spus, non-diabolic), iar, pe de altã
parte, cã atît „spiritele” care i se alãturã, cît ºi cele care i se opun prezin-
tã o multitudine de puncte de vedere diferite.

ªi istoria Memorandumului în sine este, de fapt, istoria paralelã a
unui „proiect” ºi a unei „stãri de spirit”. „Starea de spirit” ºi-a gãsit poa-
te expresia cea mai plasticã în eseul din 1992 al lui Al.  Cistelecan, intitu-
lat Provincia ratatã, iar „proiectul” s-a conturat în dezbaterea lansatã
de Molnár Gusztáv în 1997. Studiul lui intitulat Problema transilvanã,
apãrut mai întîi în limba maghiarã, apoi ºi în românã, a ridicat, în ese-
nþã, problema rolului Transilvaniei în momentul în care începe integra-
rea europeanã ºi Uniunea Europeanã va atinge hotarele apusene ale Ro-
mâniei. Prima sintezã a dezbaterii, primul compendiu al „proiectului”
apare în volumul intitulat Problema transilvanã ,  publicat în 1999 de
Editura Polirom. Primul test al „stãrii de spirit” ºi antecedentele consti-
tuirii grupului Provincia au fost oglindite în isteria politico–sereistã din
iunie 1999, în jurul Declaraþiei de la Cluj, în care a avut un rol nemij-
locit ºi Emil Constantinescu.

Dupã constituirea grupului Provincia, dezbaterile care s-au desfãºu-
rat t imp de aproape doi ani ºi au dus la Memorandum au fost motivate,
în esenþã, de douã probleme. Una legatã de moºtenirea specialã a
Transilvaniei, formulatã astfel: existã, oare, o moºtenire a culturii ºi civi-
lizaþiei, adecvatã pentru asigurarea unei schimbãri în situaþia Transilva-
niei ºi chiar pentru crearea unei comunitãþi politice la nivel regional.
Cealaltã problemã s-a referit la mijloacele ºi strategia celei dintîi: ce
anume este necesar pentru ca Transilvania „sã-ºi recîºtige identitatea”,
sã aibã un rol de locomotivã în integrarea României în Uniunea Euro-
peanã? Este, oare, suficient sã-ºi re-creeze într-un fel valorile specifice la
nivelul societãþii civile, sau ar trebui sã înfiinþeze ºi un partid regional
„transetnic”, care, rupînd centralismul originar al sistemului de partide
din România – în care UDMR este în acelaºi timp prizonier ºi partici-
pant – va schimba structura de drept public a României.

Aceste dezbateri au dezvoltat ideile care au dus la formularea Memo-
randumului, ºi în decembrie 2001 acesta a ºi dat rãspunsul la cîteva
dintre problemele ridicate. Unul dintre rãspunsuri este conþinut chiar
în adresarea Memorandumului: prin faptul cã semnatarii au adresat
acest document parlamentului ºi partidelor politice, ei au semnalat cã
vãd ºanse ca actualele partide – elita politicã aflatã acum la putere –
sã-ºi asume mai categoric programul regionalismului. Fapt care nuan-
þeazã în orice caz dezbaterile anterioare din coloanele Provinciei, refe-
ritoare la partidul regional inexistent. Al doilea mesaj: ardelenii care au
redactat Memorandumul au fãcut propuneri pentru întreaga þarã. Fapt
care dezminte nu numai acuzaþia cã iniþiativa este motivatã de vreun
egoism sau frustrare regionalã, dar este ºi un semnal. Semnal în sensul
cã, la optzeci de ani de la crearea României moderne, am ajuns într-un
moment istoric în care România trebuie regînditã, în întregul ei, nu de
la Bucureºti, ci dinspre Transilvania.

În articolul* sãu respins de redactorul ºef al revistei bucureºtene 22
ºi publicat în Ziua de Ardeal, care apare la Cluj, Ovidiu Pecican nu în-
tîmplãtor aminteºte caracterul comun, româno-maghiar al documen-
tului. Dar Memorandumul demonstreazã nu numai colaborarea de
acum probatã ºi eficientã a intelectualilor români ºi maghiari. În el se

exprimã ºi o fundamentalã comunitate de interese în sens strategic.
Prin reforma regionalã s-ar crea, pentru prima datã, posibilitatea for-
mulãrii cauzei maghiarimii din România ca problemã de drept public,
care poate fi pusã în acord cu o reformã a structurii de stat vizînd viito-
rul României spre Uniunea Europeanã. Interesul maghiar din Transil-
vania este sã ia naºtere în România o soluþie constituþionalã care ar per-
mite integrarea maghiarimii din Transilvania ca o comunitate naþiona-
lã, ºi nu cea care oferã în schimb – bazîndu-se pe ficþiunea naþiunii po-
litice, „eliberate” de dimensiunea sa etnicã – „integrarea cetãþeneascã”
a indivizilor. Interesul românesc în Transilvania este sã ia naºtere o
structurã de stat care ar face ca moºtenirea civilizaþiei central-europene
a românilor din Transilvania sã poate fi mai bine valorificatã, la fel ºi ve-
cinãtatea cu Uniunea Europeanã, probabilã dupã 2004. În fine, ca inte-
res general al României s-ar putea formula dezvoltarea unei structuri
de administraþie publicã mult mai corespunzãtoare modelelor de mo-
dernizare unionalã, decît actualul model care tinde sã menþinã centrul
unic. O structurã în care – dupã cum a arãtat Caius Dobrescu – ordinea
presupune pãstrarea unui echilibru complex ºi plural, „bazat pe aso-
c ieri din-aproape-în-aproape”. (Aspiraþii regionale ºi politici identita-
re, Provincia, iunie-iulie, 2001.)

Dar poate fi menþinutã, oare, comunitatea de interese româno-ma-
ghiarã? Probabil cã da, însã numai în cazul în care conºtientizãm cîteva
situaþii-capcanã. Asemenea situaþii, în ceea ce priveºte maghiarii din
Transilvania, au fost prefigurate deja prin unele interpretãri ale legii sta-
tutului: este vorba de avantajul pe care îl reprezintã apropierea Ungariei
ca membrã a U.E. ºi care ar putea multiplica acele strategii de viaþã indi-
vidualã care impiedicã integrarea politicã a maghiarimii în România ca
ºi comunitate. Într-un anumit sens, semnele pot fi detectate deja: dis-
cursul maghiar curent se îndreaptã spre o dedublare în spatele cãreia se
iþesc strategii de viaþã ºi comunitare în flagrantã contradicþie unele cu
altele. Se poate urmãri, pe de o parte, felul în care se constituie discur-
sul acceptãrii situaþiei actuale: este vorba de o „corectitudine politicã”
pe cale de a se încetãþeni – datoritã liberalismului normativ – ºi care co-
municã bine cu mediile culturale asemãnãtoare din Ungaria ºi cu cer-
curile intelectuale de marcã ale Bucureºtiului deopotrivã (mã refer la
discursul din jurul Grupului pentru Dialog Social ºi al revistei 22), dar
care respinge proiectele mai radicale referitoare la statuturile juridice
comunitare. Echivalentul politic al acestuia este politica UDMR de „apã-
rare a intereselor” prin participarea la structurile guvernamentale. Pe
de altã parte, se poate observa cã lipsa proiectelor radicale duce la na-
ºterea unor discursuri pseudo-radicale, care – mai ales în cercurile in-
telectualilor tineri – au ca rezultat ieºiri radicale (ca echivalent minori-
tar maghiar al formulei M-am sãturat… a lui Sabin Gherman). Un re-
prezentant politic real al acestora încã nu existã, dar se poate percepe
deja un lucru: concepþia „naþiunii maghiare unitare” care trece peste li-
mitele dimensiunii culturale înseamnã, la nivelul strategiilor de viaþã
individualã, emigrarea.

Cealaltã situaþie-capcanã se formuleazã în concepþia politicã, însem-
nînd supraevaluarea unilateralã a autonomiei locale ºi a descentralizã-
rii, ale cãrei argumente s-au formulat chiar prin critica Memorandu-
mului. Are dreptate Smaranda Enache scriind: „autonomia, în aceastã
concepþie, înseamnã, în realitate, administrarea de la nivele inferioare a
unuia ºi aceluiaºi model hipercentralist, bazat pe logica pãstrãrii reflu-
xului homogenizator al statului naþional unitar asemãnãtor prin filozo-
fie cu statul din perioada dictaturii” ºi „conform modelului românesc
actual de descentralizare, pattern-ul administrativ central va fi imple-
mentat local, pe banii contribuabilului local, exclus din procesul deci-
zional asupra modelului comunitar în care trãieºte ºi pentru a cãrui
funcþionare plãteºte. Un asemenea model paralizeazã energiile regiona-
le necesare integrãrii, restrîngînd, totodatã, în condiþiile pãstrãrii unei
structuri statale lipsite de flexibilitate, ºansele de integrare ale Româ-
niei.”

Sesizarea acestei situaþii-capcanã reclamã ºi oarecare imaginaþie po-
liticã. Respingînd Memorandumul , actuala elitã politicã a fost cu sigu-
ranþã determinatã sã ia aceastã atitudine nu numai de propriile sale in-
terese, ci ºi de lipsa imaginaþiei necesare pentru luarea unor decizii mai
radicale. Iar aceastã imaginaþie absentã va trebui sã o aºteptãm pesem-
ne din partea tinerilor al cãror nume figureazã deocamdatã numai pe
lista tot mai lungã a susþinãtorilor Memorandumului.

Traducere de Florica PERIAN

Notã
*   Com petenþa de cetãþean. Un rãspuns doamnei Alina

Mungiu-Pippidi, Ziua de Ardeal, 10 ianuarie 2002.
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litic ºi redactorul ziarului Krónika din Cluj. Egy választás olvasatai (In-
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Alexandru VLAD

Teama
de federalism*

Din cînd în cînd „un grup de intelectuali ardeleni” scoate la ivealã o
bombã care provoacã un cutremur în lumea politicã româneascã:
ideea unei structuri mai elastice, de tip federal, pe care o considerã
mai potrivitã pentru administrarea unei provincii marcate istoric de
diferenþe sensibile de mentalitate ºi potenþial economic.

E limpede însã cã la noi clasa politicã nu e pregãtitã pentru ase-
menea soluþie, iar populaþia e manipulabilã ºi oportunistã, gata sã
accepte unele lucruri (întegrare în NATO ºi UE), fãrã sã cunoascã
costurile ºi implicaþiile, încãpãþãnîndu-se sã refuze altele, în aceeaºi
graþioasã necunoaºtere. Atunci, de ce se încãpãþîneazã „unii” inte-
lectuali ardeleni sã aducã problema pe tapet? Probabil cã ei ºtiu mai
bine ca oricine cã populaþia ºi clasa politicã nu sînt pregãtite, dar vor
sã creeze ideii un precedent, vor sã creeze o istorie. ªi, în acelaºi
timp, vor sã o scoatã din arsenalul unor aventurieri politici precum
Sabin Gherman.

În fond, e foarte posibil ºi deloc traumatic ca viitorul politic al Ro-
m âniei tocmai acesta sã fie. Ca diferenþele dintre provincii (recunos-
cute de toatã lumea) sã fie folosite mai creativ ºi mai competitiv, iar
c înd  acest lucru se va întîmpla, pe calea cea mai fireascã ºi fãrã sã
scandalizeze pe nimeni, cei care vor promulga acel sistem vor fi,
probabil tocmai cei ce o resping astãzi cu mai multã vehemenþã: na-
þionaliºtii ºi politicienii care, sub discursul politic, ascund interese
economice de grup. ªi opozanþilor de astãzi nu li se va mai opune ni-
meni mîine. Aºa cum PSD (vechiul ºi vigilentul PDSR) convieþuieºte
astãzi exemplar cu hulitul UDMR, printr-un protocol din care ambe-
le pãrþi au de cîºtigat.

Se vor vedea în acel agreat moment doar pãrþile bune ale soluþiei.
Se va considera, cum am spus, cã se poate face o administrare mai
elasticã ºi mai eficientã a resurselor de toate felurile. Cã parlamente-
le locale pot soluþiona cel mai realist ºi mai eficient probleme din te-
ritoriu (baºca pot cuprinde mai multe rude), cã se poate duce o poli-
ticã mai adecvatã a investiþiilor, cã birocraþia hipercentralizatã va
primi o loviturã de moarte ºi nu vor mai exista maladivele suspiciuni
faþã de Centru. Politicienii vor spune ºi vor educa în acest sens elec-
to ratul, cã Transilvania are avantajul deschiderii ei istorice spre Occi-
dent, al plurilingvismului ºi structurii mai adecvate Comunitãþii Eu-
ropene (din care cu onor vom face deja parte), cã Muntenia are po-
tenþialul enorm al Dunãrii, cu porturile ei, al Canalului ºi al Mãrii, ºi
al oraºelor  industrializate ºi comunicãrii privilegiate cu Balcanii în-
floritori. Iar despre Moldova se va spune cã beneficiazã de vecinãta-
tea cu o onoratã piaþã comercialã (cea a fostului URSS), care poate
înghiþi aproape orice ºi în orice cantitate multe decenii de-acum îna-
inte.

I ar pentru o licenþã de export de cherestea sau cereale, de
exemplu, nu va mai trebui provincialul sã facã diligenþe ºi sã dea
m itã la Bucureºti – se vor trage sforile pe plan local ºi mita va rãmî-
ne în familie, spre beneficiul locurilor. Sau ardelenii nu îºi vor mai
vedea greco-catolicismul copleºit de majoritatea ortodoxã din res-
tul þãrii. Toþi vor contribui cu cote negociate la susþinerea marilor
o rganisme centrale ºi reprezentative ale statului: Armata, guvernul
central cu impozantul Minister de Externe ºi, nu în ultimul rînd,
Preºedinþia.

Î n momentul acela, toþi vor fi uitat de intransigentul grup de inte-
lec tuali, care le-a pregãtit terenul ºi a venit periodic cu o idee al cãrei
efec t se mãsura cîndva în grade Richter de sensibilul eºalon politic al
zilei.

Notã
*  Apãrut în Ziua de Ardeal  la data de 12 decembrie 2001.

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

Memorandum cãtre Parlament
pentru construcþia regionalã a României

Noi, semnatarii prezentului document-memorandum, propunem partidelor politice, administraþiilor locale, liderilor marcanþi de
opinie ºi societãþii civile, spre dezbatere publicã, urmãtoarele idei referitoare la construcþia politicã ºi administrativã a unei Românii a
regiunilor, în consens cu dezbaterea care se desfãºoarã la nivel european despre viitorul Europei unite.

  1.   Propunerile de faþã au în vedere dezvoltarea armonioasã a României, þinînd cont de identitatea istoricã, economicã ºi social-
culturalã a regiunilor ei. În accepþiunea noastrã, proiectul construcþiei regionale a României nu are nimic în comun cu sece-
sionismul sau cu iredentismele de orice naturã. De aceea, considerãm cã orice abordare în acest sens este simplistã ºi urmã-
reºte sã deturneze diversionist discuþiile publice aprofundate ºi responsabile despre viitorul þãrii noastre raportat la experien-
þele europene.

  2.   Participarea noastrã în dezbaterea despre viitorul Uniunii Europene ca sistem federativ, unde regiunile constituþionale, pre-
cum Scoþia, Catalonia, Flandra, Valonia, Bavaria etc. ocupã un loc aparte, poate contribui la cunoaºterea mai precisã a acelei
structuri instituþionale în care dorim sã ne integrãm. Modelul regional, aºa-numitul nivel mijlociu de guvernare (meso-go-
vern ment), serveºte, în opinia noastrã, redobîndirii identitãþii noastre europene.

  3.   Considerãm drept principiu de bazã al construcþiei regionale alocarea unor competenþe administrative ºi politice entitãþilor te-
ritoriale º i nu comunitãþilor naþionale sau etnice, acestea din urmã beneficiind, în modelul regional, de garanþii politice ºi juri-
dice pentru asigurarea intereselor lor specifice.

  4.   Sis temul administrativ ultracentralizat, preluat aproape neschimbat dupã 1989, favorizeazã corupþia ºi birocraþia ºi amplificã
lipsurile inerente ale administraþiei bazate pe unitãþi mici, numeroase ºi excesiv de costisitoare. Pe de altã parte, ideea descen-
tralizãrii es te conþinutã într-un cadru conceptual juridic enunþat atît prin angajamentele internaþionale la care România este
parte, cît ºi prin elemente de armonizare europeanã a legislaþiei interne.

  5.   Propunem o reformã administrativã care sã redefineascã statutul entitãþilor teritoriale existente ºi sã introducã noi forme ad-
minis trative ºi politice. Construcþia acestora poate porni de la regiunile de dezvoltare sau de la provinciile istorice.

  6.   Propunem, din aceeaºi perspectivã, discutarea înfiinþãrii unor consilii regionale sau a parlamentelor provinciale localizate în
reºedinþe regionale sau capitale provinciale.

  7.   Credem cã, pe lîngã atribuþiile politice, economice ºi culturale ale autoritãþilor regionale, exercitate conform principiului sub-
s idiaritãþii ºi al celorlalte norme uzuale în Uniunea Europeanã, trebuie avutã în vedere ºi o descentralizare radicalã a politicii
informaþionale. Studiourile regionale de televiziune pot juca un rol deosebit în modelarea spaþiului public din regiunile
 României.

  8.   Asumarea pe baze civice a identitãþilor regionale contribuie, în regiunile multietnice cum sînt Banatul, Transilvania sau Do-
brogea, la formarea unei identitãþi transetnice, prin care pot fi depãºite atît nostalgiile, temerile sau escaladãrile extremist-na-
þionaliste, cît ºi naþionalismele voalate, care, de multe ori, se folosesc de o frazeologie civicã ºi democraticã.

  9.   O nouã construcþie regionalã implicã ºi o nouã construcþie politicã, ce nu se poate înfãptui fãrã o reformã constituþionalã, în
consens  cu principiile de bazã ale constituþiei europene, în curs de elaborare.

10.  Propunerile de faþã se bazeazã pe criteriile republicanismului, care înseamnã guvernare cu consimþãmîntul celor guvernaþi, ºi
ale democraþiei participative. De aceea, orice decizie structuralã trebuie sã fie rezultatul unui referendum, organizat, dupã caz,
la nivel regional sau naþional, dupã o discuþie publicã de anvergurã, în aºa fel încît populaþia sã fie cu bunã credinþã informatã
despre situaþiile similare europene ºi despre ºansele acestui tip de administraþie.

Prezentul text a fost trimis Biroului Permanent al Parlamentului României, conducerilor Partidului Social Democrat, Partidului
Naþional Liberal, Partidului Democrat, Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, Partidului Naþional Þãrãnesc Creºtin ºi Demo-
crat, º i urmeazã sã fie trimis ºi Parlamentului European ºi Comitetului Regiunilor.

Cluj, 8 decembrie, 2001

Semneazã:
Alexandru Antik – artist plastic
Ágoston Hugó – publicist
Bakk Miklós – politolog

Mircea Boari – politolog
Alexandru Cistelecan – critic literar
Marius Cosmeanu – sociolog
Caius Dobrescu – scriitor
Hadházy Zsuzsa – publicist

Molnár Gusztáv – politolog
Ovidiu Pecican – istoric
Szokoly Elek – publicist
Traian ªtef – scriitor
Daniel Vighi – scriitor
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Memorandum
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Telefon/e-mail

Dupã 8 decembrie au aderat la Memo-
randum urmãtoarele persoane:

Ágoston Vilmos – scriitor, Gödöllõ, Ungaria
Ábrahám Endre-Csaba – student Politologie;

Eger, Ungaria
Balázsi Gábor – PhD – cercetãtor, Northwes-

tern University Medical Center, Chicago
Balogh Ágnes – student Drept, Universitatea

Babeº–Bolyai, Cluj (UBB); Cluj
Bányai Péter – analist politic, Cluj
Bedõ Olivér – student, Sfîntu Gheorghe
Benedek Sándor – student Politologie, UBB;

Gheorgheni (jud. Harghita)
Bíró Béla – publicist, Sfîntu Gheorghe
Dr. Carmen Blina – medic, Timiºoara
Cristian Branea – asistent, UBB, Facultatea

de Studii Europene; Cluj
Buja Béla Gergely – student Sociologie, UBB;

Tîrgu Mureº
Bujdosó Ilonka-Éva – profesor pensionar,

Oradea
Alexandru Cozma – student, Englezã, Univer-

sitatea de Vest Timiºoara; Timiºoara
Czika Tihamér – student Drept, UBB, Sfîntu

Gheorghe
Csoma Botond – absolvent Studii Europene,

UBB; Cluj
Daday Csaba – licean, Oradea
Daday Zoltán – licean, Oradea
Daday Ildikó – inginer, Oradea
Daday Zsolt – inginer, Oradea
Dr. Reghina Dascãlu – anglist, conferen þiar,

Timiºoara
Dãnuþ Dinu – cãpitan inginer, Piteºti
Demeter Attila – student Drept, UBB;

Odorheiu-Secuiesc
Dénes Isván – profesor pensionar, Turda
Adrian Docea – student, ºtiinþe Economice,

UBB; Alba Iulia

Dr. Vasile Docea – istoric, conferenþiar, Timi-
ºoara

Andrei Dombi – profesor de limbã englezã,
Cluj

Eva Dorca – inginer, Reºiþa
Smaranda Enache – filolog, Tîrgu Mureº
Fülöp László – student Istorie, UBB; Ocna de

Sus, jud. Harghita
Géczy Levente – student Drept, UBB; Sãcele,

jud. Braºov
Gogolák Hrubecz Csongor – student Drept,

UBB; Tîrgu Mureº
Dr. Ovidiu Grivu – medic, profesor, Timiºoara
Dumitru Groºan – preot greco-catolic, Cãli-

neºti, jud. Maramureº
Claudiu Groza – jurnalist, Cluj
Haller István – coordonator program, Tîrgu

Mureº
Hor váth István – student Filozofie, Universi-

tatea Creºtinã „Partium”, Oradea; Oradea
Horváth László – absolvent Fizicã, UBB; Tîr-

gu Mureº
Dr. Kakucs Lajos – istoric, Rüsselsheim, Ger-

mania
Kispál Attila – student Arte Plastice; Sfîntu

Gheorghe
Radu Macrinici – dramaturg, Sfîntu Gheor-

ghe
Doru Mareº – scriitor, Sfîntu Gheorghe
R adu Mârza – istoric, Cluj
Viorel Micheº – instrumentist, Cluj
Mikló Sándor – student Informaticã, UBB;

Tãrcaia, jud. Bihor
Mircea Munteanu – Tîrgu Mureº
Mózes Pál – inginer silvic, Oradea
Lucian Nastasã – istoric, Cluj
Dr. Nemes Mária – medic primar, Tîrgu Mu-

reº
Parászka-Ferencz Boróka – profesor, Miercu-

rea Ciuc

Radu Pop – inginer, Kichener, Canada
Rea-Silvia Pop – absolvent Studii Europene,

UBB; Cluj
Cristian Popa – jurnalist, Cluj
Pozsony János Csaba – student ªtiinþe Politi-

ce, UBB; Sfîntu Gheorghe
Plugor Magor – profesor, Cluj
Andrei Roth – analist-programator, Cluj
Sebestyén Zita – jurnalist, Cluj
Simo Imre Géza – inginer al protecþiei me-

diului, Vlahiþa, jud. Harghita
Adrian Simon – absolvent ªtiinþe Politice,

Universitatea Oradea; Biharia, jud. Bihor
Rãzvan Soporan – student Filozofie, UBB;

Cluj
Sopronyi Róbert – student Drept, UBB; Zalãu
Szûcs Attila – inginer informatician, Oradea
Marius Tabacu – jurnalist, Cluj
T ó falvi Márta – student Drept, UBB;

Odorheiu-Secuiesc
T ófalvi Zoltán – jurnalist, Tîrgu Mureº
Cezar Trante – informatician, Budapesta
Dr. Vasile V. Trif – Australia
Venczel Enikõ – traducãtor, Cluj
Verbiþchi Réka – student Istorie, UBB; Cluj
Veér István-János – pensionar, Oradea
Visky András – scriitor, Cluj
Wrábel Judit – profesor, Budapesta
Wrábel Zoltán – economist, Budapesta
Wrábel Zoltán Zsolt – expert financiar, Buda-

pesta
Augustin Zeriu – cercetãtor ºtiinþific, profe-

sor, Cluj
Lista susþinãtorilor Memorandumului

rãmîne deschisã. Îi rugãm pe noii semna-
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adresa revistei (3400 Cluj, str. Þebei nr. 21,
fax: 064-420 470) talonul alãturat, comple-
tat, sau datele respective.



Ovidiu PECICAN

Cum se mãturã zãpada

Ninge la Cluj într-una. În curtea Casei Universitarilor portarul se chi-
nuie, pentru a treia oarã astãzi, sã înlãture zãpada invadantã. „Cu un
uscãtor de pãr ar merge mai repede!”, i-am strigat adineaori, dînd-o
pe glumã. „Da, dar n-am curent!”, mi-a rãspuns el, tot în glumã. Nu e
vorbã, nu are nici uscãtor de pãr, sã fim noi sãnãtoºi!… Dar curentul
chiar cã e o problemã, dacã stau sã mã gîndesc la satele care s-au de-
cuplat de la reþeaua electricã, încã de anul trecut, fiindcã nu au cu ce
p lãti  (deh, pensiile C.A.P. ºi ajutoarele de ºomaj!). E un adevãr pe care
îl constat mereu, cam de cînd am început sã pricep despre ce este
vorba: e destul sã parcurgi douãzeci de kilometri înspre munte ºi ai
ajuns într-un fel de secol al 19-lea. Iar dacã mergi pînã în creierii
mun þilor, prin cãtunele care vara îþi par pitoreºti ºi confortabile, dai
pur ºi simplu de evul mediu.

În þara mea, distanþele geografice marcheazã, de fapt, un întreg
trecut istoric; foarte prezent ºi al naibii de incomod.

În România a mînca bine înseamnã în continuare, pentru majori-
tatea populaþiei, sã ai mîncare destulã.

Al tminteri, a avut loc o revoluþie – neîndoielnicã, dacã omitem
amãnuntul cã nici pînã astãzi Constituþia nu garanteazã proprietatea
–  ºi  de peste zece ani ni se spune mereu cã se face reformã. O fac, de-
sigur, ei, politicienii, ºi e bine aºa, la urma urmei noi avem altã treabã.
Dar unde sînt mult aºteptatele efecte binefãcãtoare? Le-am vãzut la
Bucureºti, în faþa Intercontinentalului, unde luminile de pe bulevard
ºi  d in copaci au adus un aer – salutar – de Manhattan. Le vãd ºi la
Cluj ,  în aceeaºi formulã de show costisitor. Dar ce e de fãcut pentru ca
peritonita sã nu mai fie un lux sinistru la þarã, unde numai elicoptere-
le pot salva viaþa unui copil?

Ceea ce-þi vine întîi ºi-ntîi în minte este cã sîntem administraþi
prost. Cã, în loc de o bunã gospodãrire, primim scandal politic. Cã, în
loc de o redistribuire corectã a birurilor în teritoriu, se împart mai
mul þi bani tot parlamentarilor. Lucruri din aceastã categorie aveam în
minte cu puþin timp în urmã cînd, împreunã cu cîþiva dintre prietenii
de la revista Provincia, am decis sã propunem o alternativã societãþii
din care ºi noi facem parte. E limpede cã n-am atins pragul de sus al
i storiei, statul nostru este departe de a fi un stat al bunãstãrii, cu toate

temele fãcute, cu cetãþeni veseli ºi optimiºti sau blazaþi de atîta bi-
ne… Nu fac parte nici eu, nici majoritatea celorlalþi (dacã nu chiar
toþi, n-am întrebat!) dintr-un partid politic. Sîntem niºte obiºnuiþi plã-
titori de taxe, rotiþe banale ale maºinãriei de votat. Fiind cã însã nu ne
e ind iferent cum trãim noi ºi copiii noºtri, ºi pentru cã ne-am strãduit
sã învãþãm prin ºcoli de tot felul, cîºtigîndu-ne traiul cu mintea, am
dec is sã ne folosim de acest avantaj. Ce nu vãd destul de clar partidele
politice, ocupate cu imaginea lor publicã ºi cu rostuirea unor priori-
tãþi evidente mai mult pentru ele se prea putea sã vedem noi mai bi-
ne. Diagnosticînd deci criza, ne-am zis cã n-ar fi rãu sã propunem o
alternativã. Ea ni se impunea cu o anume evidenþã: dacã la Bucureºti
e secolul 21, la Cluj ºi Iaºi ori Timiºoara e secolul 20, iar în rest, dupã
caz, veacurile 19, 18 ori cele dinainte, de ce nu am dori sã aducem în
contemporaneitate ºi pe ceilalþi semeni ai noºtri din România? Uºor
de zis, mai greu de fãcut! Ce cale se poate, prin urmare, întrevedea
pentru o egalizare a ºanselor? Poate cã ea ar putea fi, ne-am zis noi,
coborîrea nivelurilor de decizie ºi de redistribuire a bugetului mai
aproape de oamenii simpli (care, ei ºi nu ºefii de toate culorile ºi mã-
rimile, fac România!). Se mai încearcã aºa ceva pe undeva? Pãi sigur,
chiar în unele locuri ale Europei comunitare, cãtre care tot pretindem
cã ne îndreptãm.

Acuma… ce-a ieºit, s-a vãzut! A fost ca de obicei la popoarele lati-
ne. ªtiu asta de la un danez, dl. Svend Slipsjager, un prieten al meu ºi
al multor români: nordicii aratã ce sînt, latinii preferã sã arate mai
mul t – sau chiar altceva – decît sînt! Iarãºi nu ne-a prea pãsat cum
sîntem ºi am vrut mai curînd sã pãrem.

Domnul prim-ministru a dat tonul dezbaterii la care chemam, ca-
lificîndu-ne drept „rãtãciþi” ºi ameninþîndu-ne cu … instituþiile sta-
tului. Alt ministru – transilvan – ne-a fãcut proºti de-a binelea, iar un
coleg de-al domniei-sale, responsabil cu pudrarea realitãþii, profitînd
de un rãgaz la Ministerul Adevãrului, ne-a… psihanalizat. De aici în-
colo am primit dezbaterea pe care, pesemne, o meritam. Fãcuserãm,
deh,  mai multe greºeli ºi acum încasam nota de platã. Daþi-mi voie sã
vi le spun ºi vouã, prieteni, cã tot s-a constatat cã sîntem o fiþuicã ne-
însemnatã, deci rãmîne între noi.

Mai întîi am greºit imaginîndu-ne cã analiza situaþiei þãrii e treaba
cetãþenilor. În democraþiile participative, unde conteazã opinia fiecã-
rui ins, oricît de neînsemnat, aºa se întîmplã. Nouã însã, dl. Adrian
Nãstase ne-a explicat cã ne vîrîm în chestiuni care nu ne privesc ºi ar
fi mai bine sã ne þinem gura. Iar dacã totuºi cineva are nesãbuinþa de
a muºca perfida noastrã momealã, atunci e bine ca dezbaterea noas-
trã sã fie marginalizatã, bagatelizatã, abandonatã în uitare cît mai re-
pede cu putinþã. Am putut învãþa cu acest prilej cã numai politicienii,
statul, partidele, organele abilitate sînt chemate, în sistemul nostru
democratic, sã se pronunþe cu privire la activitatea administraþiei ºi la
destinul comunitãþii. Spre deosebire de alte þãri democrate, România
îºi produce cetãþenii doar ca alibi al acþiunii politice a Aleºilor, în inter-
valul dintre douã votãri membrii obiºnuiþi ai comunitãþii trebuind
sã-ºi þinã gura închisã. Treaba e prea complicatã, ce mai?! Domnul
prim-ministru ne-a oferit ºi alternativa; am putea totuºi vorbi, cu con-
diþia sã abordãm temele trasate cu precizie de domnia-sa ºi avînd gri-
jã sã ne pãstrãm în spiritul poziþiei exprimate de dînsul. Prea bine, în-
sã aici se iscã o problemã. Dacã mîine un alt partid va învinge în ale-
geri, alcãtuind o nouã listã de prioritãþi, noi ce vom face? Sã urmãm
indicaþiile noului ales, sau sã þinem aproape – vorba unei mari con-
ºtiinþe a uneia dintre televiziunile noastre – tot de domnia sa? E o di-
lemã cetãþeneascã din care nu prea se poate ieºi.

Pe urmã iarãºi am greºit, uf, fiindcã ne-am gîndit cã nu e suficient
sã critici, e bine dacã încerci sã pui ceva în loc. (Aºa am învãþat, dragi
prieteni, la pionieri, la U.T.C., ba mai abitir la P.C.R., pe vremea cînd
profeþiile din Dãmãroaia nu erau despre trecut, ci tocmai despre viito-
rul de aur al omenirii. Uite cã sloganul cu pãstratul din trecut a ceea ce
e mai valoros îþi poate juca feste.) Am propus, aºadar, sã discutãm – cã
doar nu am organizat marºuri, vreun ºantier de muncã patrioticã ori
alte acþiuni riscate! – o alternativã la prezentul dureros, care mãreºte
de la o zi la alta hemoragia de cetãþeni ai României peste hotare. Naiv
cum sînt eu m-am chiar gîndit o secundã cã s-ar putea ca o personali-
tate publicã sã ne felicite cã ne strãduim sã întrezãrim soluþii. Exista ºi
posibilitatea sã o nimerim pe alãturi, dar dacã te gîndeºti cã mergem
anapoda cel puþin din 1938, de cînd a avut Carol al II-lea ideea strãlu-
c i tã de a deveni dictator, ne-am zis cã nu va fi prea grav de vom greºi ºi
noi. Aici buna intenþie conta, iar aceasta era limpede: voiam ºi vrem
ca oamenii României sã trãiascã mai bine. Iar dacã statul cu insti-
tuþi ile lui – pe care ni le agitã acum ca pe niºte sperietori – nu e menit
sã asigure binele cetãþenilor, atunci, iertare, la ce e bun statul?

Am mai greºit într-un loc: ne-am imaginat cã, români ºi maghiari
împreunã, vom putea depãºi animozitãþile etnice, dînd un excelent
exemplu de cooperare pentru un scop comun, judicios ales: amelio-
rarea cadrului în care ne ducem veacul. Cu asta i-am înfuriat de-a bi-
nelea pe cei mai mulþi: ºi românii, ºi maghiarii, în marea lor majori-
tate, au privit cu reticenþã tentativa. Vezi bine, dacã am fi luaþi în se-
rios, pe datã anumite partide ºi-ar vedea pãmîntul fugind de sub
p ic ioa re. Zîzania e încã o afacere bunã în România! Suspiciunea, spa-
ima de celãlalt, tensiunile interetnice încã mai sînt productive pe la
noi . ªi, credeþi sau nu, nu sînt mulþi cei care se bucurã cînd maghiarii
ºi românii sînt prieteni.

Am comis o eroare chiar mai mare: am inclus printre semnatari ºi
pe c ineva care – fãrã sã renunþe la cetãþenia românã – este ºi cetãþean
strãin, domiciliat la Budapesta. Nu se poate, fireºte, admite într-o dez-
batere ca un om nãscut, crescut ºi trãit în România pînã la vîrsta de-
p l inei maturitãþi, ajutat sã emigreze de Securitatea lui  Ceauºescu, sã
se implice din nou în discuþiile despre viitorul locurilor lui natale,
acum cînd e libertate ºi democraþie. ªi nu se poate acest lucru pentru
cã la noi nu e important ce spune un om ci ce limbã vorbeºte, cum se
îmbracã, dacã a mîncat salam cu soia ºi unde a fost în ultimii cinci
ani .  Cînd îl tratãm aºa ºi pe Regele Mihai, care a scurtat rãzboiul mon-
dial, de ce i-am trata altminteri pe alþii? În consecinþã, nu ne vom os-
teni sã argumentãm împotriva ideilor care ne apar incomode, e des-
tul  sã spunem cã oamenii cu pãrul lung, sau pantofii fãrã ºireturi, sau
sub un metru ºi cincizeci nu pot din principiu avea dreptate. Aceasta,
normal, doar dacã nu cumva respectivii sînt de la Banca Mondialã ori
Fondul  Monetar Internaþional; dacã nu vin cu ajutoare substanþiale;
sau aºa ceva.

N - am încheiat însã nici acum ºirul greºelilor. Una dintre ele, mare
cît casa, este cã am pus în discuþie ideea de stat. În România asta este
o erezie în toatã regula! Deºi ne-am obiºnuit ca statul sã ne res pingã
la toate ghiºeele, sã ne poarte printr-un labirint de formalitãþi, sã ne ia
bani ºi amenzi, statul e sfînt, ºi cu asta, basta. ªi ce dacã, la rîndul
nostru, îl furãm ºi îl pãgubim cît încape, de la biletul de autobuz ne-
perforat ºi pînã la fraudã ºi evaziune fiscalã? Regulile nescrise ale
acestui sport vor ca atunci cînd sîntem prinºi sã plãtim, iar cînd nu,
totul sã meargã înainte. Dupã ce a stat la cheremul atîtor state domi-
natoare din trecut, românul e mîndru cã are un stat al lui, dar nu ºi-a
p reschimbat comportamentul faþã de stat. Asta e însã una, iar sã „te
dai” la stat e alta, sacrilegiu curat! Am pãºit pe teritoriul minat al mi-

tologiei noastre naþionale, iar cine calcã aici, o ºtiam mai demult, dã
negreºit de belea.

La fel de grav am greºit ºi numindu-ne scrisoarea cãtre Parlament
memorandum. Acesta era un nume rezervat, conþinînd trimiteri im-
plicite la istoria modernã a românilor transilvãneni. Încã o datã pã-
ºeam pe terenul minat al demitizãrii ºi imaginea noastrã amestecatã,
de „memorandiºti” contemporani tulbura o imagine devenitã un soi
de icoanã laicã în mitologia naþionalã româneascã.

Credeþi cã am încheiat lista gravelor licenþe pe care le-am comis?
Vã înºelaþi! La fel de obraznici am putut pãrea ºi fiindcã nu am res-
pec tat ierarhia. Dacã aveam ceva de spus în public se gãseau, la urma
urmei, seminarii academice, pagini de ziare judeþene, primãrii ºi pre-
fecturi unde puteam discuta în forme acceptate de micii ºi marii po-
tentaþi ideile noastre „aventuriste” (vorba P.N.L.) ori puteam remite
doleanþele noastre spre a fi îngropate cu ºtiutele onoruri ale indolen-
þei suverane într-un dosar îngãlbenit cu anticipaþie. Noi însã ne-am

adresat direct parlamentului ºi principalelor partide politice, blocîn-
du-le laboriasa activitate, cum iarãºi s-a spus, pentru mai multe zile.

Culmea culmilor a fost cã am mers mult mai departe, încãlcînd o
datã în plus datina obedienþei strãmoºeºti: am expediat memorandu-
mul  ºi forurilor europene. Într-o þarã care pretinde prin toate gurile
aºa- zis responsabile cã vrem în Europa, cã sîntem cu Europa, cã între
Europa ºi noi nu e nici o diferenþã, un gest ca al nostru stîrneº te, to-
tuºi, reacþiile pe care în alte locuri le-ar isca cel mult un denunþ. Isto-
riceºte vorbind, e de înþeles! Cînd ai umblat mai multe veacuri cu pîra
c înd la sultan, cînd la împãrat, nu poþi privi un asemenea act contem-
poran decît tot ca pe o pîrã, chit cã împrejurãrile s-au schimbat ºi ra-
porturile între noi ºi Uniunea Europeanã sînt, în esen þã, altele.

Un bilanþ oricît de sumar scoate deci la ivealã „gafele” concentrice,
una mai groasã decît cealaltã, pe care le-am comis. Acuma cînd le trec
în revistã, luminat de dezbaterea doritã, mã apucã ºi pe mine per-
plexi tatea. Chiar aºa, ce va fi fost în mintea noastrã? Ne-am închipuit
cã meritã sã încercãm. Ne-am spus cã se poate trãi mai bine. Cã pre-
zentul nu e condamnat sã reproducã trecutul. Cã avem un viitor. O
speranþã. Dar uite cã sîntem nesãbuiþi, proºti, rãtãciþi ºi aventuriºti. ªi
sã bãgãm bine de seamã! Cã mai vedem noi.

Într-o atmosferã de mare omogenitate sufleteascã, în care doam-
na Alina Mungiu-Pippidi – care veºtejea pînã mai ieri actuala putere –
pare cã ºi-a elaborat diatribele împotriva memorandumului pe un
colþ al biroului de mahon al domnului Adrian Nãstase, s-au auzit, to-
tuºi, ºi altfel de voci. În cîteva zile, alþii intelectuali – dar, ce zic eu?!,
alþi cetãþeni – au semnat alãturi de noi, netemîndu-se de vacarmul
osti l .  Eu vãd în asta mãcar dovada cã ºi pentru ei existã o crizã a func-
þionãrii instituþiilor noastre, cã ºi ei doresc o dezbatere publicã în
acest sens. Dar alãturi de aceºti oameni curajoºi au apãrut ºi nume
sonore din presã care au atras atenþia asupra necesitãþii de a cãuta so-
luþii. I-aº numi aici fie ºi numai pe Cornel Nistorescu (Evenimentul
Zilei) ºi Dan Pavel (Ziua), sensibili la problematicile acute ale mo-
mentului. Ziarul Ziua a efectuat chiar un sondaj pe site-ul sãu, iar re-
zultatele (44,63% pentru regionalizare) a arãtat cã, oricît de restrîns
ºi de selectiv ar fi fost cercul anonimilor care ºi-au exprimat opinia în
aceastã chestiune, problema nu este una indiferentã. Dincolo de toate
acestea, pentru mine, rãgazul de timp scurs din momentul lansãrii în
d iscuþie a memorandumului a fost unul încurajator. Ceva s-a schim-
bat iremediabil în România spre binele tuturor: existã jurnaliºti cu
adevãrat independenþi; existã cetãþeni neresemnaþi, dispuºi sã pregã-
teascã mai bine viitorul; existã politicieni toleranþi ºi capabili sã discu-
te raþional, fãrã demagogie, soluþii pe care nu le agreeazã; existã o su-
medenie de oameni din toate pãrþile þãrii care nu vor sã plece în altã
parte ci, tocmai dimpotrivã, vor sã-ºi croiascã viaþa viitoare dintr-un
altfel de aluat.

Nu-i nimic cã ninge. Harnic ºi încãpãþînat, portarul Casei Universi-
tarilor din Cluj mãturã iar ºi iar curtea. Pesemne cã pentru astfel de
si tuaþii s-a inventat mãtura.

OVIDIU PECICAN s-a nãscut în 1959, la Arad. Este conferenþiar la Faculta-
tea de Studii Europene, UBB Cluj. Razzar (cu Alexandru Pecican), Bucu-
reºti, 1998; România ºi Uniunea Europeanã, Baia Mare, 2000.



Daniel VIGHI

Memorandumul între
istorie ºi psihologie

Î nainte de toate ar fi poate necesar sã stabilim fãrã echivoc situarea
dezbaterii regionale în spectrul politic tradiþional. Opinia mea este
cã ideile Memorandumului se regãsesc mai degrabã într-o compo-
nentã liberalã cu accentuate componente de centru-stînga. Fac pre-
c izarea aceasta pentru a veni în întîmpinarea încercãrilor de a ne
plasa într-o poziþie consevatoare cu nuanþe extremiste în care naþio-
nalismul etnic ar fi înlocuit de unul regional-secesionist. Faptul cã
ideile Memorandumului se referã la ansamblul regiunilor României
în acord cu dezbaterile europene este, pentru cei dispuºi sã judece
calm, o poziþionare strict democraticã pe care nu sîntem dispuºi
nici decum sã o depãºim, oricîte provocãri nedrepte ar vrea sã ne mî-
ne în alt sens. Aceasta ar fi, sã zicem, componenta politicã de actua-
litate a ideilor documentului, dupã cum existã ºi o altã dimensiune,
de facturã istoricã, ºi aceasta confirmînd aceeaºi orientare politicã.

Foarte pe scurt, din punct de vedere istoric, lucrurile stau cam în fe-
lul urmãtor: dupã Unirea din 1918, statul român s-a trezit confrun-
tat cu o provocare de mare anvergurã. Provinciile alipite aveau o
componentã româneascã majoritar-ruralã, în timp ce populaþia ur-
banã era mai degrabã alcãtuitã de minoritari: maghiari, nemþi ºi
evrei  în Transilvania, evrei, nemþi, ruteni în Bucovina, evrei ºi ruºi în
Basarabia (Irina Livezeanu, Culturã ºi naþionalism în România
Mare, 1918–130, Humanitas, 1998). În faþa acestei situaþii, statul
român avea ca alternativã douã posibile cãi de realizare a unitãþii
statale: prin respectarea diversitãþilor regionale ºi multiculturale sau
prin suprimarea lor printr-un k ulturkampf de duratã în numele sta-
tului naþional ºi al românizãrii. Angajamentul ferm ºi evident al gu-
vernãrii pentru cea de a doua soluþie s-a materializat prin refuzul
premierului Ion Brãtianu, în timpul negocierilor de la Paris, de a
semna Tratatul de ocrotire a minoritãþilor, pe care puterile aliate îl
pretindeau României ca o condiþie prealabilã a unificãrii. Demisia
lui Brãtianu a fost urmatã de aceea a generalului Vãitoianu din ace-
laºi motiv; abia Alexandru Vaida-Voievod a semnat, la sfîrºitul lunii
decembrie 1919, tratatul. Clasa politicã româneascã interbelicã nu
s-a împãcat niciodatã cu termenii tratatului, mai ales cu emancipa-
rea evreilor, ºi l-a acceptat de formã pentru a-l sabota în conþinut ºi
ap l icare. Construcþia unitãþii s-a realizat întotdeauna, de atunci ºi pî-
nã azi, prin omogenizare centralistã. Românizarea a fost conceputã
prin excludere ºi nu prin complementaritate: diversitatea etnicã, re-
l igioasã, rasialã erau socotite tot atîtea primejdii la adresa unitãþii
statale. Omogenitatea era visul de aur al unei clase politice depãºite
în mare mãsurã de anvergura noii Românii. De altfel, aceastã nepu-
tinþã de a guverna calm, „stãpîn la tine acasã”, cum se spunea în re-
torica vremii, a generat o politicã a unui rãzboi cultural continuu.
R esorturile psihanalizabile ale acestui kulturkampf le regãsim într-
un fel de intimidare a clasei politice faþã de noua Românie pe care
înþelegea sã o consolideze statal prin discursul naþionalist, autorita-
rist ºi exclusivist. Nu întîmplãtor în literatura sãmãnãtoristã, ºi nu
num ai, satul era un paradis al virtuþilor etnice, iar oraºul, o Sodoma,
un loc în care naþia îºi pierde chipul. Dupã cum, la fel de întemeiat

este ºi faptul cã romanul citadin devine reflexul unei intelectualitãþi
mai decrispate, adicã mai liberale. În sens psihologic, Eugen
 Lovinescu era mai natural acasã, mai stãpîn la el în þarã, decît Zelea
Codreanu, spre exemplu. S-a mai întîmplat un fenomen interesant,
ºi anume radicalizarea fascistã a studenþimii. De ce aºa? Explicaþiile
sînt complexe, au o importantã dimensiune economicã ºi þin de
frustrãrile unei proletarizãri a intelectualitãþii, care îºi identificã duº-
manul în prezenþa minoritarilor, evrei mai ales, în universitãþi. Nu
întîmplãtor, în toatã perioada interbelicã, n umerus clausus devine
principiul obiectiv politic al fascismului românesc, care se extinde
trep tat, de la dimensiunea sa strict universitarã, la una de largã cu-
prindere în toate sferele vieþii economice ºi sociale. Solidaritatea re-
g io nalã, care ar fi putut construi unitatea statalã pe alte principii, de-
mocratice, rãmîne apanaj al cîtorva politicieni bãtrîni, care au trãit-o
înainte de rãzboi, o regãsim invocatã de Iuliu Maniu, Sever Bocu sau
Onisifor Ghibu, destul de sporadic ºi înãbuºitã de ofensiva retoricii
naþionaliste a noii generaþii a intelectualitãþii româneºti, care îºi con-
struieºte o imagine a unei Românii omogene, utopice ºi abstracte.

Pe de altã parte, trebuie sã arãtãm ºi faptul cã întreaga Europã de
dupã primul rãzboi se confrunta, la vremea respectivã, cu asemenea
frustrãri, care au generat rãspunsuri similare, în Germania mai ales,
dar ºi în Franþa sau în þãrile succesoare ale fostului imperiu austro-
-ungar. Ceea ce ne apare astãzi cu totul stupefiant este faptul cã, du-
pã mai bine de o jumãtate de veac, aceastã stare se aratã a fi extrem
de prezentã în gîndirea publicã din þara noastrã. Dacã pentru un pe-
tec de hîrtie care propune o dezbatere publicã se invocã jertfa solda-
þilor de la Mãrãºeºti, faptul acesta aratã cã nici astãzi nu sîntem încã
„stãpîni la noi acasã”.

Î n co nsecinþã, ºi în continuarea directã a acestei stranii ne si gu-
ran þe, îmi pare a fi ºi complexul maghiar. Octavian Paler, Ilie
 ªerbãnescu sau Alina Mungiu-Pippidi, pentru a numi cîteva dintre
vîrfurile inteligenþei româneºti, socotesc cã românii semnatari ai
Memorandumului sînt manipulaþi, în grava lor naivitate ºi amato-
rism politologic, de ungurii semnatari, care sînt mai deºtepþi, mai
informaþi, mai aplicaþi pe un program politic propriu, în care noi am
fi devenit simple instrumente. Le propun sã gîndeascã invers, ºi
anume cã noi i-am manipulat pe ei, cã noi ne folosim de aceºtia. Da-
cã am avea bunãvoinþa sã socotim afirmaþiile Memorandumului alt-
ceva decît praf în ochii analiºtilor, atunci ar trebui sã observãm cã, la
punc tul 1 al documentului, apare ferm stipulat faptul cã acesta nu
urmãreºte secesiunea þãrii, mai apoi faptul cã regionalizarea este un
proiect cu ofertã largã pentru întreaga þarã; adãugaþi la asta faptul cã
regiunea secuiascã este gînditã în ansamblul Transilvaniei pe baza
construc þiei unei solidaritãþi regionale transetnice, subsumate iden-
titãþii naþionale, care a lipsit în construcþia unitãþii statale româneºti
din perioada interbelicã. Iacãtã, aºadar, cã interesele româneºti sînt
prezente în Memorandum ºi cã noi nu ne-am pus semnãtura orbe-
ºte pe un act care sã serveascã unilateral interesele cosemnatarilor
noºtri. De altfel, apropo de folosirea ungurilor în interes românesc,
ce este ºi cum putem numi faptul cã evreul ungur Soros a salvat cul-
tura româneascã performantã în anii 1990, inclusiv revista 22, ºi ni-
cidecum Vatra româneascã ,  spre exemplu? Dar colaborarea
PSD-UDMR, cum anume o putem socoti? De ce ar fi neapãrat dom-
nul Ilie ªerbãnescu de partea românilor ºi noi altfel? Ceea ce vãd cã
nu pricepe nici dumnealui, nici Octavian Paler, nici alþii asemenea,
este cã noi ne-am sãturat de acest meci, cã vrem sã-l pãrãsim, cã am
jucat prea multã vreme în aceastã nenorocitã ºi plicticoasã ºi previzi-
b i lã înfruntare. La urma urmei, de ce românul PSD Adrian Nãstase
are voie sã strîngã mîna ºi sã semneze documente comune cu ungu-
rul UDMR Marko Béla, iar Molnár, Bakk sau Bányai nu au voie sã fa-
cã acelaºi lucru cu Cistelecan, Dobrescu sau ªtef, în calitatea lor de
ardeleni din România? Eu zic sã fiþi consecvenþi pînã la capãt ºi sã
recunoaºteþi faptul cã ºi cei dintîi pun în pericol þara, cel puþin la fel

Traian ªTEF

O dezbatere între
reflexele condiþionate ºi
gîndirea liberã

Memorandumul a luat prin surprindere. Cei mai surprinºi, luaþi
pe nepregãtite, au fost ºefii de partide. Cei mai furioºi au fost liderii
partidului de guvernãmînt. Declaraþiile domnilor Adrian Nãstase ºi
Ion Iliescu au întrecut chiar mãsura. Am înþeles de la domniile lor
cã nu se poate vorbi despre descentralizare sau regionalizare decît
organizat, la ºedinþele de partid ale PSD sau la cîrciumã. Noi sã în-
dem nãm lumea la muncã, nu sã gîndeascã ºi sã discute! „Moarte
intelectualilor!”; „Noi muncim, nu gîndim!” Am mai auzit aceste
lozinci, dar au rãmas, se pare, mai mult în mintea celor ce le-au
inspirat decît în aceea a celor ce le-au strigat. Ceea ce s-a întîmplat
în jurul meu în sãptãmîna Memorandumului (8–15 decembrie
2001) îmi întãreºte aceastã credinþã. ªi cã politicienii noºtri de
fr unte ( în sensul înscãunãrii înalte, nu al frunþii înalte) nu depã-
º esc reflexele condiþionate.

Dintre parlamentarii bihoreni, s-au exprimat domnii: Liviu
 Maior (senator PSD), Mihai Bar (deputat PSD), Paul Magheru (de-
putat PRM), ªtefan Mãrginean (senator PRM) ºi Szilágyi Zsolt (de-
putat UD MR). Dinspre partea administraþiei, domnii ªtefan
 Serem i ,  preºedintele Consiliului Judeþean Bihor (în a doua legisla-
turã, deci cunoscînd foarte bine mecanismele administraþiei),
 Petru Filip (primarul municipiului Oradea, de asemenea la al doi-
lea m andat), Kiss Sándor (vicepreºedinte al C.J., preºedinte al
UDMR Bihor) ºi Aurel Tãrãu, prefectul judeþului. Nu s-a exprimat,
ºi aº fi dorit s-o facã, domnul Cornel Popa, deputat PNL, pe care
l - am  citat adesea. Declaraþiile mi s-au pãrut interesante, deºi unii
au fo s t luaþi prin surprindere, nu prea ºtiau despre ce e vorba ºi au
spus ce au crezut cã dã mai bine, mai ales pentru partid. „Eu sunt

ca cei din urmã. Asta este logica afirmaþiilor dumneavoastrã ºi nu
vãd de ce nu o duceþi pînã la capãt.

N u aº vrea nicidecum sã afirm cã Memorandumul nu ar avea
scãpãri ºi greºeli. Am exagerat în afirmaþia aceea referitoare la faptul
cã nu s-au fãcut reforme administrative în þarã, de altfel socotim cã
acestea se vor face în continuare, credem cã reforma este un proces
continuu, cã este, vorba Alinei Mungiu-Pippidi, un marº împotriva
status quo-ului. De aceea am ºi redactat Memorandumul, nicide-
cum din alte motive. S-a spus cã regionalizarea poate multiplica bi-
rocraþia ºi corupþia, cã nu existã zone mai curate moral decît altele,
cã naþionalismul cel mai cel se aflã în Ardeal, cã o asemenea refor-
m ã constituþionalã este costisitoare. Este adevãrat cã nu acestea
le-am avut în primul rînd în minte, ci un principiu care stã la baza
democraþiei, pe care nu-l spunem noi prima datã, ºi anume faptul
cã este benefic ca decizia guvernãrii sã fie adusã cît mai aproape de
cei guvernaþi. Un exemplu: maºinãria Vîntu a implicat CEC-ul în ga-
rantarea FNI sau Poºta în acþionariatul Bãncii de Scont; dacã s-ar re-
gionaliza decizia am avea, probabil, ºansa ca sã nu implicãm CEC-ul
sau Poºta din toatã þara în asemenea matrapazlîcuri, ci poate, cel
m ul t, filialele lor bucureºtene.    În altã ordine de idei, domnul Radu
Portocalã ne spune sã nu luãm drept alibi principiile construcþiei
europene în ceea ce domnia sa numeºte „dezmembrarea Româ-
niei”, nesocotind flagrant punctul 1 al Memorandumului. Ce sã poþi
spune la treaba asta? Pentru domnul Radu Portocalã Uniunea Euro-
peanã este un atentat la suveranitatea statelor europene imaginat de
criminalii fasciºti nemþi ºi italieni pe baza unor idei asemãnãtoare.
Continuînd logica unor asemenea argumentaþii, aº spune ºi eu cã
studentul Nicolae Totu, din Frãþiile de cruce, apropiat al lui Zelea
 Codreanu, l-a ucis pe elevul evreu David Fallik în 1926, în numele
statului unitar. Numai cã acestea nu sînt lucruri serioase. Mai dem-
nã de reþinut îmi pare a fi ideea cã Uniunea Europeanã greºeºte în
anume politici economice, cu asta sînt de acord, cu toate cã nici aici
nu-mi pot reprima o comparaþie. Dacã laptele de vacã din UE este
aruncat din cauza supraproducþiei, în vremea centralismului pur al
regimului trecut, vacile din satul socrilor mei de la C.A.P. erau mulse
cu o cutie de conservã, deoarece producþia era atît de „bogatã” încît
nu merita efortul de a purta „ºiºtarul” (denumirea regionalã pentru
recipientul de colectare) de la un animal la celãlalt. Prin urmare, în
ce ne priveºte, nu neapãrat „eurofilia”, pe care este atît de mînios
domnul Portocalã, ne mînã în luptã, ci speranþa cã am putea sã trã-
im mai bine, aici, la noi acasã, în provincie.

DANIEL VIGHI s-a nãscut în 1956, la Lipova, jud. Arad. Este scriitor ºi
profesor al Universitãþii de Vest din Timiºoara. Sorin Titel – monografie
criticã, Braºov, 2000.



un s oldat disciplinat al partidului ºi, atîta timp cît partidul nu
s o co  teº te oportunã nici o schimbare majorã în ceea ce priveºte
îm pãrþirea administrativã a þãrii, consider aceste demersuri fãrã
obiect” (Bihoreanul, 12–18 dec. 2001). Clar. Altele erau însã în
inima domnului Mihai Bar cînd avea funcþia de preºedinte al Con-
s i l iului Judeþean ºi cînd critica Guvernul (CDR-PD-UDMR) pentru
centralism. Acesta este rezultatul votului pe liste: dacã nu zici ca
no i ,  dacã nu eºti soldat credincios, se taie. Domnul Liviu Maior a
redevenit, de asemenea, soldat credincios dupã ce, cu o sãptãmî-
nã înainte, publicase în ziarul Criºana un text unde apãra progra-
m ul lansat de dl. Ioan Rus, în partea care discuta descentralizarea
º i  af i rma existenþa unor diferenþe regionale ºi a specificului arde-
lean.  Declaraþia domniei sale este destul de contradictorie pentru
a mi se pãrea ºi sincerã: „Aceastã n ouã gãselniþã ( sublinierea
m ea)  apãr utã acum este în totalã contradicþie cu dezbaterile pri-
v ind viitorul Europei. De altfel, þara noastrã are un cadru legislativ
p rivind dezvoltarea regionalã (atunci mai e nouã gãselniþa? n. m.,
T.  ª. ) .  Bãieþii care au semnat acest memorandum sau cum s-o
m ai  f i  numind el ar face mai bine, ºi pentru ei, ºi pentru mediile
din care provin, sã punã mîna pe carte ºi sã lase dezvoltarea regio-
nalã în s eama celor care au acumulat deja suficient de multe in-
fo rmaþii la acest capitol. Politica regionalã e una economicã ºi so-
c ialã, nu un demers politic care sã adreseze poporului îndemnul:
R egionalizaþi-vã!” Dar dacã România are deja un cadru legislativ
în domeniu ºi oameni cu informaþii suficiente, de ce atîta mînie
proletarã din partea prim-ministrului ºi preºedintelui? Iar cã poli-
t i ca…nu e, la noi, un demers politic, parcã vedem, dar o sã mai
cãutãm  ºi prin cãrþi cã sîntem bãieþi tineri (vai de tinereþile noas-
tre! )  º i dedaþi cu cititul. Domnului Paul Magheru, prorector ºi pro-
fes o r de literaturã universalã la Universitatea din Oradea, parcã îi
pare rãu sã ne vadã, pe Al. Cistelecan ºi pe mine expuºi. În mo-
m entul  în care i s-a cerut declaraþia nu citise, cred, Memorandu-
m ul, pentru cã altfel nu spunea cã îi „repugnã orice descentraliza-
re pe criterii etnice, cu atît mai mult cînd este vorba despre regio-
nal iz area þãrii”, deºi „se pronunþã pentru descentralizare admi-
nis trativã”. Cît despre noi, se îndoieºte de sentimentele noastre
bune (ale mele ºi ale lui Cistelecan) ºi crede cã nu mai avem cu ce
ne af i º a în ultimul timp decît cu prostii. Oricum, dl. Magheru nu
s es iz eazã nici procuratura, nici alte instituþii, cum o fac maimarii
partidului sãu, pentru cã ºtie, cred, mai bine decît  Mitzura
 Arghezi, de ce naþie sîntem ( nu cã mi-ar fi ruºine dac-aº fi ungur)
º i  to cm ai cã nu umblãm cu prostii. Szilágyi Zsolt este în totalã
co ntrad icþie cu ºeful sãu de filialã, dl. Kiss. Dupã tînãrul deputat:
„Av înd  în vedere cã declaraþia emanã de la intelectuali de marcã,
români ºi maghiari, ºi cã „Provincia” a dovedit cã este un atelier
b ine cunoscut ºi consacrat, consider cã este o iniþiativã demnã de
luat în seamã. În fond, Uniunea Europeanã se constituie din re-
g iuni ºi nu din state centralizate”(Bihoreanul, loc cit.). Dl. Kiss:
„Cînd deja lucrurile s-ar liniºti întrucîtva ºi ar începe sã se miºte,
întotdeauna vine cineva sã le încurce. Am aflat ºi eu din presã des-
pre demersul lor, însã, sincer sã fiu, mã intereseazã mai întîi de
to ate,  ca pe orice om de bunã credinþã al acestei þãri, ca treburile
s ã meargã bine, iar dacã toate merg bine, orice demers asemãnã-
tor cu cel al intelectualilor amintiþi îºi va gãsi în mine cel mai ma-
re duºman”(Criºana,  12 dec.2001, sub titlul: Cu mintea tulbure
pe Constituþie cãlcînd) .  Într-adevãr, domnului Kiss toate îi merg
b ine, are fler în afaceri, obþinu fonduri pentru o fabricã de lactate,
este un aliat de nãdejde al PSD ºi tocmai schimbarã, împreunã, vi-
ce-primarii municipiului, iar cît cu duºmãnia, doar nu s-o pune
bine cu noi chiar acum cînd alianþa PSD-UDMR dã roade ºi pentru
d însul. Dl. senator ªtefan Mãrginean este o enigmã. Nimeni nu-l
cuno aº te,  s e aude doar cã ar fi fost ofiþer, dar nu se ºtie dacã de Se-
curi tate s au la M.A.N. Declaraþia este la fel de enigmaticã: „De fapt,
auto ri i  acestui proiect încearcã marea cu degetul, pentru a vedea
reac þia populaþiei la o astfel de iniþiativã. Dintre toþi intelectualii
aceºtia, cel mai român este Sabin Gherman” (Bihoreanul, loc
c i t . ). Aºa o fi. Românismul domnului Gherman are un admirator
declarat în PRM.

Din cu totul alt unghi privesc lucrurile politicienii cu funcþii în
administraþia localã. Domnul Petru Filip a fost ales în funcþia de
primar al Oradiei în 1992 ºi în 2000. Are, deci, destulã experienþã
în domeniu, are contacte cu primari europeni, cunoaºte datele
economice, financiare, sociale din municipiu, este un om politic
discret deºi deþine ºi funcþia de preºedinte al PD Bihor. Opinia sa
es te cã „nu suntem pregãtiþi pentru o astfel de dezbatere”. Analiza
s a,  ca º i a domnului ªtefan Seremi, de asemenea unul dintre liderii
PD Bihor, mi se pare echilibratã ºi realistã: „Perceptele de federali-
zare ºi regionalizare, sau regiuni, ca structuri organizatorice actua-
le, sunt douã concepte care, la nivel european, sunt tratate în mod
d i feri t  în diferite state. Noþiunea de federalizare implicã o altã
s tructurã statalã. State federale existã ºi în Europa, de la Germania
º i  A us tria pînã la Elveþia ºi Belgia. Sunt unele state care acceptã
principiul regional, al structurilor regionale care sã dea posibilita-
tea dezvoltãrii administrative unitare þinînd cont de anumite carac-
teristici zonale sau regionale. Acest principiu, din punctul de vede-
re al  structurilor Comunitãþii Europene, este o noþiune administra-
ti v ã la modã, utilizatã în relaþiile regionale, între regiuni ale diferi-
telor þãri. Din acest punct de vedere, al administraþiei publice loca-
le, abordarea elementelor de dezvoltare regionalã nu ar trebui sã
aducã atingere ideii de stat unitar” (Ziua de Ardeal, 15 dec. 2001).

Î n continuare, dl. Petru Filip observã cã subiectele acestea produc
oarecare neliniºte ºi cã nu este momentul potrivit pentru dezbateri
de acest fel, neavînd nici asentimentul forþelor politice, nici al cetã-
þeanului de rînd. Discuþia este trimisã în viitor, dupã cîteva genera-
þii, cînd vom fi intraþi deja în structurile europene ºi cînd clasa po-
liticã ºi oamenii obiºnuiþi e posibil sã ajungã la o altã concluzie.
M ul t mai direct este domnul ªtefan  Seremi, excluzînd, însã, ideea
federalizãrii pe care o considerã o absurditate: „Dacã ar fi vorba
des pre o descentralizare care sã confere o mai mare autonomie ad-
m inistraþiilor publice locale, aceeaºi pentru Ardeal, Banat, Moldova
sau Muntenia, personal, eu aº fi pentru o astfel de descentralizare.
Veni turi le realizate în judeþe sã fie utilizate într-o mai mare mãsurã
pe plan local. Aceasta nu înseamnã ca toþi banii sã rãmînã în jude-
þele care i-au colectat, cãci trebuie ajutate ºi cele mai puþin dezvol-
tate,  inclusiv cu programe finanþate cu fonduri de la Comunitatea

Euro peanã. Eu sunt totuºi de pãrere cã cea mai mare parte a resur-
selor financiare locale trebuie sã rãmînã în judeþele care le-au pro-
dus. În acest mod, fiecare judeþ ar avea circa 80% din cît ar produ-
ce,  restul fiind cedat pentru bugetul centralizat. Nu e normal ca o
administraþie care se preocupã sã creascã veniturile proprii sã fie
tãiatã de la veniturile bugetului naþional numai pentru cã ar avea
v enituri proprii prea mari. În România, capacitatea oricãrei admi-
nis traþii locale se reflectã doar în primul an de dupã alegeri, fiind-
cã,  dupã repartizarea etatistã, centralizatã, a fondurilor, conform
unei concepþii ce dateazã de pe vremea lui Stalin, administraþiile
locale nu mai au nici un interes sã aibã venituri mari.” (Ziua de
Ardeal , loc cit.)

Presa a fãcut sondaje în stradã în legãturã cu ideea regionalizã-
ri i. Ideea nu e consideratã rea, pentru noi, ardelenii, ne-ar avanta-
ja, spun majoritatea, dar existã îndoieli cã s-ar gãsi în acest mo-
m ent minþile luminate care s-o înfãptuiascã. În timpul unei emi-
siuni de o orã la postul local de televiziune, descentralizarea a fost
s usþinutã inclusiv de un ofiþer originar din Oltenia ºi venit la ordin
º i stabilit în Oradea. O altfel de regionalizare, însã, decît aceasta,
rep rez entatã de judeþe, are ºi nu are susþinere. Existã o ambiguitate
a opþiunii datoratã necunoaºterii clare a modelelor, pe care ºi eu o
mãrturisesc. Existã, însã, ºi o disperare, mai ales a tinerilor, care
s pun rãspicat cã numai cu sentimentul unitãþii naþionale sau cu
punctul unu din Constituþie nu se poate trãi. Oamenii s-au obiºnu-
it, apoi, cu identitatea datã de judeþe ºi le-ar fi mai greu sã-ºi caute
o  alta, dupã regiunile de dezvoltare, altele decît provinciile istorice
s au „þãrile” medievale.

Co nstatarea mea este cã ardelenii (bihorenii) nu mai acceptã
demagogia naþionalistã (ºi votul pentru Vadim Tudor a fost dat din
al te raþiuni) ºi sperietorile cu unguri, cã se doreºte descentraliza-
rea administrativ-financiarã a cãrei întîrziere exageratã poate gene-
ra o frustrare mai puternicã decît orice idee de unitate naþionalã.
Oare ce e de luat în seamã, în primul rînd, de cãtre un guvern res-
po nsabil: declaraþiile de dragoste de patrie, de unitate ºi suverani-
tate din sloganurile de genul „Murim, luptãm, Ardealul apãrãm”
sau supãrarea din spatele unor apelative precum „sudist”, „mitici”
(care ne iau banii?). Mai are rost sã translãm toate discuþiile res-
ponsabile despre soarta României spre un patriotism romantic,
c înd excelenþele tinere ºi oamenii în putere pleacã din þarã, cînd
anual în clasele I vin cu 30% mai puþini copii, cînd mor mai mulþi
cetãþeni români decît se nasc, cînd bolile cronice au cuprins toatã
po pulaþia? Frustrarea unui ardelean, care lucreazã în douã sau trei
locuri pentru a trãi mai bine ºi plãteºte noian de taxe ºi impozite
care merg în alte pãrþi (nu numai în alte regiuni, ci în buzunare
sparte sau necinstite) ºi nu se mai întorc spre comunitatea din ca-
re el face parte, poate deveni disperare. ªi nemulþumirea cã i se
stabilesc astfel de impozite ºi taxe undeva unde cuvîntul lui nu
ajunge. Atunci nu se va mai gîndi cã a avut în familie memorandiºti
care s-au adresat Împãratului, ci va înjura Bucureºtii. Dacã guver-
nanþii privesc cu uºurinþã aceste lucruri, ca ºi reprezentarea politi-
cã a ardelenilor (sã nu uitãm cã partea aceasta de hartã s-a colorat
mereu altfel), ideea de unitate naþionalã s-ar putea goli de conþi-
nut. Pe guvernanþii noºtri îi preocupã, însã, cum sã ne suceascã
mintea ºi cum sã ne închidã gura, prioritarã fiind problema „re-
producerii la femeile în vîrstã”, dupã cum mi-a fos dat sã citesc cu
uluire într-un program naþional elaborat de actualul minister pri-
vind reforma în spitale ºi care seamãnã perfect cu rezumatele de la
sfîrºitul ºedinþelor de partid comunist bazate pe doi termeni: a tre-
bui ºi a controla.

TRAIAN ªTEF s-a nãscut în 1954, la Brãdeþ, jud. Bihor. Este redactor la re-
vista  Familia . Despre mistificare (eseuri), Oradea, 1997.
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Home alone

Cei care au crezut cã prin Memorandum semnatarii propun co-re-
gionalilor bãnãþeni ºi ardeleni sã cãlãtoreascã cu vizã la Costineºti,
Portiþa sau Voroneþ ori sã joace în preliminãriile campionatelor con-
tinentale sau mondiale cu Vechiul Regat au avut o imaginaþie drã-
cesc de bogatã. Mai întîi, cã Memorandumul nu a avut o adresabili-
tate regionalã, ci a fost adresat Parlamentului României, partidelor
politice, societãþii civile ºi unor instituþi europene. Om pãrea noi rã-
tãciþi, vorba premierului, dar nu pînã la a fi pierdut simþul realitãþii.
Apoi, orice individ are, se ºtie, mai multe identitãþi, în cazul nostru,
inc lusiv una regionalã (cã una judeþeanã e cam greu de definit).
Semnatarii s-au simþit astfel solidari ºi prin aceastã identitate comu-
nã a lor, „dincolo” de cea etnicã (de unde ºi formula transetnic din
conþinutul Memorandumului), încercînd o dezbatere pe problemele
care derivã din aceastã apartenenþã.

Dar reacþiile „pavloviene” ale unor damnatari consacraþi atunci
cînd este vorba de probleme tabu care privesc statul român ºi socie-
tatea româneascã, adicã pe noi toþi, nu constituie ceva inedit. N-au
surprins poate nici reducerea la absurd a iniþiativei sau catalogarea
ei drept „o tîmpenie” de cãtre politicieni. Ceea ce a surprins, însã, a
fo st consonanþa cu aceºtia – calculatã sau nu – în receptarea Memo-
randumului de cãtre unii reprezentanþi ai sferei academice ºi socie-
tãþii civile, care au calificat demersul nostru în termeni la fel de duri
sau inadecvaþi („o prostie”, „joacã”, „centrifugare” etc.). Eclectiza-
rea unei pãrþi a baricadei epateazã (sau o fi ºi aceasta o meteahnã
postmodernã). Pentru cã e straniu sã-i vezi pe Ioan T. Morar,
 G heorghe Funar, Adrian Cioroianu, Ioan Rus sau Alina Mungiu, pen-
tru a-i aminti doar pe cîþiva, avînd aceeaºi poziþie faþã de un text care
propune dezbaterea regionalismului în România. Nu acestea sînt
m etodele de izolare a membrilor unui grup – dacã acest lucru se in-
tenþioneazã – într-un stat democratic, atunci cînd aceºtia au opinii
contrare majoritãþii. Vehemenþa cu care s-a contracarat, nu e carac-
teristicã regulilor de joc democratice. Ce sã mai spui de trimiterea la
intervenþia instituþiilor statului venitã tocmai din partea prim-minis-
trului, care, dupã un prim rãspuns echilibrat, revine a doua zi (dupã
o prealabilã dezbatere în partid?) fãcîndu-ne confraþi cu Ispirescu,
Creangã ºi Gala Galaction... (Mã ºi vãd personaj al unei cyber-snoave
cu titlu pentru supradotaþi – I n telectuali, dar puþini –, în care sem-
natarii Memorandumului sînt filmaþi într-un peisaj jilav, aproape
„i laºcian”, þinînd steguleþul cu cele ºapte burguri în mînã ºi decla-
rînd patetic: „Te iubesc, popor român!”... )

*
Alþii, în schimb, analiºti cunoscuþi, cum e ºi domnul Ilie

 ªerbãnescu, mai percep România, ca pe o entitate subordonatã unor
puteri strãine sau de-a dreptul fantomatice, în care mersul lucrurilor
este independent de voinþa celor care o reprezintã sau o conduc. Con-
templînd-o cu o fatalitate curat mioriticã, aceºti domni nu-i acordã
României nici mãcar potenþialitatea de a decide singurã asupra viito-
rului ei. Pentru cã ce altceva sã înþelegi cînd auzi sau citeºti, cã ºi tu, ca
semnatar român, eºti doar o simplã unealtã, un exponent, o tastã F1,
ca sã venim mai la zi cu terminologia, a Ungariei ºi cã nu faci altceva
decît sã subconºtientizezi planuri, care mai de care mai nãstruºnice,
de fracþionare a þãrii induse de la Budapesta. De parcã Budapesta (alt
centru!) ar fi aici ºi noi nicãieiri. Nu ºtiu ca vreunul din semnatarii ro-
mâni sã sufere de ecopraxie intelectualã ºi nici ca printre noi sã se fi
infiltrat cloni de-ai lui Csurka István sau ai altor înfierbîntaþi din politi-
ca ungarã. Ca sã nu mai vorbim de jignirile aduse: la adresa semnata-
rilor români, prin infantilizare (nu ºtim ce facem, sîntem manipu-
laþi), ca ºi a celor maghiari, prin diabolizare (ºtiu ce fac, dar sînt par-
ºivi). Apoi, habarniºtii în cultura maghiarã cred cã valorile acesteia se
reduc, cel mult, la doi-trei politicieni conservatori, o naþionalã de fot-
bal, niºte muzicieni depresivi ºi cîteva staruri porno ºi cã majoritatea
maghiarilor nu au alte obsesii decît cele inverse atacatorilor lor. De
parcã ei nu mai pot de grija noastrã. Or fi ºi din aceºtia (de parcã, noi
nu i-am avea?), dar sînt nesemnificativi. Ar trebui, mai degrabã, sã ve-
dem paritatea leu-forint de azi, comparativ cu cea din 1990. Aici ar
trebui sã fim alarmaþi ºi ceva mai inteligenþi. A gîndi, în schimb, cultu-
ra maghiarã ºi pe maghiari ºi în relaþie de amiciþie, pare a fi sorã cu
dezertarea comunitarã. Ce sã le mai spui acestor domni despre far-
mecul ºi bogãþia lucrurilor pe care le înveþi sau le dobîndeºti prin con-
tactul direct, viu cu o altã culturã sau despre faptul cã umila noastrã
prezenþã în acest grup face mai cunoscutã, mai înþeleasã ºi, cu voia
dumneavoastrã, mai apreciatã cultura românã în rîndul maghiarilor.
Modelul româno-maghiar al grupului de la Provincia, pe lîngã toate
criticile care i s-au adus, rãmîne unul european (în sens nefetiºizat!),
adicã, pentru România, unul de secol 21. Nu de diversiune, ci mai cu-
rînd de diversitate ar trebui sã vorbeascã detractorii noºtri.
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La alt nivel, preºedintele Iliescu ridiculiza propunerea noastrã spu-
nînd cã aceste probleme trebuiesc discutate fie la seminarii (s-au dis-
cutat ºi se vor mai discuta), fie la un pahar de bere (domnia sa uitînd
sã mai precizeze de care sã fie aceastã „bere filosofalã”, de Reghin,
Blaj, Ciuc, Timiºoara, Baia Mare ori Cluj?, cã în rest, nu ne mai rãmîn
decît produsele globalizãrii). În declaraþia sa, preºedintele susþinea cã
exemplul Bavariei menþionat în textul Memorandumului e irelevant,
deoarece bugetul landului german e mai mare decît cel al României.
Aºa este, sînt ºi firme care au un buget mai mare decît PIB-ul Româ-
niei, dar acest aspect nu schimbã datele problemei. N-am propus dis-
cutarea regionalismului în bugete dezirabile, nemþeºti (sã nu uitãm,
la ei, spre deosebire de noi, o maºinã care iese pe poarta întreprinderii
e gata terminatã...), ci în cadrele financiare existente în România. O
redistribuire echitabilã a resurselor, corespunzãtoare contribuþiei fie-
cãrei regiuni, cu un fond de solidaritate aferent pentru regiunile defa-
vorizate, ar putea duce nu doar la o funcþionalitate ºi o eficienþã mai
mare (prin competiþie ºi cooperare), dar ºi la o solidaritate socialã co-
respunzãtoare. Plus transparen þa. Las’ sã ºtie fiecare exact de unde
primeºte banii: din munca lui sau din solidaritatea altora, ºi nu cum
avem în prezent, cînd lumea fie nu ºtie, fie crede cã toþi banii vin de la
Bucureºti. Cît despre riscul unei „federalizãri a mafiilor”, cum susþine
domnul Mircea Mihãieº într-un articolul din România literarã  (nr.
51-52/2001), chiar dacã acesta ar putea fi, într-adevãr, unul din efec-
tele negative, orice schimbare socialã presupune, totuºi, ºi riscuri, eta-
pe inerþiale (bunãoarã, procesul de democratizare a României a în-
semnat, în primii ani, ºi o regrupare a forþelor vechiului regim). E ine-
vitabil. Sigur cã nici unui contemporan nu-i convine sã aºtepte, iarãºi,
al þ i ani pentru a depãºi o nouã tranziþie, numai cã semnatarii conside-
rã cã finalul unei astfel de tranziþii ar fi mai apropiat decît cel al tranzi-
þiei fãrã bãtrîneþe pe care o tot parcurgem din 1990 încoace.

La urma urmei, stai ºi te întrebi, dacã problema aceasta a regiuni-
lor, a diferenþelor regionale în România e o gãselniþã, un efect intelec-
tual ist, ºi nu o problemã realã, cum se face, totuºi, cã apar astfel de
iniþi ative (M-am sãturat de România, Manifestul PSD pentru Ar-
deal, Memorandumul sau chiar ºi enigmaticul Partid al Moldoveni-
lor, absorbit ºi el în PSD)? Izul de boacãnã pe care l-a lãsat demersul
nostru – într-o tradiþie în care, nu-i aºa, prioritãþile se stabilesc ºi dupã
proverbialele „ºapte vieþi”, „mintea de pe urmã” sau „cuþitul ajuns la
os” – þine mai curînd de incapacitatea unei pãrþi a societãþii româneºti
de a aborda distant astfel de problematici, decît de falsul problemei ri-
d icate prin Memorandum. Vorba organicistã a occidentalilor, rãmî-
nem o societate tînãrã (nematurizatã sau neastîmpãratã), care n-are
nici chef, nici rãbdare de introspecþii disconfortante. Dezbatere am
vrut, dezbatere am primit, ne sugereazã calitatea replicilor. Ce mai

conteazã cã regiunile (nu în accepþiunea depãºitã, a formelor admi-
nistrative medievale) sînt realitãþi ale Europei, reprezentînd o temã
de actualitate în acest spaþiu.

Timpul, aºa cum au arãtat cei care au fost de partea noastrã, a
semnatarilor Memorandumului, lucreazã în favoarea ideii noastre. Cu
al te cuvinte, problema regionalismului se va discuta, cã vrem, cã nu
vrem noi acum. Pînã la urmã, Manifestul PSD lansat de domnul mi-
nistru Ioan Rus tot de avangardã þine. Globalizarea, expansiunea fir-
melor transnaþionale sînt fenomene normale, cu efecte „implacabile”
pentru un stat care doreºte intergare euro-atlanticã. Creºterea econo-
miei globale, a sistemelor de comunicaþii, a reþelelor computerizate
vor reconfigura multe din instituþiile moderne pe care le gãsim azi
funcþionale sub aspect economic, financiar sau administrativ. Modele-
le propuse în Memorandum – Catalonia, Scoþia, Bavaria – dar ºi alte-

SZOKOLY Elek

Regele e gol…
dar nu conteazã

Pudoarea excesivã a liderilor partidului de guvernãmînt – ºi nu nu-
mai – în a discuta despre minunata hainã a regelui din poveste este
explicabilã. „Mitul statului naþional unitar” – am citat întocmai din
strategia PSD pentru Transilvania – fiind cheia de boltã a filozofiei sta-
tului român, este un idol greu de interogat. (Vorba unui respectabil li-
der al comunitãþii germane: vaca sfîntã nu poate fi tãiatã.)

Orice dezbatere care îndrãznea sã punã la îndoialã dogma de mai
sus fusese ani de zile surghiunitã din agora cu stigmatul: trãdare na-
þionalã; orice dezbatere ce depãºea cadrul pietrificat al miturilor naþio-
nale sacrosancte fiind, în cel mai bun caz, înconjuratã de conspiraþia
tãcerii. A fost nevoie de un deceniu de muncã calmã ºi migãloasã a so-
cietãþii civile pentru îmblînzirea reflexelor belicoase ale mentalitãþii
sociale traumatizate de istorie. Cît s-a putut. Societatea politicã însã s-a
dovedit a fi imunã, deocamdatã, la vocea acesteia. (Încercarea confis-
cãrii societãþii civile printr-o recentã „federalizare” guvernamentalã a
organizaþiilor neguvernamentale nu poate fi nevinovatã.) Dacã dezba-
terile teoretice lansate cu ani în urmã de revista Altera sau de volumul
colectiv Problema transilvanã, precum ºi cele datorate activitãþii de
aproape doi ani a revistei Provincia au fost înconjurate de o tãcere
semnificativã, iatã cã acum, cînd Memorandumul Provinciei adresat
Parlamentului României nu mai putea fi ignorat, ne trezim în faþa
unor „apeluri” suspect de insistente, atît din partea liderului guverna-
mental cît ºi din cea a ministrului propagandei, de bagatelizare, mini-
malizare, ironizare ºi ignorare a documentului pentru cã, chipurile,
þara are lucruri mai importante de rezolvat. Acest refren obsesiv ar pu-
tea fi considerat chiar raþional dacã nu ar ascunde teama explicabilã a
domniilor lor de fertilitatea ideii de descentralizare autenticã ºi pro-
fundã, indispensabilã rezolvãrii problemelor „importante” ale þãrii,
care ar duce în mod inevitabil însã la diminuarea autoritãþii statului
centralizat asupra comunitãþilor locale autonome. Or, acest lucru de-
pãºeºte capacitatea de receptare a clasei noastre politice actuale.

Problemele nerezolvate ale statului naþional român care, iatã, are
mereu lucruri mai importante de rezolvat, nu sînt de datã recentã.
Ele sînt de aceeaºi vîrstã cu statul naþional român însuºi, ºi, în ciuda
eforturilor susþinute ale tuturor guvernãrilor de dupã Marea Unire de
a c rea ºi o naþiune unitarã peste contururile statului înfãptuit/obþinut,
ea nu poate fi contabilizatã, se pare, în contul succeselor indubitabile.
Deºi este tratatã în continuare cu suspectã delicateþe ºi discreþie, miti-
zata perioadã interbelicã a României Mari n-a fãcut decît sã scoatã la
ivealã profundele diferenþe ºi incompatibilitãþi dintre provinciile reu-
nite. Declaraþiile din epocã ale multor lideri de seamã ai românilor
ardeleni/bãnãþeni le stau mãrturie. Ele fuseserã însã repede date uitã-
ri i  sub presiunea vremurilor de rãzboi ºi a celuilalt tãvãlug care se nã-
pustise asupra þãrii dupã „eliberare”. ªi chiar dacã vom sãri peste
„epoca de aur” a celui mai consecvent patriot român în efortul de a
ºterge deosebirile dintre cele trei principate ºi în a crea naþiunea ro-
mânã unitarã în jurul partidului – care sã vorbeascã o singurã limbã,
nu-i aºa, „limba socialismului biruitor” –, caracterul problematic al
„p roiectului românesc” a devenit din ce în ce mai evident dupã 1989,
c înd fantoma libertãþii nu mai putea fi reînghesuitã în oala naþionalã.

Colac peste pupãzã, huntingtoni invidioºi turnaserã gaz peste foc
evocînd frontiere istoric constituite, pe care speram, nu-i aºa, cã miº-
cãrile telurice ale secolului care tocmai se încheiase reuºiserã sã le ra-
dã definitiv.

Sensibilitãþile persoanelor, partidelor ºi guvernelor post-revoluþio-
nare faþã de termeni ca autonomie, descentralizare, regionalizare, fe-
deralizare, devoluþie etc. dovedesc cã statul naþional român este în
continuare problematic ºi cã temerile autoritãþilor de o largã miºcare
centrifugã este pe cît de realã, pe atît de explicabilã. Dar, de ce þi-e fri-
cã, nu scapi!

Prog ramul PSD pentru Transilvania prezentat de dl. ministru Ioan
Rus,  cu toate confuziile ºi contradicþiile sale, vine sã demonstreze, da-
cã mai era nevoie, cã problemele reale pot fi amînate, nu ºi evitate. În-
drãzneala – poate ºi abilitatea – cu care a venit în întîmpinarea aces-
tei realitãþi mai mult decît delicate ar fi demnã de admiraþie, dacã nu
ar face parte dintr-o strategie mai amplã ºi mai perversã a PDSR-ului
de a confisca în bunã tradiþie bolºevicã toate domeniile vieþii sociale,
de la politic la economic ºi de la cultural la religios. Confiscarea regio-
nalismului este doar una dintre cele mai recente.

Fap tul cã discursul d-lui Ioan Rus la Conferinþa Judeþeanã PSD
Cluj conþine afirmaþii copiate parcã din volumul Problema transilva-
nã sau revista Provincia nu trebuie nici sã ne mire, nici sã ne inducã
în eroare. Ele coincid probabil pentru cã, aºa cum afirmã dl. Rus în-
suºi,  „Adrian Nãstase a fost primul lider politic din România care
a vrut sã asculte vocea Transilvaniei ºi Banatului” (probabil cã
urechile social-democrate ale d-lui prim ministru atunci „auziserã”
ºi  pericolele conflictelor de tip Kosovo care ar fi trebuit sã se declanºe-
ze,  conform predicþiilor sale, acum un an ºi ceva în Transilvania…).

Strategii social-democraþi puteau deci sã audã aceastã voce spu-
nînd printre altele cã „ timp de secole, spaþiul transilvan a fost spa-
þiu european în care s-a fãcut istorie ºi culturã europeanã. Acest
spaþiu este normal sã se întoarcã la matcã. Misiunea noastrã este
acum de a fi o locomotivã pentru integrarea întregului spaþiu na-
þional românesc.” (Vezi bibliografia indicatã mai sus!) „Europa vii-
torului este Europa regiunilor (sic!) Trebuie sã construim modele
de dezvoltare regionalã (…) Trebuie sã ne disparã inhibiþiile în a
vorb i despre aceste lucruri (…) Trebuie sã ne asumãm o descen-
tralizare administrativã ºi fiscalã (…) Democraþia localã este fac-
torul  stimulator al dezvoltãrii (…) Comunitatea localã reprezintã
esenþa regimului democratic ºi factorul principal al modernizãrii
ºi acest lucru trebuie sã ne zbatem sã fie valabil ºi pentru Transil-
vania.” Fãrã cuvinte.

Sau: „Autonomia localã dacã ar fi redusã la simpla adminis-
trare a ceea ce existã, a dotãrilor colective de la nivelul judeþelor ºi
localitãþilor, ar fi lipsitã de sens ºi de perspectivã.” Sau: „Redesco-
perirea ºi revigorarea sentimentului identitãþii comunitare vor eli-
mina starea de pesimism faþã de ceea ce se întîmplã în jurul nos-
tru (…) Pentru ardeleni valorizarea identitãþii comunitare fiind
un stimulator excepþional (…) Nu suntem de acord ca principiul
autonomiei ºi descentralizarea sã fie aplicate doar parþial din fri-
cã de a nu se ajunge la autonomie etnicã sau segregare.”

Mãrturisesc cã nu m-am putut abþine sã nu reproduc în detaliu
aceste nobile idei rostite de un reprezentant de seamã al partidului
care saboteazã cu consecvenþã diabolicã transpunerea lor în viaþã.
Nici cã se putea exprima mai clar ideea regionalismului, construitã
tocmai pe valoarea identitãþii comunitare, faþã de cea a regionalizãrii,
„redusã la simpla administrare a dotãrilor colective”.

Mai  cã nu-þi vine sã crezi cã aceste cuvinte au putut fi rostite de gu-
ra preºedintelui filialei judeþene PSD Cluj, Ioan Rus, fãrã sã fie învinu-
it de ministrul de interne Ioan Rus pentru incitare la separatism teri-
torial. A fãcut-o însã, cine altul decît dl. Funar, nu însã împotriva auto-
rului acestor declaraþii insolite, ci împotriva semnatarilor Memoran-
dumului Provinciei. Spre regretul meu, deºi sînt unul dintre semna-
tarii acestuia, Memorandumul propune doar o „cãlduþã” dezbatere
intelectualã despre perspectiva unei construcþii regionale a României,
departe de sentinþele tranºant transilvaniste ale liderului PSD.

Dar sã nu ne lãsãm furaþi de frumuseþea peisajului mioritic. Cado-
ul d-lui Rus (ºi a echipei care l-a redactat, din care dl. ministru
 Dâncu, se pare cã nu putea sã lipseascã) este, din nefericire, unul
otrãvit. Toate valenþele moderne, europeniste ale discursului sãu vor
fi anulate de îndatã ce aceleaºi idei autonomiste, regionaliste, de „va-
lorizare a identitãþii comunitare” ar trebui sã fie aplicabile ºi pen-
tru…unguri. (Romii, nu mai puþin numeroºi, nu au fost luaþi deo-
camdatã în calculul strategic social-democrat.) Gîndirea „regionalis-
tã” pedeseristã se blochezã îndatã ce vine vorba de aplicarea aceloraºi
p rincipii ºi în zonele unde, spre „nenorocirea” lor (apud  Cozmâncã),
românii nu sînt majoritari. Astfel aplicarea principiilor subsidiaritãþii,
descentralizãrii ºi autonomiei locale – valori fundamentale ale oricã-
rei democraþii autentice – devin automat, în cazul maghiarilor: „ten-
dinþe de enclavizare”.

„Identitatea comunitarã” despre care, doar cu cîteva rînduri mai
devreme, vorbitorul avea cuvintele cele mai elogioase: „valorizarea
identitãþii comunitare” ca un „stimulator acþional excepþional”, iatã,
în viziune PSD, devine un concept pur etnic. Dacã e româneascã e bu-
nã, dacã e ungureascã e rea. Concluziile vã stau la îndemînã.

Aceastã portavoce a strategiei PSD pentru Transilvania, dorind sã
dea o loviturã ºi mai necruþãtoare iredentei maghiare afirmã, la un
moment dat, cã „ s- a renunþat la contestarea fãþiºã a caracterului
naþional unitar al statului român ºi se preferã obþinerea 'pas cu
pas' a unor drepturi (…) în problema maghiarilor din România”.
Parºivi ungurii ãºtia, dom'le. În loc sã conteste fãþiº caracterul naþio-
nal unitar al statului român, preferã sã obþinã drepturi. Pãi, sã nu
dai cu ei de pãmînt?

le, trebuie privite, aºa cum spuneam, contextual, în cadrele României
actuale. Între regiunile României existã similaritãþi ºi diferenþe, inter-
ferenþe, fiecare îºi are potenþialitãþile ei, aspecte de la care am plecat în
elaborarea Memorandumului. Regiunile pe care le reprezintã semna-
tarii Memorandumului au, la rîndul lor, racile specifice. N-am spus cã
Transilvania e ca Bavaria sau Catalonia, ne cunoaºtem limitele. Avem
ºi  noi mersul trenurilor, ºosele, primari, corupþie, balcanizare
º.a.m.d. Numai cã noi considerãm cã acestea pot fi îndreptate mai re-
pede prin delegarea responsabilitãþilor ºi administrarea problemelor
la nivel regional, într-un cuvînt prin subsidiaritate. Cînd ai de dat un
telefon urgent, nu dai fuga la primul telefon public, atunci cînd ai
unul fix sau mobil în casã...

Oricum ar fi, nu pãstrînd sub preº sau fãcînd front comun (solida-
ritate ciclicã sau incidentalã) împotriva unui grup care propune dez-
baterea unei probleme pe care o considerã de actualitate, vom
 progresa.

MARIUS COSMEANU s-a nãscut în 1967, la Tîrgu-Mureº. Este
sociolog, liber profesionist. (Fu)turism: strategiile migraþionale ale
românilor din Ungaria ,  Altera, 1999/9; Antinostalgia , Sfera politicii,
2001.
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Îl putem liniºti însã pe subtilul ministru de interne social ºi foarte
democrat cã nici ungurii, nici românii cu gîndire democraticã nu au
renunþat sã conteste acest stat naþional unitar român atîta timp cît
naþional înseamnã etnic român, iar unitar înseamnã omogen ro-
mân. ªi vor continua sã lupte pentru obþinerea „pas cu pas” a unor
drepturi legitime contestînd, totodatã, ceea ce este perimat în doctri-
na naþionalã româneascã.

O altã subtilitate a preºedintelui clujean þinteºte „tactica maghia-
rã”, care „vizeazã desfiinþarea miturilor naþionale ale românilor
ºi dezbinarea acestora. Una dintre temele fundamentale ale dis-
cursului maghiar este încurajarea diferenþelor între românii arde-
leni ºi cei din restul þãrii în scopul atenuãrii discursului naþiona-
list din Ardeal ºi substituirii acestuia cu un discurs separatist.”

Cum pot ungurii sã desfiinþeze miturile naþionale ale românilor, es-
te pentru mine o enigmã, dar ministrul de interne are, poate, informa-
þii mai cuprinzãtoare de la serviciile speciale pe care le coordoneazã.
Gura nebunului însã, adevãr grãieºte: statul naþional unitar este, în-
tr-adevãr, un mit: „ ideea separatismului este încã (sic!) în minorita-
te faþã de mitul statului naþional unitar”. Putea sã fi fost domnul mi-
nistru mai explicit decît atît? În acelaºi timp, e greu sã afli din textul
d-lui Rus dacã atenuarea discursului naþionalist din Ardeal – urmã-
ritã nu-i aºa de unguri – e un lucru bun sau unul rãu, dacã încuraja-
rea diferenþelor între românii ardeleni ºi cei din restul þãrii, susþi-
nutã cu atîta fermitate chiar de domnia sa cu cîteva pasaje mai devre-
me prin sublinierea rolului stimulator al identitãþii ardelene, este un
lucru bun sau unul rãu. Poate ne va lãmuri cu ocazia discursului ur-
mãtor. Pînã atunci însã nu putem decît sã ne bucurãm de acordul de-
p lin asupra unei idei pe care noi înºine am subliniat-o adesea: „nu es-
te normal ca românii sau maghiarii din Transilva-
nia sã devinã obiect de tranzacþie pentru Budapes-
ta sau Bucureºti.” În traducere româneascã, oricum
am întoarce-o, asta înseamnã: lãsaþi în pace Ardealul
ardelenilor. Se pare cã, dl .  Funar s-a pripit atunci cînd
i -a oferit d-lui Rus carnetul de membru PRM.

Ar fi trebuit sã închei probabil pe acest ton mai
împãciuitorist. Constatînd însã gravele confuzii ale
d-lui ministru privind principiile de bazã ale demo-
craþiei, precum ºi scandalurile provocate de liderii
partidului sãu pe tema ever green Har-Cov, nu pot sã
nu observ cã originalitatea iliescianã a gîndirii demo-
cratice româneºti este contagioasã. ªi în privinþa
aceasta dl. Rus, spre ghinionul imaginii domniei sa-
le, se potriveºte mai de grabã cu dl. Funar.

În ciuda acestora, rolul specificitãþii regionale,
concepute pentru Transilvania ca element mobiliza-
tor al energiilor locale, se contureazã cu claritate din
programul „social-democrat” prezentat de dl. Ioan
Rus. Într-o formaþiune în care disciplina de partid
este proverbialã, ne vine greu sã credem cã strategia
PSD pentru Transilvania nu este decît un act de disi-
denþã a preºedintelui filialei Cluj. (Nu putem ºti dacã
partea a doua a „strategiei”, cea antimaghiarã, cores-
punde vederilor sincere ale d-lui Rus sau adãugarea
sa a considerat-o necesarã doar pentru a face digera-
bilã prima parte pentru aripa peremistã a PSD. Efor-
turi deosebite pentru redactarea acestei pãrþi nu a
trebuit sã facã, ea fiind preluatã aproape integral din
raportul SRI. Sau trebuie sã deducem cã „transilva-
nismul” original al d-lor Rus, Dâncu, Maior ºi ceilalþi, nu serveºte, de
fapt, alt scop decît cel pe care l-a servit ºi „martie negru” de la Tîrgu
Mureº? Adicã, ca nu cumva românii ºi maghiarii ardeleni sã-ºi dea
mîna peste capul politicienilor dîmboviþeni ºi sã nu mai poatã fi con-
trolaþi de la centru.)

Citind textul cu bunã credinþã putem deduce însã douã lucruri
importante: unul, cã problema regionalã este una serioasã, realã, de
care trebuie sã te ocupi chiar dacã nu-þi face plãcere; ºi altul, cã dato-
ritã acestui fapt partidul de guvernãmînt preferã sã confiºte regiona-
lismul în propriul beneficiu din mîna celor care s-ar putea preocupa
chiar serios de înfãptuirea sa. Apelurile Puterii pentru bagatelizarea
dezbaterii în jurul problemei regionale nu þintesc de fapt problema în
sine, pe care nu o contestã, ci teama cã regionalismul ar putea sã fie
practicat chiar de cãtre regionaliºtii înºiºi: moldoveni, ardeleni, bãnã-
þeni, dobrogeni etc., care ar putea sã redescopere „valoarea stimula-
toare excepþionalã” a identitãþii regionale în beneficiul lor propriu.

În cele din urmã, toatã dezbaterea regionalistã din România atîrnã
de rãspunsul dat la o întrebare aparent banalã: existã sau nu note
specifice suficient de convingãtoare pentru legitimarea instituþionali-
zãrii regionale? Unii sînt înclinaþi sã vadã doar jumãtatea goalã a pa-
harului, alþii dimpotrivã, deºi recunosc cã politicile nivelatoare ale ul-
timelor decenii au contribuit semnificativ la golirea paharului regio-
nal. Apelul la alte tipuri de regiuni (regiunile de tip stalinist din anii
c incizeci, regiunile de dezvoltare etc.) sînt în mod cert piste false, care
nu fac decît sã deturneze chestiunea de la esenþã. Specificul regional,
ca ºi naþionalitatea, nu se decreteazã, el se formeazã printr-o îndelun-
gatã istorie specificã, care se caracterizeazã prin „acele elemente ale
struc turii socio-istorice profunde, mai puþin vizibile, dar care sînt
cele mai durabile ºi care recompun de fiecare datã sistemul de su-
prafaþã în funcþie de structura de profunzime”.  Wallerstein, autorul
acestor rînduri, numeºte acest ceva: fenomen geo-cultural. Or, e des-

tul de anevoios sã conteste cineva specificul geo-cultural al provincii-
lor istorice ale României de astãzi, ºtiind cã ele au avut fiecare istoria
sa proprie, specificul sãu geografic, demografic, cultural, religios etc.,
aflîndu-se fiecare de-a lungul veacurilor în cîmpul magnetic al altor
forþe geo-politice. Moldova în cîmpul de atracþie ruso-polon, Valahia
în cel balcano-otoman, Transilvania în cel ungaro-austriac, ca sã mã
refer doar la cele trei mari Pricipate istorice. Cine ar putea contesta
caracterul specific al Transilvaniei, de exemplu, cu o istorie proprie
bine definitã, comparabilã oricînd cu cele citate drept exemple în Me-
morandum: Scoþia, Catalonia, Flandra, Valonia, Bavaria. A ignora fap-
tul  cã Transilvania a fost, totuºi, un stat independent, care a durat mai
mult decît vîrsta României de astãzi, putere semnatarã a pãcii de la
Vestfalia, care a beneficiat de o largã autonomie ºi în cadrul coroanei
ungare, ºi în cel al imperiului habsburgic, constituind, de fapt, o pun-
te între Occident ºi Orient, ºi a considera cã aceastã îndelungatã isto-
rie specificã nu a lãsat amprente adînci în cultura, mentalitatea, psi-
hologia, comportamentul, cutumele popoarelor convieþuitoare în
acest spaþiu, care sã nu se lase cu modificãri cultural-genetice rele-
vante, capabile sã determine pînã astãzi (în ciuda prezenþei jucãtori-
lor de table din faþa blocurilor, a manelelor, a murdãriei ºi a cenaclu-
rilor pãuniste generalizate) comportamente specifice, dovedeºte ori
miopie intelectualã, ori tendenþiozitate politicã.

Reacþiile comentatorilor la fenomenul regionalist a cuprins o largã
paletã pitoreascã, de la vulgaritãþile agresive ale unor vadimi sau fu-
nari, suspinele conºtiinþei naþionale ale lui Octavian Paler sau
C. T.  Popescu, la denunþurile patriotarde ale unui Ilie ªerbãnescu, Ali-
na Mungiu ºi turma micilor oportuniºti, care n-au vrut sã scape ocazia
telegramelor de adeziune. Cele dictate de raþionalismul calm ºi cum-

pãtat al unui Dan Pavel sau Cornel Nistorescu meritã o analizã mai
profundã ºi mai cuprinzãtoare pe care nu mã încumet s-o fac acum.
Nu pot sã trec însã fãrã reacþie pe lîngã o voce europeanã care, de astã
datã, pare sã se fi lãsat atrasã în vacarmul disonant al falsetelor. Dacã
unii intelectuali români, ca ºi dl. Rus, de altfel, se tem de punerea în
evidenþã a „diferenþelor dintre românii ardeleni ºi cei din restul
þãrii”, iatã cã unii intelectuali bãnãþeni, considerîndu-se mai „frun-
cea” decît ardelenii sau temîndu-se sã nu fie implicaþi în disputele et-
no-comunitare din Ardeal, poate ºi pentru a face ochi frumoºi amici-
lor de peste munþi, deºi se considerã mai occidentali decît vienezii,
preferã sã facã apologia diferenþelor faþã de ardeleni decît sã reflecteze
asupra diferenþelor specifice faþã de conaþionalii din spaþiul extracar-
patic, incomparabil mai evidente. Sã fie o formã particularã de discre-
þie  sau eroare de calcul? Nu doresc sã intru într-o analizã detaliatã a
teoriei federalizãrii mafiilor care, contrar intenþiilor autorului
 (Mircea Mihãieº), nu face decît sã compromitã noþiunea de descentra-
l izare în sine ºi sã ridiculizeze conceptul fundamental al oricãrei de-
mocraþii autentice: subsidiaritatea. Pentru cã mafiile ºi birocraþii, dacã
e sã se reproducã, nu o fac doar la nivelul provinciilor istorice anate-
mizate – cum îºi exprimã domnia sa temerea –, ci la toate nivelurile
descentralizate ale statului, indiferent cum s-ar numi ele. De ce ar tre-
bui sã fim îngrijoraþi numai de proliferarea mafiilor regionale? Dupã
incursiunile ironice pe care le comite la adresa provinciilor istorice,
ulterior în zadar mai revine autorul la declaraþii de adeziune faþã de
descentralizarea radicalã ºi o Românie regînditã din temelii, dacã
concluzia domniei sale este, de fapt, cea caragialescã: sã se modifice
pe ici pe colo, dar sã nu se schimbe nimic. Nu doresc sã reiau nici silo-
gistica originalã referitoare la frontierele provinciilor istorice, ca ºi
cum n-am ºti despre ce vorbim, nici sã reproduc palerismele deja ar-
hicunoscute, care nu onoreazã pana autorului bãnãþean. Eu însumi

bãnãþean fiind însã, mã ºocheazã de cîte ori mã lovesc de mitul Bana-
tului liberal ºi pro-occidental  în comparaþie cu Transilvania retro-
gradã. Chiar dacã nu contest cã la Cluj, aºa cum afirmã ºi autorul, a
triumfat strepezitul, compactul, intolerantul „românism”. (Ne-am
putea întreba, totuºi, dacã nu cumva bãnãþeanul Gheorghe Funar este
liderul acestui „românism” clujean intolerant, dacã nu cumva lugoja-
nul Iosif Constantin Drãgan este mecena naþionalismului românesc
de pretutindeni, dacã nu cumva timiºoreanul Valeriu Tabãrã este pre-
ºedintele celuilalt partid naþionalist-extremist, PUNR?… Dacã nu
cumva consilierii „liberali” ai oraºului de pe Bega sînt cei care s-au
opus tãbliþelor plurilingve în Timiºoara, în timp ce în Ardealul „retro-
g rad” multe oraºe au adoptat acest gest tolerant faþã de alteritate etc.?)
Da, aparent Banatul este cea mai occidentalã regiune a României. Fai-
moasa toleranþã bãnãþeanã însã, din pãcate este – ca ºi mitul românu-
lui paºnic ºi al paradisului României interbelice – un adevãr ºchiop.
Este toleranþa faþã de o alteritate multicolorã, caleidoscopicã, dar can-
titativ nesemnificativã, pe cale de dispariþie, o floare la butoniera ro-
mânului bãnãþean, pe care o afiºezi, pentru cã nu-þi cere ºi nu trebuie
sã-i dai nimic. Este toleranþa faþã de un pluralism atomizat, o multitu-
dine de frînturi de alteritãþi private, deja incapabile sã se coaguleze în
comunitãþi, o toleranþã în spiritul liberalismului clasic, nu foarte dife-
rit, în esenþã de acel ceauºism incipient care decretase „limba comu-
nã” a socialismului biruitor ºi în care minoritãþile jucau (încã!) îm-
brãcate în porturile lor naþionale însã pe muzicã popularã… româ-
neascã.

Unele întîmplãri vorbesc despre esenþe mult mai profunde decît
pare la prima vedere. Mã aflam la Timiºoara cînd a fost depusã piatra
de temelie a bisericii… „studenþilor”. Nu ºtiu dacã a fost ridicatã pînã

la urmã ºi biserica, una dintre cele peste 1000 de bi-
serici ortodoxe clãdite dupã Revoluþie. Sîntem în
1990 sau 91. Sobor de preoþi (ortodocºi), autoritãþi,
public, întreaga floare a intelectualitãþii liberale ti-
miºorene. Dar nu am auzit pe nimeni întrebîndu-se:
ce-i aia „bisericã studenþeascã”? Ce religie o mai fi ºi
asta? Atît de firesc li s-a pãrut tuturor liberalilor bã-
nãþeni cã „biserica studenþilor” nu putea fi decît…
ortodoxã. Cam aceasta este diferenþa dintre liberalis-
mul bãnãþean ºi cel ardelean, cel al „provincialilor
retrograzi”. Spiritul transilvan, atît cît a mai rãmas
d in el, nu doreºte sã impunã unitatea prin pulveriza-
rea ºi atrofierea diversitãþii identitare comunitare.

În privinþa structurii statului naþional român,
sîntem cu toþii de o discreþie jenantã. Deºi – „regio-
nal i ºti” sau „unioniºti” – sîntem cu toþii de acord, cã
el  nu funcþioneazã. Performanþele sale umplu cartea
recordurilor negative. De optzeci de ani aceastã ma-
ionezã se taie. De doispezece ani, în deplinã libertate
ºi  nesiliþi de nimeni, ne învîrtim în jurul cozii. În
c iuda autoamãgirilor sezoniere, continuãm sã fim
de rîsul Europei. Toþi ºtim asta, din cînd în cînd o ºi
spunem. Dar în privinþa structurii statului naþional
român rãmînem inflexibili. Nu-i nimic dacã nu
func þioneazã. „Tratamentul bolii de care suferã Ro-
mânia nu este regionalizarea – declarã fostul bard
ceauºist, astãzi senator PSD – , ci unitatea naþiona-
lã.  Noi nu sîntem suficient de mulþi în þarã, în cu-
prinsul graniþelor, cîþi ar trebui sã fim ºi cu cei din
Basarabia ºi Bucovina de Nord.” Ce poþi sã mai

adaugi la astfel de partituri de tip România Mare, în timp ce în faþa
ochilor Europei se fluturã drapelul cu douãsprezece stele?

Cãutarea soluþiilor inedite este, credem noi, de datoria fiecãrui pa-
triot autentic. Memorandumul provincialilor a fost semnat iniþial de
treisprezece persoane. De atunci s-au mai adãugat mulþi alþii.
Dl.  Sabin Gherman se laudã cu zeci de mii de susþinãtori. SRI-ul o fi
ºti ind mai bine. Nu avem motive sã ne îndoim cã strategia pentru
Transilvania a d-lui Ioan Rus are, de asemenea, numeroºi susþinãtori.

Dilema d-lui Cornel Nistorescu mi se pare semnificativã: „ªi
atunci m-a fulgerat gîndul cã s-ar putea ca, în ciuda mîniei prole-
tare exprimate la vîrful clasei politice, populaþia, într-o anume
proporþie, sã aibã altã pãrere. Cîþi? De unde? Dacã sînt doar zece-
c incisprezece, treacã-meargã. Dar dacã sînt mai mulþi? Mai mulþi
decît ne imaginãm?”

Chiar dacã un sondaj nu poate înlocui un recensãmînt, informa-
þiile oferite de acesta ar putea fi folositoare. Atunci cînd, în ciuda unei
educaþii de mai multe decenii, a unor campanii de intimidare, ame-
ninþãri guvernamentale, a ademenirilor de tipul „statutului maghiari-
lor”, a bombardamentelor etniciste de toate felurile ºi din toate direc-
þi ile, aproape un sfert dintre românii ardeleni ºi aproape jumãtate
dintre maghiarii ardeleni se declarã mai degrabã ardeleni decît ro-
mâni sau maghiari, iar clasa noastrã politicã nu se lasã dezlipitã de
icoana statului naþional unitar, e cazul ca, în sfîrºit, sã strige cineva în
gura mare: regele e gol!

Sondajul cu pricina a fost efectuat de institutul Metro Media Trans-
ilvania al d-lui ministru al informaþiei, Vasile Dâncu. Nu avem motive
sã ne îndoim de autenticitatea datelor.

SZOKOLY ELEK s-a nãscut în 1939, la Fãget, jud. Timiº. Este directorul Li-
gii Pro Europa. Chestiunea Transilvanã între melancolie ºi realitate, în
Problema Transilvanã, Iaºi, 1998.



D’ale dezbaterii!
Citate ºi mormãieli

Moto:
„…în jurãtura dã un capitol aparte în stilul ro-
mân .  Nu se poate sã nu admitem dar cã înjurãtu-
ra n e stã în substanþa adîncã a sufletului.”
(Paul Zarifopol, În ajutorul vocabularului literar,
în Eseuri, I, Ed. Minerva, 1988, p. 49)

Adrian Nãstase: „Nu ºtiu dacã este vorba de o dezbatere de idei
sau de o acþiune politicã. (...) Þãrile din Uniunea Europeanã sînt îm-
pãrþite în regiuni ºi existã ºi în România anumite regiuni. Totuºi, nu
înþeleg sensul în care se pune aceastã problemã.” (Mediafax, 10 dec.
2001; Adevãrul, Jurnalul Naþional, 11 dec. 2001)

O gafã datoratã bunului simþ, ceea ce la politicianul român e
apro ape interzis, fiind un virus mortal. Se vede treaba cã, luat
prin surprindere, dl. Nãstase nu-ºi poate cenzura reflexele demo-
cratice chiar pe cît i-ar cere funcþia ºi interesele.

Luîn du- ºi seama peste noapte, dl. Nãstase a arãtat a doua zi
cît este de forþos. Domnia sa a spus cum trebuie citit Memorandu-
mul ºi a stabilit agenda zilei:

„Problema partidelor ºi a societãþii civile este dacã vor accepta
aceastã capcanã, transformînd o idee lansatã de niºte rãtãciþi într-o
dezbatere naþionalã. Consider cã noi trebuie sã-i lãsãm pe rãtãciþi sã
dez batã aceastã problemã în familie ºi sã nu deturnãm sensul dez-
baterilor publice de la temele cu adevãrat esenþiale (…). [Altele]
sînt temele majore care trebuie sã ne preocupe ºi nu felul în care
s-ar putea transpune în România formule de organizare administra-
tivã din perioade trecute sau felul în care am putea sã revenim la vo-
ievodatele sau cnezatele din secolul al 13-lea... În fapt, iniþiatorii
acestui Memorandum vor sã ne ducã înapoi în timp, sã dezinventãm
Marea Unire ºi Unirea de la 1859 (...). Este o sfidare a memoriei co-
lective a acestui popor, care a vãrsat sînge pentru împlinirea unitãþii
naþionale. (...) Vreau sã avertizez... cã în momentul în care vor încer-
ca sã treacã la un anumit tip de acþiuni împotriva statului naþional
unitar român, atunci ne vom implica ºi cu instituþiile statului.” (Me-
diafax, 11 dec. 2001)

Peste cîteva zile, la videoconferinþa ceremonialã cu prefecþii,
prim-ministrul ia un angajament ferm:

„...aceste lucruri erau previzibile ºi le-am arãtat, dar ceea ce aº
vrea sã evitãm ar fi capcana de a începe aceste dezbateri ºi eu vã pro-
m it cã este ultima datã cînd eu mai discut despre aceste subiecte. Cei
de la Provincia,  de fapt, aceastã dezbatere o doresc.” (Mediafax, 14
dec. 2001)

A n gajamentul ºi-l încalcã – fireºte – încã în aceeaºi zi ºi, cu
co n tribuþia entuziastã a lui Dumitru Tinu, directorul „Adevãru-
lui” ,  le expune cititorilor gazetei sale preferate acea tezã care re-
voluþioneazã tranzitologia, anume cã datoritã unor asemenea
discuþii la care am fost obligaþi evident din strãinãtate am ajuns
n o i coada Europei de est. Dar nu e cazul sã ne pierdem cu firea:
avem instituþiile statului, avem servicii de informaþii, mergem
în ainte, nu bem þuicã cu vecinii:

„Vin niºte nefericiþi ºi spun cã ei vor sã dezbatã problema statului
reg ional (...). Toatã dezbaterea e o falsã problemã. (...) Timp de 12
ani  am tot fost þinuþi de vorbã, deci mergînd pe drum erau cînd un
vec in, cînd altul, ne mai opreau, ne þineau de vorbã, discutam des-
pre revoluþia de la 1848, despre nu ºtiu ce s-a întîmplat acum cîteva
secole ºi noi stãteam, explicam politicos cum a fost cu revoluþia ace-
ea, cum s-a întîmplat în secolul 11, ce s-a întîmplat pe vremea lui
Burebista. În timpul ãsta, alþii mergeau mai repede mai departe ºi de
asta am ajuns în coada plutonului. (...) din 1918 tot facem dezbateri
d in astea. Nu ºtim ce se ascunde în spatele acestor poveºti, nu ºtim
c ine le finanþeazã? (...) Sã ne vedem de drumul nostru. Am stabilit

cã ãsta este drumul, mergem pe el, nu mai stãm sã bem þuicã cu ve-
c inul din stînga, cu vecinul din dreapta, sã stãm sã facem un semi-
nar pe nu ºtiu ce temã la cîrciuma din sat, mergem înainte. Asta este
treaba, asta vreau eu sã înþelegeþi. În rest, sînt instituþiile statului,
avem servicii de informaþii...” (Adevãrul, 15 dec.2001)

Ion Iliescu: „A aborda o asemenea chestiune la scarã naþionalã
m i  se pare cu totul aberant. Nu aceasta este tema centralã care preo-
cupã România – cum sã mai scindãm teritoriul, cum sã-l împãrþim
în alte structuri. Noi ne aflãm încã în faza consolidãrii statului naþio-
nal  aºa cum este el. (...) Asta poate sã rãmînã o discuþie de cercuri de
analizã, de orice vreþi, teoretice, la un pahar de bere sau la un pahar
de vin, a unor oameni care vor sã-ºi antreneze mintea.” (Mediafax,
12 dec.; Jurnalul Naþional, 13 dec. 2001)

Preºedintele e, de departe, cel mai consecvent politician ro-
mân .  Do mnia sa are, în asemenea împrejurãri, o veche ºi ne-
schimbatã tacticã: „sã-i lãsãm sã fiarbã în suc propriu”. Mulþu-
mim pentru generozitatea cu care ne garanteazã dreptul de a sta
la taclale pe la noi pe-acasã. E semn cã statul nu se bagã în inti-
mitate. Nu-i aºa?

Ion Iliescu:  „Sã discuþi despre fragmentare, despre separare, este
un inutil ºi periculos simulacru de democraþie. Astfel de demersuri
trebuie respinse cu fermitate.” (Discurs la Adunarea Solemnã con-
sacratã celei de-a 12-a aniversãri a Revoluþiei Române din 1989, Jur-
nalul Naþional, 22 dec. 2001)

Dupã Rãzvan Theodorescu, ministrul culturii, maestrul de ce-
remo n ii al Adunãrii, Dan Iosif ºi nelipsitul Sergiu Nicolaescu un
an ume Metin Cerchez are ultimul cuvînt: „Un turc din România o
sã vã spunã sã puneþi mîna pe arme ºi sã nu-i lãsaþi pe alþii sã facã fe-
deralizare. Îi cer lui Iliescu sã îmbrace haina lui Cuza ºi sã umble
prin R omânia, sã fie Vlad Þepeº! Un turc din România vã spune sã
puneþi stema pe acest drapel!” Theodorescu nu poate rezista ºi grã-
ieºte: „Dumnezeu sau Allah le rînduieºte pe toate!” (Jurnalul Naþio-
nal, 22 dec. 2001) Sãracul preºedinte! Turcul n-avea de unde sã
ºtie cã haina lui Cuza e cam mare pentru el.

ÎPSS Bartolomeu Anania: „Ideea federalizãrii Mãnãstirii  Nicula
m i  se pare de-a dreptul nãstruºnicã... Dacã o seamã de intelectuali
greco-catolici au îmbrãþiºat ideea unei Românii dezmembrate, de ce
un al tul n-ar aplica-o ºi asupra unei mãnãstiri. ªi dacã s-a pornit o
campanie antiromâneascã, de ce nu i s-ar alãtura ºi una antiortodo-
xã? (...) În ceea ce priveºte Nicula, Domnia Voastrã propuneþi o solu-
þie salvatoare: mãnãstirea sã fie împãrþitã în douã (dar rãmînînd, to-
tuºi, una!; greco-catolicilor sã le revinã partea vesticã, iar ortodocºi-
lor sã le rãmînã partea esticã; un fel de federalizare bipartitã... Mã-
nãstirea Nicula... nu poate fi obiect de discuþii sau negocieri... Nicu-
la. . . a fost, este ºi va fi mãnãstire ortodoxã... ” (Scrisoare deschisã
domnului Liviu Petrina, Cotidianul, 4 ian. 2002)

Î PSS Bartolomeu Anania duce, de la instalarea sa în scaunul
de la Cluj, un rãzboi sfînt ºi fãrã argumente împotriva Bisericii
Române Unite (greco-catolicã). Rãzboiul e inspirat ºi condus du-
pã marele precept evanghelic „scopul scuzã mijloacele”. De aceea
înaltul arhiereu nu stã sã aleagã mijloacele, folosind tot ce-i vine
la mînã. Numai cã, de aceastã datã, domnia sa a ales douã arme
la fel de precare: inconsecvenþa ºi ignoranþa. ªtiind prea bine cã
existã ceva ce este împãrþit în trei, rãmînînd, totuºi, unul, nu vrea
n ic icum sã accepte cã o biatã mãnãstire poate fi „federalizatã” ,
adicã împãrþitã în douã, rãmînînd, totuºi, întreagã. În al doilea
rîn d,  Arhiepiscopul ortodox al Clujului a ignorat faptul cã în com-
po ziþia confesionalã a grupului „memorandiºtilor” se reflectã ca
în oglindã structura confesionalã a României, majoritatea orto-
doxã fiind la fel de copleºitoare (un singur greco-catolic între toþi
semn atarii) aici ca peste tot. Sau poate cã scrisoarea domniei-sa-
le reprezintã implicit o afurisire ºi o excludere a colegilor noºtri
ortodocºi din Biserica pe care o pãstoreºte? Faptul cã e vorba de o
sfr untatã minciunã, instrumentatã propagandistic, e treaba
do mn iei sale. Va fi ºtiind mai bine decît noi cum se rezolvã ºi se

ab so lvã astfel de pãcate, fãcute cu „ºtiinþã sau cu neºtiinþã, cu vo-
ie sau fãrã.”

Cristian Tudor Popescu: „Despre subiectul România am scris ºi
eu, uneori cu durere, alteori cu furie. Dar nu mi-am imaginat vreo-
datã cã aº putea lansa public iniþiative de redesenare a hãrþii politi-
co-administrative a þãrii pe motiv cã e cam veche. (...) m-aº simþi ca
ºi cum i-aº cere mamei mele sã-ºi facã niºte operaþii estetice, întru-
c î t  e cam bãtrînã. Or, în anii din urmã, tot aud, cu uluiala de odinioa-
rã, feluriþi surtucari, de prin Ardeal ºi nu numai, cum viseazã sã tra-
nºeze România cu drujba, urmînd sã coase pe urmã bucãþile dupã o
schemã care le place lor mult. S-o facã semilunarã, toroidalã, pãtra-
tã, mozaic, puzzle, cubul Rubik. Cu o Românie aºa cum e, le e ruºi-
ne.” (Adevãrul, 12 dec. 2001)

Dl. Cristian Tudor Popescu nu e un simplu jurnalist talentat.
Do mn ia sa are frecvente crize de genialitate (cel puþin în dome-
n iu; ºi aici nu e vorba de ironie). Felul cum a „executat” Memo-
ran dumul – o spunem cu obiectivitate – þine de o astfel de crizã: o
pro stie ºi un sacrilegiu deodatã. Dl. Popescu, fiind un tempera-
men to s, gîndeºte, de regulã, prin temperament. Impetuozitatea
acestuia îi þine adesea loc de gîndire. Aºa s-a întîmplat ºi de
aceastã datã. Ca sã rãmînem la analogia propusã de domnia sa
( ºi pe care altminteri nu ne-am fi îngãduit-o): ce-ar face
dl.  Popescu dacã ar fi vorba de o mamã bolnavã? Credem cã i-ar
reco manda, totuºi, un tratament. Pentru cã aici nu de „estetica”
patriei e vorba, ci de bolile ei. Iar în ceea ce priveºte aluziile cam
strãvezii la o Românie „mozaicã”, „puzzle” ºi „Rubik” chiar crede
redac to r ul ºef al „celui mai citit” cotidian din þarã cã dacã cineva
n u este încîntat de „România aºa cum e” ºi vrea sã schimbe niþel
lucr urile, trebuie sã meargã neapãrat pe mîini strãine?

Acad. Constantin Bãlãceanu-Stolnici:  „... propunerea fãcutã
trebuie consideratã un grav atentat la devenirea istoricã a statului ro-
m ân. (...) Strãbunicul meu cu generaþia lui au luptat din greu pen-
tru eliminarea regionalismului Principatelor Unite ºi constituirea
unei Românii unitare; bunicul ºi tatãl meu, împreunã cu generaþiile
lor s-au strãduit, dupã 1918, sã elimine compartimentarea, în pro-
vinciile istorice ale þãrii ºi sã structureze România Mare ca un stat
naþional. (...) grupul de la Cluj a depãºit limita acceptabilitãþii. Ceea
ce m-a durut mai mult a fost cã, alãturi de nume maghiare, au apã-
rut ºi  nume româneºti, deºi am mai vãzut români în slujba interese-
lor strãine.” (Ziua, 13 dec. 2001)

Dl.  academician a citit Memorandumul direct în traducerea
d-lui Nãstase. Cu toate astea, nu putem sã nu admirãm con ver-
gen  þa eclatantã dintre gîndirea academicã ºi cea securisticã. Cît
priveºte concepþia – simptomaticã – asupra istoriei ca o chestiu-
n e de familie, a d-lui Stolnici, înþelegem mîhnirea lui: nu este
uºo r ca dupã atîtea eforturi de „eliminare”, sã vezi cã tot a mai
rãmas ceva ºi astãzi „de eliminat”.

Ce spune „elita” politicã
Co smin Guºã, secretarul general al PSD: „Nu cred cã e o problemã
pentru noi. Ideea de regionalism se aplicã altor state, care nu au
identitatea bine definitã ca a noastrã.” (Monitorul de Cluj, 11 dec.
2001)

Ioan Rus, ministru de interne (PSD): „Este o tîmpenie! Pe unii
d intre semnatari chiar îi cunosc. Eu am vorbit de pericolul diminuã-
rii autoritãþii statului. Drumul de la þînþar la armãsar nu noi l-am
parcurs.” (Jurnalul Naþional, 12 dec. 2001)

Corneliu Vadim Tudor, preºedintele PRM:  „Memorandumul es-
te o aberaþie, o nouã escaladare a politicii iredentiste a UDMR, care a
racolat ºi niºte gunoaie ale intelectualitãþii româneºti. (...) Este o gra-
vã diversiune, iar PRM propune anchetarea diversioniºtilor pe motiv
de crimã de leznaþiune.” (Cronica Românã, Ziua, 12 dec. 2001)

Valeriu Stoica, preºedintele PNL: „Formula de stat regional este
una nefericitã. Dar, dacã autorii Memorandumului nu au în vedere
ideea de secesiune, ci doar aceea de descentralizare, PNL ar putea
susþine o astfel de iniþiativã.” (Ziua, 12 dec. 2001)

Markó Béla, preºedintele UDMR: „Sîntem de acord cu faptul cã
nu ex istã subiecte tabu ºi ar fi bine dacã ºi liderii de opinie români ar
accepta sã purtãm o discuþie publicã în aceastã problemã. În Memo-
randum figureazã alternative cu privire la aceea cã diviziunea admi-
nistrativã a României ar trebui sã se adapteze specificitãþilor istorice
ºi culturale. Nu e întîmplãtor faptul cã, în timpul campaniei electo-
rale, UDMR a conceput un mesaj cãtre Transilvania. Am tratat regiu-
nea ca pe o entitate aparte. Aceastã idee a apãrut ºi în viaþa politicã,
cãci tocmai politicieni din partidul de guvernãmînt au încercat sã
formuleze programe pentru Ardeal, respectiv pentru Moldova. Nici
actuala împãrþire administrativã, nici cele opt zone economice nu
co res pund  particularitãþilor culturale, sociale.” (Krónika, 12
dec. 2001)

Vio rel Panã, liderul grupului PD din Senat: „O asemenea idee
este absolut absurdã. Este o temã ce nu trebuie luatã în dezbatere,
iar propunerea înfiinþãrii de parlamente regionale este neavenitã.”
(Ziua, 12 dec 2001)

Szilágyi Zsolt, deputat UDMR: „Vom propune Consiliului Repre-
zentanþilor ca UDMR sã sprijine aceastã dezbatere publicã, întrucît
atelierele progresive i-au dat deja curs, dar politica oficialã româ-
neascã a încercat sã trateze sfera întregii probleme ca pe un tabu,

Premiile revistei Provincia
pentru propãºirea pe meleagul strãmoºesc a dialogului civic ºi pentru dezvoltarea unui stil naþional al dezbaterii
Marele premiu

Domnului prim-ministru ADRIAN NÃSTASE – pentru autoritatea cu care a dat indicaþii preþioase pentru interpretarea „memorandu-
m ului” (aºteptãm ºi noi, în schimb, certificatele de „rãtãciþi” eliberate de domnia sa)

Premiul I
ÎPSS BARTOLOMEU ANANIA – pentru largheþea cu care ne-a anatemizat (fãcîndu-ne pe toþi greco-catolici)

Premiul II
Doamnei ALINA MUNGIU-PIPPIDI – pentru temeritatea cu care, dupã ce în chiar rîndul al treilea al articolului domniei sale comite un
franc pleonasm („probã de tentativã”), ne þine prelegeri de erudiþie, coerenþã ºi patriotism (apreciem cã s-a abþinut de la cele de stilisticã)

Premiul III
Dom nului ILIE ªERBÃNESCU – pentru propunerea de a folosi „toate celelalte mijloace posibile” (altele decît cele „economice”) „pen-
tru a pãstra A rdealul în cadrul statului naþional unitar român” (eventual asasinat, închisoare ºi alte asemenea blînde tratamente?)

Menþiuni
Domnului ministru al administraþiei publice locale OCTAV COZMÂNCÃ – pentru abnegaþia cu care a tãcut în toatã aceastã afacere
(prietenii ºtiu de ce)
Do m nului MIRCEA MIHÃIEª – pentru echidistanþa cu care ne-ar vedea în boxe alãturi de ministrul Ioan Rus
Domnului EMIL HUREZEANU – pentru limpiditate

Menþiune ex aequo pentru expresivitate
Domnilor GHEORGHE FUNAR (pentru „iobagi ai lui Soros”) ºi EUGEN URICARU (pentru „Iago de provincie”)



res pectiv s-o lase în afara atenþiei. România se aflã printre codaºii
plutonului þãrilor care vor sã adere, printre altele, ºi din cauzã cã în-
cearcã sã intre în Uniunea Europeanã cu o structurã statalã supra-
centralizatã. Cu aceastã structurã nu e capabilã sã corespundã exi-
gen þelor UE, respectiv practicii existente în þãrile Uniunii. Regiunile
istorice, care s-au format ca urmare a unei evoluþii social-politice or-
ganice, trebuie sã aibã în orice caz o pondere mai mare decît acele
zone de dezvoltare pe care birocraþii bucureºteni le-au încropit
ºezînd la birourile lor.” (Krónika, 12 dec. 2001)

To ró T. Tibor, deputat UDMR, liderul Blocului Reformist:
„UDMR trebuie sã sprijine dezbaterea publicã, pentru ca sã le confe-
rim  celor formulate în memorandum valabilitate la nivelul acþiunii
politice, legislative, al dezbaterii privitoare la modificãrile constituþio-
nale. Sfera ideaticã a regionalismului, politica axatã pe Transilvania
ºi  parteneriatul strategic cu românii ardeleni au fost incluse în pro-
g ramul uniunii la propunerea Blocului Reformist.” (Krónika, 12
dec. 2001)

Eckstein-Kovács Péter, senator UDMR:  „Sfera de probleme a
descentralizãrii e importantã, pentru ca proiectele de dezvoltare re-
gionalã sã-ºi afle în România parteneri regionali.(...) Nu e întîmplã-
tor cã aceastã iniþiativã aparþine unui grup de intelectuali indepen-
denþi, cãci în cadrul exprimãrii libere a opiniilor intelectualii, oame-
ni i  de creaþie, au un spaþiu de manevrã mai mare decît oamenii poli-
tici. (...) Cred cã pentru cei din sfera politicii e mai lesne acceptabil
sã înzestreze cu atribuþii sporite zonele de dezvoltare deja existente.
R econstituirea regiunilor istorice are o semnificaþie simbolicã ºi e re-
comandabilã din punctul de vedere al popularitãþii.” (Krónika, 12
dec. 2001)

To kay György, deputat UDMR: „Memorandumul ar trebui sã fa-
cã parte din dezbaterea socialã pe marginea regîndirii Constituþiei
României. (...) Cred cã orice propunere care vizeazã eficientizarea
sistemului administrativ, subsidiaritatea sau statul minimal, funda-
m entatã constituþional, trebuie tratatã cu seriozitatea. Este impor-
tant sã se discute pe un ton neutru, lipsit de pasiune. Nu este vorba
în nici un caz despre un atentat la securitatea României.” (Adevãrul
de Arad, 12 dec. 2001)

Sergiu Nicolaescu, senator PSD: „N u pot sã spun altceva decît cã
este vorba despre o prostie fãrã margini, propagatã de cîþiva oameni
cumpãraþi! Este inadmisibil sã formulezi o asemenea cerere, dupã
ce am luptat timp de secole pentru unitatea þãrii. Cei care au întoc-
m i t acest document, vor suferi rigorile legii.” (Adevãrul de Arad, 12
dec. 2001)

Nicoarã Creþ, deputat PRM: „Este un lucru aberant care face
parte d in strategia forþelor ostile statului naþional român, din interior
ºi din exterior. (...) Am vãzut cã sînt destul de puþine nume româ-
neºti, iar aceia nu sînt probabil români. (...) Este vorba despre o de-
claraþie de rãzboi adresatã poporului român.” (Adevãrul de Arad, 12
dec. 2001)

Gheo rghe Funar, primarul Clujului, secretar general PRM: „Art.
30 din Constituþie, care consfinþeºte principiul libertãþii de exprima-
re a persoanelor, la alin. 7 stipuleazã: «Sînt interzise de lege defãi-
marea Þãrii ºi a naþiunii, îndemnul la rãzboi de agresiune, la ura na-
þionalã, rasialã, de clasã sau religioasã, incitare la discriminare, la
separatism teritorial (s.n.) sau la violenþã publicã...» (...) Potrivit
prevederilor alin. 1 din art. 166 C.P., infracþiunea de «acþiune împo-
tri va ordinii constituþionale» constã în «iniþierea, organizarea, sãvîr-
ºirea sau sprijinirea de acþiuni care pot pune în pericol, sub orice
form ã, ordinea constituþionalã, caracterul naþional, suveran, inde-
pendent, unitar ºi indivizibil al statului român.» Infracþiunea este
aceea contra siguranþei statului, deci una de pericol, caracterizatã
prin faptul cã nu presupune producerea unui rezultat determinat ci,
esenþa ei este crearea unei stãri de pericol pentru valorile sociale
ocrotite prin incriminarea faptelor ce constituie aceastã infracþiune.
Avînd în vedere toate acestea ºi încãlcãrile prevederilor Constituþiei
R omâniei ºi ale Codului penal, solicitãm reprezentanþilor Parchetu-
lui sã întreprindã demersurile necesare în vederea demarãrii proce-
duri i de urmãrire penalã ºi trimiterea în judecatã a semnatarilor Me-
m orandumului «pentru construcþia regionalã a României». În
drept, solicitãm aplicarea prevederilor art. 166 Cod Penal.” (11 dec.
2001. Textul integral al Plîngerii penale, trimisã Parchetului de pe
l îngã Curtea de Apel Cluj a fost publicat în România Mare, nr. 597,
Anul XII, din 21 dec. 2001)

Emil Boc, deputat, vicepreºedintele PD: „În acest moment des-
centralizarea ºi autonomia localã sînt mimate în România, iar o
aprofundare realã a acestor douã principii se impune. Federalizarea
R om âniei nu rezolvã problema, ci dimpotrivã, ar distruge forþa statu-
lui  unitar român, slãbindu-i performanþele printr-o fãrîmiþare regio-
nalã accentuatã.” (Adevãrul de Cluj, 13 dec. 2001)

Marius Nicoarã, liderul PNL Cluj: „Federalizarea este o chestiu-
ne pe care o exclud. PNL a fãurit România Mare. În cel mai scurt
timp, PNL va prezenta un document referitor la poziþia noastrã în
prob lem a transilvanã, în care nu este vorba de nici o rupturã, de nici
o spargere a României. Documentul pe care îl vom prezenta va con-
sfinþi poziþia liberalã definitiv.” (Adevãrul de Cluj, 13 dec. 2001)

Vasile Soporan, prim-vicepreºedinte al PSD Cluj, prefectul ju-
deþului Cluj: „. .. existã teme fundamentale, precum cea a caracteru-
lui naþional unitar al statului român, care nu pot face subiectul unor
astfel de discuþii.” (Adevãrul de Cluj, 13 dec. 2001)

Markó Béla, preºedintele UDMR: „Eu propun sã nu mai privim
activitatea noastrã din prisma Bucureºtiului sau a Budapestei, ci din
prisma Transilvaniei unde trãim.” (Discurs la ºedinþa din 15 dec. a
Consiliului Reprezentanþilor UDMR, Mediafax, 15 dec.)

Markó Béla, preºedintele UDMR: „Propun sã renunþãm a ne
privi  pe noi înºine din Bucureºti sau din Budapesta ºi sã ne privim
de acolo unde sîntem: din Tîrgu Mureº, respectiv din orice regiune a
Transilvaniei. ªtiu cã aceastã propunere a mea nu va plãcea tuturor,
pentru cã aici poate altfel se vãd aceleaºi legi, decît din alte locuri,
dar aº dori sã liniºtesc pe toatã lumea cã nici de aici nu se vãd la fel.”
(Discurs la ºedinþa din 15 dec. a Consiliului Reprezentanþilor UDMR,
Informaþii UDMR, 17 dec. 2001)

K laus Johannis, primarul municipiului Sibiu, FDG: „Discuþia
despre regionalism ºi federalizare se aflã încã la începuturi. Ea re-
prezintã o provocare adusã în atenþia opiniei publice de un grup de
intelectuali din Ardeal. Eu nu cred cã e cazul, cel puþin pentru mo-
ment, sã tragem concluzii sau sã despicãm firul în patru. Mi se pare
o discuþie interesantã, dar mai întîi ar trebui sã ascultãm punctul de
vedere al specialiºtilor, sã existe o consultare temeinicã ºi abia dupã
aceea sã se tragã concluzii. Diferenþa între regionalism ºi federaliza-
re este foarte micã, mai degrabã de nuanþã. Toate formele de organi-
z are au avantaje ºi dezavantaje, însã ele trebuie dezbãtute mai pe
larg. Momentan avem o Constituþie, care trebuie respectatã.” (Ziua
de Ardeal, 15 dec. 2001)

Do rin  Florea, primarul minicipiului Tîrgu Mureº, PNÞCD:
„Energiile prisosinde ale unora, încercaþi de crize de personalitate ºi
al ienate tribulaþii aºa-zis intelectuale, sînt de naturã a-i deturna de la
problememe reale ale þãrii doar pe cei naivi ºi degrabã predispuºi la
speculaþii ieftine. (...) Ca fiu al unui român care a strãbãtut pedestru
m ai mulþi kilometri între Braºov ºi Alba-Iulia la 1918, pentru a ve-
dea împlinit un ideal de veacuri al tuturor românilor, nu mã voi
tocmi vreodatã cu istoria, cu memoria comunã a neamului. (...) În
lipsa altor preocupãri serioase, o asemenea categorie se încãlzeºte
lesne la focul conceptual, iar conceptualul, adeseori supraîncins,
riscã sã dea erori, adicã o ia razna.” (Ziua de Ardeal, 15 dec. 2001)

Dr. Mihail Nicolae Rudeanu, preºedintele Consiliului Judeþean
Hunedoara, PSD: „Pericolul pe care îl aduc semnatarii Memoran-
dum ului este cel de disjuncþie a idealurilor româneºti, de rãsturnare
a tot ce au gîndit ºi, în timp, au înfãptuit înaintaºii noºtri, de la
 Burebista ºi visul dacilor liberi la Avram Iancu ºi moþii lui, de la
 Mihai Viteazul la Alexandru Ioan Cuza. Fãrã sã mai menþionez cã o
astfel de discuþie, pe aceste teme artificiale – regionalizare, federali-
z are – riscã sã reducã la vorbe goale tot ceea ce s-a înfãptuit prin Ma-
rea Unire de la 1918.” (Ziua de Ardeal, 15 dec. 2001)

Ce spun oamenii de pe stradã ºi
cititorii ziarelor
Cosma Iosua, 70 de ani: „ªi alte þãri civilizate au acest sistem. Între
þinuturile din România sînt mari diferenþe. Nu poþi compara Ardea-
lul cu Iaºiul sau cu nu ºtiu care. Nici ca mentalitate, nici ca bogãþie.
Nu cred cã aceastã regionalizare ar duce la ruperea þãrii. În Memo-
randumul pe care l-au fãcut nu se pune aceastã problemã, doar sã
f ie România mai civilizatã ºi sã fie aºa cum a fost împãrþitã odatã.”
(Adevãrul de Arad, 12 dec. 2001)

Lungu Viorel, 53 ani: „Asta ne trebuie nouã, acum; Þara arde ºi
baba se piaptãnã. Nu spun cã nu ar fi bun sistemul, dar în nici un
caz nu este potrivit acum. Mai încolo, cînd se pune economia la
punct...” (Adevãrul de Arad, 12 dec. 2001)

Popa Moisã, 51 ani: „Am pãrere foarte bunã. Ce-i în landul nos-
tru, al Ardealului, sã rãmînã la noi. Ce-i la mitici, e treba lor. Graniþa
landului sã fie pe la Predeal. Sigur, þara rãmîne intactã, dar sã nu
m ai  fie jefuit cel care produce. Exact cum era pe vremuri, dacã Beliu
îºi aduna impozitele ºi taxele, rãmînea cu 75% din bani ºi îºi rezolva
problemele.” (Adevãrul de Arad, 12 dec. 2001)

Radu Pãunoiu, 40 ani: „Ceilalþi sã-ºi vadã de golumbii lor, sã ne
lase în pace. Sã fim noi Transilvania nu lipitã de Ungaria, dar nici sã
nu mai avem treabã cu ceilalþi. Tot campionatul de fotbal e al lor, cu
toate cã seria a doua a diviziei «B», care este la noi, e mai puternicã
decît tot campionatul lor de divizia «A».” (Adevãrul de Arad, 12 dec.
2001)

Cãlin Sabãu, 24 ani, absolvent:  „Economic, ar fi poate mai bine
decît acuma, dar aceastã problemã se pune, cel puþin acum, nu din
punct de vedere economic, ci etnic. Din punct de vedere administra-
tiv ºi dacã ar fi fãcutã cu cap, s-ar putea sã iasã un lucru bun din re-
g io nalizare, dar acum nu cred cã avem pe cineva capabil sã facã
acest lucru.” (Jurnal Bihorean, 13 dec. 2001)

Vasile Neagu, 70 de ani, pensionar:  „Dacã s-ar face o regionali-
zare, dar nu de natura celei cerute de UDMR sau de alt partid, adicã
pe cale etnicã, ar fi un lucru bun. Din punct de vedere financiar-eco-
nomic, regionalizarea este o cale care ne-ar avantaja, cel puþin pe
no i , cei din aceastã zonã. Dar, repet, aceastã problemã nici nu trebu-
ie pusã pe cale etnicã.” (Jurnalul Bihorean, 13 dec. 2001)

Gheorghe Neguþ: „Frustrãrile concetãþenilor noºtri din Ardeal au
acum un izvor comun, indiferent de etnie. În aceastã zonã, colecta-
rea impozitelor se face mai bine, comparativ cu ºmecherii din Þara
R omâneascã, ei fiind campioni ai evaziunilor, ºi cu Moldova, care nu

prea are ce da. În acelaºi timp, cota din aceste venituri care revine în
aceastã provincie le pare acestor concetãþeni mult prea micã.” (Eve-
nimentul Zilei, 22 dec. 2001)

Kovács Zoltán: „Europa întreagã s-a format pe aceleaºi principii
de regionalizare, subsidiaritate, autodeterminare. Dacã nu se do reº-
te sã facem parte, probabil, dintr-o uniune afro-asiaticã, atunci toate
valorile europene, bine definite, verificate practic au ce cãuta ºi la
noi. În primul rînd, e nevoie de schimbarea mentalitãþilor, de a nu
striga «trãdãtor» dupã cel care are altã opinie. Dupã aceea, de multã
muncã, seriozitate. ªi de asumarea responsabilitãþilor. Tot ceea ce
este bun pentru mulþi alþii, peste tot în lume, e bun ºi pentru noi. Cu
condiþia sã ºi vrem.” (EZ, 22 dec. 2001)

Tudor: „Ca un intelectual ardelean ce sînt, mã bucur cã s-a lan-
s at p ro iec tul regionalizãrii. Nu s-ar mai face autostrada
Bucureºti-Constanþa fãrã fondurile impozitate din Ardeal! E vorba
doar de autonomia economicã, nu de ruperea României! Din pãca-
te,  nu cred cã e un proiect viabil deoarece nici Bucureºtiul ºi nici Bu-
dapesta nu îºi doreºte un Ardeal prosper.” (EZ, 22 dec 2001)

I. Dorcu: „Avem exemple pozitive în privinþa regionalizãrii: lan-
durile din Germania ºi cantoanele din Elveþia. Dacã sînt mai multe
reg iuni, unele vor merge mai bine (economic), altele mai rãu, dar
nu ca acum, toatã þara rãu. La alegerea conducãtorilor se va greºi
doar în anumite locuri, dar nu peste tot în acelaºi timp. Bugetele, la
nivel mai mic, sînt mai uºor de controlat ºi s-ar cheltui mai judi-
cios.” (EZ, 22 dec. 2001)

Pro f. ing. Voicu Mager, Bucureºti: „Înainte de a intra în competi-
þie europeanã, poate n-ar strica sã facem o competiþie între români.
Sigur cã acest fapt, al regionalizãrii, nu vindecã toate relele de care
suferã societatea româneascã, dar poate cã va contribui la înlãtura-
rea mai rapidã a unora dintre ele, prin controlul civil, evident mai
uºo r de efectuat pe arii mai restrînse decît la nivel de întreaga þarã.
Ar mai fi problema competenþelor organelor care conduc aceste re-
g iuni. Dupã pãrerea mea apãrarea, politica externã ºi anumite legi ar
trebui sã fie de competenþa unui guvern central. În rest, sã fie o au-
to nomie cît mai largã, dar cu privilegii restrînse la maximum pentru
«aleºii» regionali.” (EZ, 22 dec. 2001)

Ovidiu Nahoi, din partea redacþiei ziarului Evenimentul zilei:
„Numãrul foarte mare de scrisori ºi e-mailuri primite la redacþie,
cuprinzând tot felul de argumente pro sau contra, a arãtat cã reorga-
nizarea administrativã a României, ca ºi autonomia localã reprezin-
tã probleme care preocupã o bunã parte a opiniei publice. Pe de altã
parte, maniera civilizatã de abordare a subiectului de cãtre cititorii
no ºtri aratã cã simplii cetãþeni pot discuta cu detaºare teme conside-
rate tabu în cabinetele politicienilor. Mesajele primite din partea citi-
to rilor aratã cã o discuþie publicã despre regionalizare serveºte Ro-
mâniei ºi nu reprezintã nicidecum un act de trãdare naþionalã.”
(Discutînd, cu calm, despre regionalizare, EZ, 22 dec. 2001)

Ce spune presa de partid
Cronica Românã:  „A rticolul privind caracterul naþional (ºi nu „re-
gional” sau federal) al statului român nefiind modificabil, orice
acþiune care îndeamnã la modificarea lui îndeamnã la abolirea Con-
stituþiei, deci la schimbarea ordinii de stat. Faptã cu caracter penal,
p revãz utã ca atare la Codul Penal, pentru care Parchetul se poate au-
to -sesiza ºi începe urmãrirea penalã. Parchetul general, însã, doar-
me. Nu sesizeazã cã este vorba de o gangrenã care se întinde, nu ob-
servã perdeaua subþire de justificãri «intelectuale» ºi «civice» care
acoperã o faptã cu caracter penal: transformarea Transilvaniei într-o
problemã.” (Rãzvan Voncu, Somn uºor, Parchet General!, 12 dec.
2001)

Timpul 7 zile: „... ne punem întrebarea cîtã vreme va mai îngã-
dui Statul Român sistematica batjocorire a Constituþiei ºi a legilor
lui? Cîtã vreme va mai suporta el fãrã ripostã agresiunea zilnicã a
fiin þei lui?” (Adrian Riza, Hun garismul în ofensivã. Ultima opera-
þie:  «Memorandumul» regionalizãrii þãrii, 19 dec. 2001 – 1 ianua-
rie 2002)

România Mare: „Declaraþia celor de la Provincia depãºeºte tot
ce se imaginase pînã acum în legãturã cu destrãmarea României ca
Stat. (...) se cere, nici mai mult, nici mai puþin, decît desfiinþarea Ro-
m âniei ca Stat. Nu mai este vorba de douã judeþe, nici mãcar de o re-
giune autonomã maghiarã, care sã cuprindã cît mai mult teritoriu
din Transilvania. Ni se propune împãrþirea Statului Român în pro-
vincii ºi, în felul acesta, ungurii ar putea obþine nu o parte a Transil-
vaniei, ci toatã provincia. I-am ascultat pe doi români care au sem-
nat Declaraþia ºi nu-mi venea sã cred cã un român poate sã meargã
atî t  de departe cu dispreþul ºi cu ura faþã de Neamul sãu, încît sã stea
alãturi de cei mai înverºunaþi duºmani ai Neamului sãu.” (Manole
Neagoe, Vîn zãtorii de þarã, Nr. 597, Anul XII, 21 dec. 2001)

Ce spun comentatorii independenþi
Mihai Chiper: „Existã în România tabuuri, cuvinte cu regim special,
a cãror simplã pronunþare nu se deosebeºte prin nimic de fricile ve-
chi lor triburi preistorice: «subsidiaritate», «devoluþie», «autono-
mie», «regionalizare», «federalizare». Împotriva sau în ciuda acestui
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"...ce fel de Transilvanie
vrem…"

L a 8  decembrie 2001 a avut loc, la Cluj, întîlnirea grupului Pro-
vincia,  la care s-a adoptat, prin consens, textul Memorandumului
cãtre Parlamentul României. Întîlnirea a fost urmatã de o dezba-
tere pe marginea ideilor cuprinse în Memorandum,  la care au
participat : Bakk Miklós, Al. Cistelecan, Caius Dobrescu, Hadházy
Zsuzsa, Molnár Gusztáv, Ovidiu Pecican, Traian ªtef, Szokoly Elek
din  partea grupului, precum ºi Bányai Péter, Smaranda Enache,
I o an Muºlea, Székely István, Szilágyi N. Sándor în calitate de
 invitaþi.

Molnár Gusztáv: Care credeþi cã vor fi reacþiile partidelor faþã de
Memorandum?

Bányai Péter: PD, PNL se vor eschiva, vor minimaliza importan-
þa lui. Nici nu-l vor ataca, dar nici nu vor intra în discuþii serioase,
nici în sens pozitiv, nici în sens negativ. PRM nu ne intereseazã. Deci
rãmîn douã partide, PSD ºi UDMR, dar nici de la UDMR nu aºtept
mare lucru. Ei vor spune un „da” la modul general, cã se poate dis-
cuta… Deci o abordare pozitivã, dar prudentã ºi cu o minimã publi-
citate. Întrebarea mare este în legãturã cu PSD. Textul Memorandu-
m ului, la o primã lecturã, mi se pare greu de atacat. Aºa cã nu este
uºo r sã anticipãm reacþia partidului de guvernãmînt. Este clar, în
acest partid se duc lupte interne foarte serioase. Deci modul în care
vor reacþiona va fi ºi în funcþie de raporturile de forþã interne. Nu
cred cã ne putem aºtepta la aplauze din partea lor, dar aºtept cu ma-
re curiozitate modul în care vor rãspunde. Trebuie sã-i provoci
uneo ri, ca sã-þi dai seama care este poziþia lor în chestiuni care ne
intereseazã, ºi sã nu-i laºi sã aibã o poziþie ambiguã.

Molnár G.: Poate textul unui articol al senatorului PSD de Bihor,
p rofesorul Liviu Maior, asupra cãruia ne-a atras atenþia Traian, ne
po ate lãmuri într-o oarecare mãsurã în privinþa atitudinii PSD.

„… ceea ce propunem noi este o
discuþie lipsitã de tabuuri…”
Traian ªtef: Sînt ºi eu foarte curios cum va reacþiona nu atît PSD, cît
PNL. Pentru cã noi am mai avut din partea deputatului PNL de Bihor
anumite reacþii faþã de recentralizarea pe care o face PSD. Am scris ºi
în Provincia despre lobby-ul pe care l-au fãcut parlamentarii din Bi-
hor pentru autostrada care sã treacã prin Transilvania. Declaraþia po-
liticã a parlamentarilor ardeleni din toate partidele era foarte asemã-
nãtoare cu critica pe care o facem noi în acest Memorandum. De ase-
menea, într-un ziar local, apropiat PSD, senatorul de Bihor, Liviu
 Maior, a publicat tocmai la 1 decembrie un text cu titlul Necesitatea
unei strategii regionale pentru Transilvania .  Documentul lansat de
ministrul Ioan Rus a fost tot un text trimis ziarelor, deci a fost un text
elaborat, care atestã cã, într-adevãr, existã un curent transilvan în
PSD ºi chiar acele trimiteri ale domnului Ioan Rus din finalul inter-
ven þiei lui, la Har-Cov, au fost probabil fãcute mai mult ca sã dea satis-
facþie celeilalte pãrþi. ªtiu cã existã din partea tuturor parlamentarilor
d in Transilvania anumite nemulþumiri. Nu cred cã ei vor privi foarte
c ri t i c  iniþiativa noastrã sau, poate, nu se vor manifesta ei, ci îi vor lãsa
sã se manifeste pe ceilalþi parlamentari ºi pe ºefii partidelor lor. De
asemenea, aºtept cu mare interes cum va reacþiona PNL, þinînd cont
de faptul cã are majoritatea parlamentarilor din Transilvania, ºi ei vãd
foarte bine care-i situaþia. Deputatul de Bihor al PNL a fost foarte ve-
hement împotriva bugetului ºi a felului în care se redistribuie fondu-
rile centrale ºi a faptului cã anumite instituþii sînt centralizate în alte
pãrþi, fãrã sã se þine seama de contribuþia judeþului. El s-a referit în-
deosebi la judeþ, dar se poate generaliza cam la majoritatea judeþelor
din Transilvania ºi Banat. Deci va fi interesant de vãzut cum vor reac-
þiona, datã fiind atitudinea lor amintitã. Iar în ceea ce priveºte PSD,
cu toate cã ne amintim foarte bine de mesajul premierului Nãstase la
adresa grupului nostru ºi de ameninþãrile pe care ni le-a trimis, voa-
late sau mai puþin voalate, s-ar putea ca ºi el sã fi înþeles cã nu antire-
g ionalismul ºi antimaghiarismul aduc voturi în Transilvania.

Caius Dobrescu: Aº pleca de la ideea exprimatã aici cã ar exista
într- adevãr o sciziune în PSD. Nu ºtiu dacã acest lucru nu este un
s imptom al unui proces mai larg, perceptibil în toate partidele, care
þine ºi de interesele regionale amintite de Traian. Filialele din Trans-
ilvania, de pildã, parlamentarii din Transilvania încep sã-ºi defi-
neascã interesele locale ºi regionale mai clar ºi sã aibã sentimentul
cã, totuºi, ei reprezintã niºte comunitãþi, nu sînt doar simple ma-
rio nete miºcate de la centru. Pe de altã parte, probabil cã este ºi o
r up turã de generaþie, fiindcã este evident cã anumite personalitãþi
po l i t ice care au un tip de culturã politicã, sînt crescuþi într-o anu-
m itã mentalitate, sînt absolut incapabile, cred, sã iasã din ea ºi sã
regîndeascã lucrurile într-un alt sistem de referinþã. Sigur, despre
PRM nu are sens sã discutãm aici. Ei se situeazã în afara societãþii
civile ºi reprezintã, de fapt, o ameninþare la adresa democraþiei par-
lam entare, PRM fiind un partid care sfideazã constituþia ºi legile
þãrii. Noi vorbim de sistemul politic relativ rezonabil ºi relativ plau-
zibil. Pe de altã parte, însã, mã întreb dacã aceastã tensiune despre
care v orbiþi nu se poate interpreta ºi altfel, dacã nu este un balans al
partidului de guvernare între douã presiuni, între presiunea exerci-

tatã de Uniunea Europeanã ºi presiunile interne care vin din partea
unui electorat sensibil încã sau vulnerabil la acest gen de mesaje
mobilizatoare ºi, de asemenea, un electorat înspãimîntat de mãsu-
rile de reformã care se prefigureazã. ªi atunci aceste inconsecvenþe
nu sînt doar expresia tensiunilor dinãuntru, ci sînt ºi expresia aces-
tui balet, acestui Realpolitik.  ªi dacã este aºa, atunci este de presu-
pus  cã reacþia publicã va fi proastã. Cu atît mai mult cã ei chiar ar
v rea în mod serios sã ia niºte mãsuri pe linia descentralizãrii. Lu-
crurile s-ar putea petrece exact aºa cum, se spune, Bismarck a luat
niºte mãsuri ca sã se introducã un stat social în Germania, acuzînd
ºi combãtînd vehement tocmai social-democraþia germanã. Este
foarte probabil cã ºi PSD va reacþiona în acelaºi fel, adicã va acuza,
s e va delimita cu vehemenþã, pentru ca peste zece zile sã spunã ace-
laº i  lucru, dar afirmînd cã, de fapt, nu face decît sã sprijine statul
naþional unitar. ªi este foarte probabil cã aceasta va fi ºi reacþia pu-
b l icã a PNL. Însã ce spune Traian este foarte semnificativ în alt sens.
Pot sã existe grupuri de interese, pot sã existe forþe politice locale
care pot sã aibã un alt comportament, cu care am putea angaja un
alt tip de relaþie, un alt tip de discuþie într-un alt spaþiu de referinþã.
Dar propunerea noastrã nu poate ignora faptul cã, în general în Ro-
m ânia, deciziile care îi implicã pe toþi se iau, în general, înãuntrul
clasei politice. Clasa noastrã politicã este destul de geloasã ºi are
tendinþa de a se crispa ºi a þine gãina la ea în ogradã, ca nu cumva
sã se discute asemenea chestiuni în spaþiul public. Or, ceea ce pro-
punem noi este o discuþie lipsitã de orice tabuuri despre asemenea
chestiuni esenþiale care chiar privesc întreaga colectivitate. Totodatã
aceastã reacþie de refuz al „publicãrii” acestor chestiuni este ºi o su-
p rapunere destul de perversã între viziunea despre administraþia
pub licã ºi politicile de securitate. Existã senzaþia cã centralizarea în-
s eam nã mai multã siguranþã, ca ºi cum ar fi o politicã de apãrare, ºi
adm inistraþia ar fi o ramurã a armatei. Asta este asocierea care se
face ºi, în loc sã aibã ca scop buna administrare ºi prosperitatea co-
m unitãþilor, ea este vãzutã ca un instrument pentru asigurarea se-
curitãþii ºi bunei supravegheri a teritoriului. Or, acesta este un alt
niv el la care trebuie produsã o decuplare. Este o altã dificultate de
care se izbeºte demersul nostru. Dar cred cã este interesant sã ve-
dem  ce se întîmplã, pentru cã, la un moment dat, se rup niºte zãga-
z uri ºi s-ar putea sã avem norocul sã cãdem chiar într-un asemenea
moment.

„La frontiera Uniunii Europene
se produce peste tot ºi inevitabil
o efervescenþã economicã
microregionalã”
Molnár G.: István, iartã-mã cã te provoc, dar puþini sînt cei care cu-
nosc mai bine, din interior, modul de funcþionare a UDMR ºi modul
de g îndire al celor care activeazã – la diferite niveluri – în aceastã or-
ganizaþie. Cum crezi cã va reacþiona UDMR la Memorandum, dat

f i ind cã, în programele elaborate de Uniune în cursul anilor sînt
multe elemente comune cu ceea ce propunem noi?

Székely István: UDMR îºi însuºeºte practic acest program al re-
gionalizãrii sau cel puþin unele elemente importante din el. Acestea,
de fapt, fac parte dintr-un set de valori ce reprezintã, într-un fel,
Transilvania. Este semnificativã, în acest sens, poziþia UDMR expri-
matã cu ocazia sãrbãtoririi, la 7 decembrie, a zece ani de la adopta-
rea Constituþiei. Am textul discursului deputatului de Bihor, Székely
Er vin, care vorbeºte despre „limitarea atribuþiilor prefectului ºi lãr-
girea concomitentã a competenþelor consiliilor judeþene ºi locale,
recunoaºterea expresã a dreptului unitãþilor administrativ-teritoriale
de a se asocia în regiune”. Este un mesaj foarte clar, dar eu nu cred
cã UDMR va merge foarte departe în aceastã direcþie, pentru cã ºtie
foarte bine cã ar putea mai mult sã dãuneze acestei idei. Deci, eu
mã, gîndesc cã, pe plan legislativ, va sprijini ºi va vota orice lege care
duce în aceastã direcþie. Dar nu cred cã se va expune pe plan politic,
nu va fi ea purtãtorul de drapel al ideii...

Bakk M iklós: Aº dori sã aduc cîteva completãri referitoare la isto-
ricul acestor elemente programatice la UDMR. Am participat, ca ex-
pert, la unele din discuþiile pregãtitoare Congresului UDMR din mai
1999 , de la Miercurea Ciuc, cînd a fost introdus acel capitol referitor
la promovarea intereselor regionale ale Transilvaniei. La ºedinþa
Co nsiliului Reprezentanþilor Unionali, de pregãtire a Congresului,
un politician de frunte al Uniunii, Verestóy Attila, s-a pronunþat îm-
potriva acestei inþiative. Sînt voci în cadrul UDMR care susþin cã
aceastã poziþie a senatorului de Odorhei, deci poziþia lui în favoarea
centralismului, se datoreazã legãturii cu grupuri de interese econo-
m ice care îºi exercitã influenþa la nivel de guvern. Dar, pînã la urmã,
la vo tul în plenul Congresului, acest punct a trecut cu o majoritate
c larã.  În ceea ce priveºte recenta intervenþie a lui Székely Ervin, cred
cã ea se datoreazã, în primul rînd, nu unei motivaþii politice, care ar
dori sã includã în sfera dezbaterilor politice problema regionalismu-
lui  în România, ci se leagã, mai degrabã, de unele evenimente din
judeþul Covasna. În ultimul timp, prefectul de Covasna a boicotat –
contra legii, trebuie spus acest lucru – formarea aºa-numitelor mi-
c ro regiuni care erau dorite ºi cerute în vederea obþinerii unor fon-
duri europene. Deci, aceastã idee de asociere a unor consilii locale
în m icroregiuni nu se identificã cu regiunile politice pe care le avem
no i  în vedere în Memorandum. Este un drept de asociere al consilii-
lor locale, prevãzut în Charta de la Strasbourg, ºi care nu implicã
m o d ificãri constituþionale. Cred cã este vorba de o intervenþie de
co njuncturã, care reprezintã, totuºi, un sprijin voalat, „blajin”, dat
ideii regionale, dar nu poate fi interpretat ca un pas hotãrît în aceas-
tã d i rec þie. Este interesant, totuºi, cã aceste semnale – mã refer la
intervenþia amintitã a lui Szekely Ervin ºi la poziþiile exprimate de
alþi parlamentari din Bihor, amintite de Traian – cã aceste semnale
vin d in Bihor. Acest lucru nu mi se pare a fi întîmplãtor. Cred cã pre-
siunea transfrontalierã este un factor puternic spre regionalizare,
p resiune care, desigur, va creºte începînd cu 2004, cînd Ungaria va
f i membrã a Uniunii Europene. La frontiera Uniunii Europene se
produce peste tot ºi inevitabil o efervescenþã economicã microregio-
nalã, dar nu putem ºti deocamdatã pînã unde va duce aceasta. Sînt
do uã direcþii posibile. Una este ceea ce se vede ºi acuma: partidele
încep  sã simtã cã ceva se va produce ºi ele vin cu diferite luãri de po-
ziþii în întîmpinarea acestei idei. Acest lucru se face, deocamdatã,
într-un mod stîngaci ºi refractar, cum face ºi PSD, îmbinînd regiona-
lismul cu naþionalismul ºi reformulînd, cîteodatã într-un mod de-a
dreptul caraghios, poziþiile iniþiale. Cealaltã direcþie posibilã este le-
gatã de acele ipoteze pe care noi am început sã le formulãm cînd am
dezbãtut în Provincia ideea partidului transetnic. Aici eu am în ve-
dere, în primul rînd, apariþia unei noi generaþii, acea rupturã deter-
m inatã de noile generaþii despre care vorbeºte Caius, ºi care ar pu-
tea duce la tensiuni serioase în cadrul tuturor partidelor, ºi, even-
tual, chiar la pãrãsirea vechilor partide. Astfel s-ar putea forma o
masã criticã de politicieni tineri care sã ducã pînã la urmã la apari-
þia unei noi forþe politice.

Traian ªtef: Sînt sceptic în ceea ce priveºte UDMR. Cel puþin la
Oradea, în ultima vreme ei au luat-o într-o direcþie inversã. Adicã

în consiliul municipal s-au aliat
cu PSD ºi l-au schimbat pe pro-
priul viceprimar UDMR, ca ºi pe
al  PNÞCD-ului, înlocuindu-i cu
unul al PSD, iar din partea UDMR
cu o persoanã provenind de la fir-
m a preºedintelui. Sînt ºi în
UDMR grupuri de interese. Dacã,
în general, pentru ideea regiona-
lã, grupurile de interese merg în
sensul preconizat de noi, am im-
presia cã la UDMR merg în sens
co ntrar, într-un paralelism, dacã
nu chiar cu multe interferenþe,
cu PSD.

Molnár G .: Mi se pare o idee
interesantã, ºi vãd cã ºi Péter este
de acord cu tine. În ceea ce prive-
ºte UDMR, cred cã nu putem ocoli
nici problema Blocului Reformist.
Se ºtie cã în sînul acestei grupãri a
apãrut, la un moment dat, ideea
regionalismului ºi a parteneriatu-
lui strategic dintre românii ºi ma-

ghiarii din Transilvania. Desigur, nu independent de influenþa unor
experþi. Am fost ºi eu prezent la Congresul UDMR din Miercurea
Ciuc ºi îmi amintesc foarte bine perplexitatea acelor politicieni
UDMR care fãceau parte din guvern ºi astfel reprezentau, de fapt,
„centrul”. „Ce vreþi voi cu acest dialog intertransilvan?” – ne între-
bau ei. Noi dialogãm continuu, practicãm parteneriatul la guvern. Ei
nu realizau cã aici este vorba de altceva, de o perspectivã regionalã.
Totuºi, ideea parteneriatului ardelean româno-maghiar era aºa de
evident pozitivã ºi atrãgãtoare, încît marea majoritate a delegaþilor a
accep tat- o ºi a votat pentru, fãrã sã aibã în vedere interesele speciale
ale diferitelor grupãri din sînul UDMR. Era un moment favorabil
ideii regionalismului în UDMR. Un al doilea moment favorabil s-a
ivit cu ocazia alegerilor prezidenþiale ºi parlamentare, cînd gruparea
Markó-Frunda a preluat din mers aceastã idee, pentru ca nu cumva
Blocul Reformist sã le-o ia înainte ºi sã-ºi creeze o bazã socialã mai
solidã. Dar la ora actualã am impresia cã Blocul Reformist a cam
abandonat tema. Se pare cã „reîntregirea tuturor maghiarilor din



Baz inul Carpatic”, sloganul preferat al partidului de guvernãmînt
din Ungaria, îl pasioneazã mult mai mult decît parteneriatul arde-
lean româno-maghiar. Am participat acum vreo zece zile, împreunã
cu Smaranda, la o conferinþã organizatã de Liga Pro Europa de la
Bucureºti, unde Toró Tibor, preºedintele Grupului Reformist, criti-
cînd linia „colaboraþionistã” a conducerii Uniunii, a pledat pentru o
linie autonomistã, înþelegînd autonomia – cel puþin asta era impre-
sia mea – în sens etnic. El vorbea de niºte competenþe alocate de la
centru direct comunitãþilor naþionale. Ei bine, dacã citiþi cu atenþie
tex tul Memorandumului, la punctul 3 puteþi observa cã este vorba
de alocarea unor competenþe nu entitãþilor naþionale sau etnice, ci
unor entitãþi teritoriale. În concluzie, aº afirma cã, la ora actualã, în
UDMR se observã un fel de împotmolire. Gruparea lui Markó pierde
teren pentru cã pur ºi simplu nu are nici un fel de mesaj nou, se
aflã în defensivã, face naveta între Bucureºti ºi Budapesta, iar Blocul
Reformist nu are un discurs coerent proregional. Mai degrabã prac-
ticã un discurs naþional – nu zic naþionalist – în sensul cã îºi formu-
leazã aproape toate dezideratele în termeni naþionali. Majoritatea
reprezentanþilor acestui grup – cu unele excepþii notabile –, în dis-
cursul lor public, au pãrãsit practic terenul regionalismului politic.

Bakk M.: Ideea parteneriatului strategic cu românii din Ardeal a
fost ideea lui Szilágyi Zsolt, iar capitolul de program privind regiona-
l ismul transilvan l-am formulat eu ºi, preluat de Blocul Reformist, a
fost adoptat la Congres în urma iniþiativei acestei platforme. Mo-
m entul de cumpãnã pentru Blocul Reformist în care s-a fãcut alege-
rea – poate nu definitivã – între autonomia naþionalã ºi programul
transilvan, care mergea pe ideea interesului regional ºi a partene-
riatului strategic cu românii din Ardeal, a fost cel în care Blocul Re-
formist s-a declarat în favoarea lui Tõkés László ºi nu a lui
 Kolumbán G ábor, înainte de alegerile prezidenþiale.  UDMR avea deja
un candidat cvasinominalizat, în persoana lui Frunda György, ºi Blo-
cul Reformist trebuia sã aleagã între douã alternative ca sã propunã
un contarcandidat: Tõkés László, reprezentantul aripii conservatoa-
re º i Kolumbán Gábor, care putea sã fie un exponent foarte bun al
ideii regionaliste. Trebuie spus, cã în Programul UDMR, a rãmas ºi
capitolul referitor la autonomia naþionalã, deci existã o dualitate, o
contradicþie sau o neadecvare între cele douã capitole chiar în pro-
gram, nu numai în conduita Blocului Reformist. Dar acest aspect
nu a fost discutat niciodatã în atelierele teoretice ºi în diferitele fo-
rum uri de dezbateri interne ale UDMR. Chestiunea a fost lãsatã pe
seama acþiunii interpretative. În orice caz, pãrãsind opþiunea
 Kolumbán – ce, la un moment dat, pãrea deja asumatã – practic
aceastã alternativã a rãmas în aer, fãrã o susþinere de cãtre o perso-
nal itate proeminentã, care sã aibe ºi un tip de discurs adecvat ºi o
p regãtire corespunzãtoare pentru a deveni exponentul alternativei
regionaliste.

Molnár G.: Aº dori sã lãrgim aria discuþiilor cãtre o altã direcþie.
Po ate aþi observat cã Memorandumul este adresat nu numai Parla-
mentului României, partidelor politice de aici, dar ºi Parlamentului
European ºi Comitetului Regiunilor din cadrul Uniunii Europene. ªi
aº mai aminti cã lansarea lui survine într-un moment deosebit pen-
tru România, cînd, în sfîrºit, problema vizelor în Uniunea Europea-
nã a fost rezolvatã. Este un moment pozitiv, a cãrui importanþã nu
trebuie desigur exageratã, dar oricum este un moment dupã care ni-
m eni  nu va mai putea spune cã România este ignoratã de Europa.
Dacã într-un asemenea moment ieºim la rampã cu un discurs pro-
regional ºi pro-european, va fi extrem de greu sã ni se reproºeze cã
urmãrim subminarea statului.

„… ne putem aºtepta la începerea
unei competiþii pentru regionalism”
Smaranda Enache: Cred cã, odatã cu ridicarea obligativitãþii vizelor,
ne putem aºtepta ca politica României sã fie, mai mult decît înain-
te, proeuropeanã. ªi din acest punct de vedere are dreptate Gabriel
A ndreescu cînd spune cã abia acum începe primul an de integrare
realã. Posibilitatea existenþei regiunilor în cadrul Uniunii Europene
es te deja stabilitã. Desigur, nu toate statele vãd la fel problema re-
g io nalismului, dar existã un model clar de instituþionalizare a siste-
mului regiunilor la nivel european. ªi cred cã existã, de asemenea,
aceastã capacitate europeanã de a gîndi cît mai multe dimensiuni,
regional, naþional ºi supranaþional, fãrã ca acestea sã creeze neapã-
rat concurenþe pãguboase între paliere, deºi tot timpul existã o
competiþie pentru resurse ºi pentru competenþe între diversele di-
mensiuni. Eu cred cã, aºa cum noi ºtim, ºtiu ºi cei de la Bruxelles,
ºtiu ºi cei de la Bucureºti cã, odatã ce România se apropie de UE ºi
poate deveni membrã, ea poate sã se integreze la mai multe palie-
re, deci sã devinã membrã în mai multe instituþii. Asta înseamnã ºi
m ai multe fonduri, mai multe alocãri. Deci, e de presupus cã ºi
PSD, care este un competitor de lungã duratã ºi care se inspirã –
deja la nivelul premierului ºi al generaþiei sale – din modelele eu-
ropene ºi dialogheazã cu ele, chiar dacã nu în mod foarte evident
(pentru cã încã are de înfrînt o opoziþie internã în partid ºi o opozi-
þ ie  de mentalitate, fiindcã a alimentat sentimente antieuropene
timp de 12 ani în opinia publicã româneascã ºi acum este chemat
sã facã marea schimbare proeuropeanã), e presupus deci, cã ºi
partidul de guvernãmînt se pregãteºte de aceastã inserare în toate
instituþiile europene. Pentru cã ºi de acolo vin bani. Este clar cã nu
mai trebuie sã ne mai aºteptãm la o opoziþie la care ne-am fi aºtep-
tat acum cîþiva ani. Intervenþia lui Ioan Rus a vrut sã semnaleze cã
în cazul în care existã o aºteptare regionalã în Transilvania, PSD es-

te gata sã-i rãspundã ºi acesteia. Politica lor este extrem de desfãºu-
ratã, ei mãturã ºi centrul ºi extremele, au capacitatea aceasta de
adaptare. Din punctul de vedere al Uniunii Europene, este legitimã
pretenþia ca la intrarea statelor candidate acestea sã dispunã deja
de structuri compatibile cu regiunile din Uniune. Aºa cã va fi ºi in-
teresul Bruxelles-ului sã dezvolte regionalismul românesc. Dar va
fi ºi interesul partidelor româneºti, ºi aici m-aº referi puþin la parti-
de. Cel mai surprinzãtor mi se pare comportamentul PNL, care nu
reuºeºte sã prindã trenul; este un partid care nu se mai bazeazã pe
experti z ã, chiar refuzã expertiza. Din acest punct de vedere nu ne
putem aºtepta ca opoziþia în general sã aibã multã înþelegere pen-
tr u ideile cuprinse în Memorandum. PD este centrat pe o victorie
electoralã, a cãrei sursã va fi succesul de primar al lui  Bãsescu.
Pro babil UDMR ar putea fi inconfortat de dezvoltarea regionalismu-
lui, atîta vreme cît cei care sînt regionaliºti nu-ºi manifestã foarte
c lar sistemul de valori. ªi nedefinirea sistemului de valori foarte
c larã ºi a opþiunilor în cadrul regionalismului serveºte tuturor
competitorilor pentru regionalism. În momentul de faþã, semnalul
negativ la acest Memorandum ar putea veni din partea PSD doar
pentru cã el este la fel de cuprinzãtor ºi neparticularizat ca ºi pro-
priul sãu mesaj. ªi UDMR va fi la fel de inconfortat pentru cã ideea
transetnicã ar putea însemna eventuala dispariþie pe termen lung a
UDM R din Parlamentul central, pentru cã, în cazul în care va apã-
rea un parlament regional în Transilvania, el ar satisface evident în-
tr-o proporþie destul de mare aºteptarea politicã a comunitãþii ma-
ghiare, pentru cã în Transilvania sînt reprezentaþi la un nivel de
peste 20%. Cred cã un mesaj re-
gional care sã poatã intra într-o
competiþie sã-ºi creeze propria sa
niºã în trendul regional, care deja
a fost confiscat de PSD, este un
mesaj care sã spunã mai clar ce
fel de Transilvanie vrem. Pentru
cã, în paralel cu regionalismul
propus de PSD, vedem, totuºi, lu-
c ruri de genul „Draculaland”, ca-
re nu înseamnã numai un atentat
cul tural, dar înseamnã ºi o minã
de aur, bani pentru partid. Sau
puternica ofensivã ortodoxã în
Transilvania, crearea de instituþii
º i mãnãstiri ortodoxe care a
schimbat niºte echilibre regiona-
le. Atîta vreme cît mesajul Memo-
randumului este general, cred cã
rãspunsul nu va fi foarte violent,
pentru cã el nu constituie, în
aceastã fazã ºi în aceastã formã, o
m are ameninþare la celelalte me-
s aje regionale. Deci cred cã din
ziua de azi ne putem aºtepta la începerea unei competiþii pentru
regionalism, pentru cã regionalismul este doar un instrument. Ce
fel  de regiune vrem? Acesta este capãtul întrebãrii. ªi la aceasta,
deo camdatã, n-a rãspuns prea multã lume. Poate, totuºi, PSD, da.
Pentru cã el a spus: vrem, dragii noºtri, regiunea care o sã placã ce-
lor 80%, ºi cei 25% cãrora nu le place vor vrea sã se menþinã siste-
m ul  naþional unitar actual, pentru ca mãcar sã aibã, totuºi, ceva re-
p rez entanþi în Parlamentul central.

Ioan Muºlea: Astãzi a pornit, sper cu dreptul, programul regio-
nal de televiziune pentru Transilvania, care dureazã douã ceasuri
în fiecare zi, non stop. Eu am vãzut Memorandumul dvs., vreau sã
vã spun cã, din punctul acesta de vedere, judecînd lucid, la rece,
punc tul 7 eu îl consider rezolvat. V-am adus ºi grila din care se poa-
te vedea cã programul conþine circa 25% emisiuni în limba ma-
ghiarã, conþine jumãtate de orã emisiuni în limba germanã, un
sfert de orã de emisiune de culturã ebraicã ºi – inovaþie absolutã –
un sfert de orã de emisiune pentru þigani. În rest, este vorba de
 talk-show-uri care, bineînþeles, se împart între redacþiile românã ºi
cele ale minoritãþilor. Pe de altã parte, acest studio regional de tele-
viziune era deja integrat în Comitetul European al Televiziunilor
R egionale, la care participam, în fond fãrã nici un drept, pentru cã
nu aveam din caracterul regional decît numele. Noi transmiteam în
întreaga Românie în permanenþã, dimineaþa la ore imposibile, cu o
audienþã sinistrã. Sperãm din toatã inima ca aceastã soluþie, aceas-
tã nouã grilã sã dea rezultate.

Molnár G. : Vã dorim succes!
Szokoly Elek: În legãtura cu receptarea Memorandumului de cã-

tre c lasa politicã, în primul rînd, trebuie sã recunosc cã nu sînt foar-
te optimist, deºi cred cã, de fapt, sînt douã modalitãþi de receptare,
douã lecturi posibile – una optimistã ºi una pesimistã . Sã încep cu
cea pesimistã. Cred cã partidele, în primul rînd PDSR – permite-
þi-mi sã-l numesc în continuare PDSR –, poate mai mult dintr-o
anume gelozie, gelozia generalã a clasei politice, mai degrabã va res-
pinge acest Memorandum ºi ideile regionalismului. Centralismul,
cul tura, mentalitatea foarte profund îmbibatã de acest centralism se
regãsesc la toate partidele, inclusiv la cele nereprezentate în parla-
m ent. Trecînd la o lecturã „optimistã”, aº menþiona cã, atîta timp cît
so cietatea româneascã este incapabilã sã iasã din groapa economi-
cã,  socialã ºi aºa mai departe, în care se aflã, are nevoie de un ele-
ment dinamizator, care, în momentul de faþã, nu existã. Regionalis-
m ul  ar putea fi un asemenea element dinamizator. Acest lucru a fost
evidenþiat chiar ºi în discursul larg mediatizat al lui Ioan Rus.

Szilágyi N. Sándor: Este firesc cã noi ne-am adunat aici sã vor-
bim în termeni raþionali despre aceste probleme. Gîndindu-ne la re-
cep tarea acestui Memorandum, trebuie sã avem însã în vedere ºi
fap tul cã Memorandumul va fi citit nu de cãtre o categorie de oameni
definitã abstract, nici de specialiºti, ci de oameni, pur ºi simplu.

Ovidiu Pecican: Po ate cã o anumitã categorie de specialiºti se va
interesa totuºi…

Szilágyi N. Sándor: Sînt ºi ei oameni, nu? Deci de oameni care,
în afarã de raþionalitatea lor, au ºi emoþii, au ºi temeri, au ºi tot fe-
lul  de complexe, ºi nu toþi cei care îl vor citi vor fi foarte iniþiaþi în
as emenea probleme. Dacã spun asta, mã gîndesc, din pãcate, la o
destul de mare parte a politicienilor care stau în parlament. În
acest context, ar trebui sã ne imaginãm receptarea Memorandu-
mului, fiindcã, evident, frica ºi bãnuielile ºi emoþiile nu sînt o cate-
gorie politicã, dar sînt elemente care formeazã acel electorat de ca-
re orice partid trebuie sã þinã cont. Sã ne gîndim la discutarea în
parlam ent, acum zece ani, a Constituþiei. De atunci au trecut zece
ani, anii au trecut, oamenii au rãmas ºi nu s-au schimbat atît de
mult cum era de aºteptat. În anumite privinþe s-au schimbat mai
mult în direcþie pozitivã. Acolo am putut vedea cã existã anumite
noþiuni care sînt pur ºi simplu sacralizate. De pildã, ideea de stat
naþional unitar nu a apãrut ca o categorie politicã, ci drept ceva sa-
c r u.  Un deputat – FSN pe atunci – a formulat cel mai clar ºi cel mai
coerent pentru ce este atît de important ca definiþia României ca
s tat naþional unitar sã fie prezentã în constituþie. Acest deputat spu-
nea cã el nu poate concepe cum ar putea cineva sã punã la îndoialã

aceasta, cînd calificativul de „stat naþional unitar” aparþine Româ-
niei  exact în felul în care crucea aparþine unei biserici. Acesta era
ar gumentul cel mai „la obiect”, fiindcã a exprimat exact esenþa. ªi
a fost exprimat la acel nivel la care se formeazã percepþia proble-
mei. Deci, dacã ne gîndim la receptarea acestui Memorandum, tre-
buie sã avem în vedere asemenea date ale situaþiei. Discutînd aici,
între noi, putem sã facem abstracþie de ele, pentru cã noi discutãm
într-un alt cadru. Prin urmare, eu cred cã în chiar formularea tex-
tului ar trebui sã avem în vedere ºi acel mediu în care acest text va
fi receptat, ºi mãcar undeva sã aparã ºi acel punct, care pentru noi
este absolut evident, cã nu se destramã þara ºi cã instituþiile care
funcþioneazã pe plan naþional rãmîn în vigoare. Fiindcã, fãrã aceas-
ta, cel care citeºte cu asemenea temeri ºi cu asemenea prejudecãþi
vede aici numai regiuni, ºi mai ales va vedea la punctul 8 – se vede
cã mai întotdeuna cu punctul 8 sînt probleme – cã asumarea iden-
ti tãþi lor regionale va contribui la formarea unor identitãþi transetni-
ce… ªi atunci vor spune cã aceasta, de fapt, înseamnã distrugerea
identitãþii naþionale unitare ºi asta înseamnã primul pas spre des-
trãmarea þãrii. Aºa se va percepe, din pãcate…

Molnár G .: Mi-aº permite o singurã remarcã în legãturã cu
aceastã intervenþie, foarte binevenitã. Eu n-aº face aºa uºor saltul
lo gic de la Parlament la „mase”. Nu sînt sigur cã putem face acest
salt, cã din modul de receptare al mesajului nostru de cãtre niºte
parlamentari putem trage concluzii valabile ºi la scarã mai largã.
Poate lucrurile stau tocmai invers. Nu este exclus ca „masele largi”
sã ne recepteze mult mai raþional, sã se comporte mult mai normal
faþã de problemele ridicate de Memorandum decît aºa-numita elitã
politicã. Cunoaºtem asemenea situaþii ºi din istoria Ungariei. La în-
ceputul secolului 20, Ungaria avea o societate civilã dezvoltatã, mii
de as ociaþii care activau în cele mai diverse domenii, dar avea o elitã
po l i t i cã total ruptã de realitãþi. Avea dreptate Adrian Severin cînd
s punea, într-un articol de acum cîteva zile din Z iua,  cã Ungaria nu a
pierdut Transilvania la Alba Iulia ºi nici la Paris, ci a pierdut-o în bi-
ro urile politicienilor unguri de la Budapesta, care trãiau într-o lume
im ag inarã ºi habar n-aveau de relitatea ardeleneascã, nu aveau de
gînd, de exemplu, sã respecte demnitatea naþionalã a românilor ar-
deleni… Sînt ºi asemenea situaþii cînd nu elita se aflã în frunte, ci
tocmai invers, elita rãmîne mult în urma proceselor sociale reale.
Notã

Paginile 10 ºi 11 sînt ilustrate cu fotografii din timpul dezbaterii.
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Caius DOBRESCU

De-definind Europa
de sud-est (2)

Continuare din numãrul precedent

Cîteva aspecte contraintuitive ale
modernizãrii în Europa de sud-est
Una dintre convingerile profesorului Schöpflin care ne obligã la o se-
rioasã meditaþie este aceea cã „nu are aproape nici o rezonanþã ide-
ea cã aceastã regiune, asemeni Scandinaviei, ar putea ea însãºi dez-
volta un model de modernitate propriu”. Prima reacþie ar putea fi
una de surprizã. Bazîndu-ne strict pe experienþa româneascã, am fi,
p robabil, tentaþi sã spunem cã tocmai „specificul” a fost principala
temã a dezbaterii publice de la începutul procesului de modernizare
ºi pînã la primul rãzboi mondial. În percepþia profesorului Schöpflin
pare sã existe o linie de demarcaþie între Europa centralã, în a cãrei
istorie intelectualã poþi gãsi conservatori luminaþi de tip britanic,
ad icã adepþi ai evoluþiei graduale adaptate la relieful cultural ºi social
al lumii reale, ºi Europa de sud-est, unde modernizatorii de mînã
fo rte sînt contrabalansaþi doar de fundamentalismul etnic antilibe-
ral ºi antidemocratic. Dar cazul românesc, cel puþin, aratã cã lucru-
ri le  nu stau chiar aºa: Vechiul Regat a avut un partid conservator
foarte asemãnãtor, ca ideologie ºi filosofie politicã, partidului con-
ser vator britanic sau conservatorilor liberalizanþi din Europa centra-
lã a secolului al 19-lea. De asemenea, gîndirea juridicã ºi politicã a
intel ighenþiei româneºti din Transilvania a fost puternic influenþatã
de liberalismul austriac (un liberalism conservator).

Aceste medii intelectuale ºi politice discutau foarte mult despre
ceea ce am putea considera astãzi un model indigen al modernizãrii,
combãtîndu-i pe liberali cu argumentele cu care Edmund Burke
combãtea „modelul” Revoluþiei Franceze. Dupã dispariþia partidului
conservator, în 1922, legatari ai evoluþiei graduale ºi adversari ai re-
formelor bruºte cu aspect milenarist ºi totalitar au devenit tocmai li-
beralii (radicali în sistemului „Vechiului Regim”, conservatori gra-
dualiºti, dupã valul de democratizare de la sfîrºitul primului rãzboi
m o nd ial). Dar aceastã realitate istoricã nu poate reprezenta în sine
un argument împotriva observaþiei sus-citate a profesorului
Schöpflin, pentru cã este foarte greu de dovedit cã aceastã ºcoalã de
g îndire politicã supravieþuieºte astãzi într-o manierã productivã ºi
convingãtoare.

O altã linie de argumentaþie ar putea fi aceea cã, în ultimii zece
ani, imperativul elaborãrii unui model românesc de dezvoltare a fost
lansat de nenumãrate ori în mediile publice ºi preluat chiar în cam-
paniile electorale. Tocmai raportarea la modelul scandinav, pe care o
gãsim la profesorul Schöpflin, se regãsea ca deziderat ºi în discursul
politic al d-lui Ion Iliescu în perioada 1990-1992. Aºadar, profesorul
Schöpflin greºeºte cînd afirmã cã ideea modelului specific nu are re-
zonanþã în regiune. Ceea ce-i lipseºte acestei idei nu este rezonanþa,
ci substanþa! Pentru cã, de cele mai multe ori, ea este redusã la o
pledoarie pentru politicile de dezvoltare din perioada comunistã, de-
venind un pretext cu aspect intelectual ºi european pentru a întîrzia
la nesfîrºit supunerea economiei româneºti la un examen corect,
netrucat, al mecanismelor pieþei.

Sã acceptãm, totuºi, cã ideea de a continua, acolo unde se poate,
programe ºi politici de dezvoltare anterioare nu este nerezonabilã în
sine ºi  cã argumentul gradualist nu trebuie respins numai pentru cã
vine dinspre cercurile politice considerate îndeobºte drept legatare
ale partidului comunist. Rãmîne însã o altã mare problemã: aceea
de a distinge ceea ce profesorul Schöpflin înþelege printr-un „model
sud-est european al modernitãþii” de reflexele planificaþioniste ale
politicienilor ºi tehnocraþilor din regiune. Pentru a promova argu-
m entul este nevoie sã revin la distincþia pe care am fãcut-o la înce-
put între diferitele sensuri ale termenului de „model”, sã reamin-
tesc diferenþa dintre proiectul ideal ºi sistemul funcþional, dintre
constructul ideologic  ºi configuraþia spontanã. În contextul româ-
nesc, retorica „modelului” este legatã aproape indisolubil, în aproa-
pe toate mediile politice, de proiect, de construct, de viziunea pe ter-
men lung a planificatorului.

Dar oare ce înþelege profesorul Schöpflin prin acest „model
 sud-est european”? Cum ºi cine crede domnia-sa cã ar avea resur-
sele ºi (foarte important) legitimitatea sã-l elaboreze? Dacã sîntem
atenþi la spiritul eseului, care este unul al evoluþionismului mode-
rat, tolerant, sceptic, atunci trebuie sã presupunem cã profesorul
Schöpflin nu se gîndeºte în nici un fel la o nouã expresie a „voinþei
generale”, care s-ar exprima, în sfîrºit, „corect” ºi „adecvat”. Este
mult mai probabil cã sensul este cel de configuraþie rezultatã prin-
tr- o  interacþiune/ negociere liberã între toþi actorii, un model nomi-
nal , relativ, exprimînd o stare de echilibru cît mai larg satisfãcãtoa-

re, deci implicînd în primul rînd nevoi umane care se pot identifica
º i satisface, iar nu aspiraþii ºi pasiuni imponderabile ºi necuantifi-
cabile.

Dar aceastã înþelegere a conceptului de model al modernitãþii ne
obligã sã regîndim ºi celãlalt sens al conceptului, cel de „tip ideal”.
Cãutarea echilibrului, a ordinii spontane trebuie sã aibã ceva speci-
f i c ,  pentru a fi descrisã ca „modernã” ºi distinsã de alte forme istori-
ce de ordine spontanã. Aceste caracteristici distinctive þin, în opinia
mea, tocmai de instituþionalizarea democraticã a diversitãþii de opi-
nii, a dezbaterii publice raþionale, a posibilitãþii de a corecta mãsuri-
le  administrative în funcþie de rãspunsul celor care le suportã. Profe-
sorul Schöpflin vede acest mecanism ca pe un corolar al unei evolu-
þii sociale îndelungate, pe cînd, în opinia mea, el reprezintã princi-
pala condiþie de posibilitate a evoluþiei spontane cãtre o ordine func-
þionalã.

„Structurile cheie ale modernitãþii, complexitatea, schimbarea,
competiþia pentru putere sînt pretutindeni aceleaºi” susþine profe-
sorul Schöpflin, „dar conþinutul lor sud-est european diferã de cel
din Vest”. Ar fi extrem de greu sã nu fim de acord cu acest punct de
vedere. În opinia mea, însã, accentul nu trebuie sã cadã pe diferenþa
specificã a unei societãþi, ci pe capacitatea ei de a asimila, de la înce-
put,  aceste structuri-cheie ale modernitãþii. Atîta timp cît determinã-
rile locale specifice sînt dominante, ele reprezintã o piedicã perma-
nentã, virtual insurmontabilã, în calea modernizãrii. Din momentul
în care bazele politice, juridice, instituþionale ale modernitãþii sînt
aºezate cu fermitate, aceste determinãri pot începe sã funcþioneze
constructiv, modelînd principiile într-o formã specificã. Dar, la nive-
lul fundamentelor, nu este nimic specific în ceea ce au de realizat
s tatele s ud - est europene: instituþiile dezbaterii publice, ale
 feed-back- ului civil, ale autonomiei personale trebuie create pe baze
raþionale universale. Existã o premisã tare a modernitãþii, care con-
stã în reglementarea raþionalã, coerentã, omogenã a spaþiului disen-
siunii. Pentru a pune în valoare energiile diferitelor tipuri de culturã
ale societãþilor din regiune ºi a le transforma în resurse ale progre-

sului, este necesar ca spaþiul public sã fie întemeiat „dincolo de cul-
turã”.

Cred cã profesoul Schöpflin are foarte multã dreptate sã insiste
asupra caracteristicilor statelor moderne independente care iau naº-
tere în secolul al 19-lea în Europa de sud-est. Este aici o cale de înþe-
legere a evoluþiilor ulterioare mult mai productivã decît studiile de
imagologie care demonstreazã cu infinitã subtilitate cã reprezentãri-
le occidentale asupra Balcanilor sînt dictate de economia imagina-
rului occidental însuºi, nu de o percepþie adecvatã a realitãþii. Ase-
menea „studii culturale” ajung sã sugereze cã înapoierea ºi disfunc-
þionalitatea statelor sud-est europene se aflã numai în mintea occi-
dentalilor ºi cã, dacã ºtim cum sã privim, lucrurile stau, de fapt,
cum nu se poate mai bine, în cea mai bunã dintre lumile posibile.
Or, bunul-simþ ne spune cã nu este deloc aºa, cã existã nu doar o în-
tîrziere, ci ºi o patologie a proceselor de dezvoltare din regiune. Ana-
l izînd, succint dar perceptiv, urmele profunde lãsate de sistemul oto-
man în structura statelor sud-est europene, profesorul Schöpflin
pune problema esenþialã a caracteristicilor locale ale culturii institu-
þionale ºi organizaþionale. Domnia-sa are dreptate în mod funda-
m ental cînd considerã cã la acest nivel (al „state capacity”) trebuie
cãutate diferenþele cele mai profunde dintre Europa de sud-est ºi
Europa centralã, care beneficiazã de un avantaj istoric în cursa inte-
grãrii.

Totuºi, deºi problema este identificatã cu acurateþe, perspectiva
în care aceasta este plasatã este grevatã, în opinia mea, de stereotipii
de percepþie. Vorbind despre stilul de gîndire decurgînd din ortodo-
x ie ºi Islam (religiile pe care le considerã reprezentative pentru re-
giune, ceea ce ne aratã cã discuþia este în mod clar centratã pe spa-
þiul ex-iugoslav), profesorul Schöpflin considerã cã acestea „privile-

g iazã responsabilitatea colectivã în raport cu responsabilitatea indi-
vidualã; codificã un puternic simþ al ierarhiei; pronunþã adevãruri
co nsiderate a fi absolute”. Acest citat este relevant fiindcã expune
„înþelepciunea comunã” referitoare la „Balcani” ºi ne ajutã sã expli-
cãm unele dintre cele mai obiºnuite erori de înþelegere referitoare la
zonã.

Voi lãsa la o parte chestiunea, marginalã pentru discuþia de faþã,
a prezentãrii Islamului ca o religie care „codificã un puternic simþ al
ierarhiei”. Descrierea se aplicã, e adevãrat, ortodoxiei (ca ºi catolicis-
mului „clasic”, de altfel), dar e complet inadecvatã pentru una din-
tre cele mai egalitare religii universaliste care existã. De asemenea,
vo i  face abstracþie de faptul cã este virtual imposibil sã gãsim vreo re-
ligie care se ia în serios, care sã nu pronunþe adevãruri pe care le
considerã absolute. Ceea ce mã intereseazã aici este faimosul cliºeu
al  „responsabilitãþii colective” – convingerea cã individualismul nu
poate prinde rãdãcini în solul religios al Europei de sud-est. Aceastã
problemã ne întoarce acolo de unde am plecat, la cultura organiza-
þio nalã ºi instituþionalã, pentru a ne pune în faþa unui paradox: dacã,
într-adevãr, colectivismul, codificat religios, înscris în viziunea lor
despre lume, condiþioneazã atît de puternic aceste societãþi, cum de
este posibil ca acestea sã aibã probleme foarte severe tocmai în
privin þa capacitãþii de asociere, de colaborare, de utilizare a capitalu-
lui social?

N u vreau sã spun cã problema nu existã, ci doar cã este greºit for-
mulatã. Problema nu este colectivismul spiritual, metafizic, ci faptul
cã scheme de interacþiune ºi cooperare eficiente ºi productive la ni-
vel  parohial se dovedesc absolut ineficiente în cadrul unei societãþi
mari ºi complexe. Lipsa de competenþã asociativã este o sursã de
blocare a instituþiilor publice moderne cel puþin la fel de importantã
ca parazitarea acestora de reþelele „familiale” (în sens mafiotic) de
interese private. De fapt, profesorul Schöpflin spune, indirect, acest
lucru, într-un alt context: „modelele premoderne ale coexistenþei et-
nice întîlnite în oraºe premoderne precum Sarajevo nu spun nimic
despre cele moderne, pentru cã, în modernitate, natura puterii, a

co mplexitãþii, a resurselor ºi a competiþiei sînt total diferite”. Ceea ce
este valabil pentru coexistenþa interetnicã, este valabil ºi pentru
structurile de interacþiune ºi cooperare existente înãuntrul comuni-
tãþilor omogene sub aspect etnic.

Aºadar, problema în sud-estul Europei nu este rezistenþa spiritu-
lui gregar la reforme care încorporeazã valorile individualismului,
ci, mai degrabã, aceea de a reface spiritul public comunitar, sau de
a-l transforma, în zonele rurale în care se pãstreazã, într-o resursã a
dezvoltãrii locale. Dar aceasta nu este singura instanþã în care situa-
þia ºi tendinþele din Europa de sud-est se dovedesc contraintuitive
pentru observatorul extern. Vorbind despre necesitatea unui model
regional specific, profesorul Schöpflin afirmã: „Dacã aceasta în-
seam nã sã se dea mai multã importanþã etnicitãþii, sau ierarhiei, sau
o ricãrei alte opþiuni, aºa sã fie”. Deºi, teoretic, toate opþiunile sînt lã-
sate deschise, primele care vin în minte sînt, nu întîmplãtor, suprali-
c i tarea etnicitãþii sau a ierarhiei.

Dar, dacã societãþile din aceastã regiune au de suferit, aºa cum
demonstreazã chiar profesorul Schöpflin, de pe urma unui stat su-
pradimensionat dar ineficient, poate reprezenta suprainvestirea „ie-
rarhiei” o soluþie? Dacã, aºa cum argumenteazã autorul, statul este
discreditat în faþa majoritãþii cetãþenilor sãi printr-o lungã istorie a
lipsei de fair play,  de reciprocitate în relaþiile cu aceºtia, are sens sã
crezi cã soluþia poate fi reprezentatã de „autoritate”? Stereotipul care
prezintã societãþile regiunii ca dominate de o culturã politicã a supu-
nerii ºi apatiei conduce, atît în interior, cît ºi în exterior, la concluzia
cã acestea au nevoie de o „mînã forte”, de un paternalism compre-
hensiv dar ferm.

Aici este vorba, din nou, despre o anumitã neclaritate a termeni-
lor. În ce sens sînt aceste state puternice ºi în ce sens sînt slabe? Sînt



puternice, fiindcã sînt amestecate în aproape toate aspectele vieþii
sociale, economice, culturale, putînd bloca orice iniþiativã, ºi fiindcã,
datoritã confuziei legislative, pot dovedi oricînd oricui cã se aflã în
culpã. Sînt slabe, însã, prin capacitatea lor scãzutã de a impune pre-
vederile legii, de a colecta impozitele, de a administra banii publici ºi
chiar de a-ºi evalua rezultatele sau nevoile. Ce sens poate avea ierar-
hia, pe un fond anomic, decît accentuarea anomiei?

În aceste condiþii, este evident cã o necesarã restaurare a autori-
tãþii publice, în sensul instaurãrii legii ºi ordinii, ar trebui logic cu-
platã cu o fermã limitare a statului, cu retragerea acestuia din foar-
te multe sfere ale economiei ºi societãþii în care ºi-a dovedit com-
pleta incapacitate administrativã. Cu alte cuvinte, dacã este sã ima-
g inãm un model sud-est european, dedus din prioritãþile stringente
ale economiilor ºi societãþilor din regiune, ar fi poate mai realist sã
ne gîndim la o mult mai curajoasã dereglementare a pieþii, la un
mult mai înalt grad de libertate a iniþiativei ºi la o mult mai largã
s ferã a proprietãþii private decît în restul Europei continentale. ªi
aceasta tocmai fiindcã valorile, atitudinile, experienþele, tiparele de
g îndire ºi acþiune care susþin birocraþiile raþionalizate din þãrile
Uniunii sau chiar din Europa centralã sînt relativ slabe, atunci cînd
nu lipsesc cu desãvîrºire. Astfel încît raþionalitatea „primarã” a cal-
culului raþional al interesului devine cel mai sigur mecanism de
autoreglare.

De fapt, aº putea fi de acord cu sugestia profesorului Schöpflin –
da, Europa de sud-est ar avea nevoie de mai multã ierarhie, cu con-
d i þia sã fie vorba de o ierarhie „naturalã”, stabilitã prin mecanisme
ale liberei competiþii, nu de prelungirea inerþialã a unui paternalism
etati st. Acesta din urmã a devenit un lux pe care numai þãrile bogate,
dominate încã de nostalgia statului bunãstãrii, ºi-l mai pot permite.

Concluzii
Modul în care am pledat cazul Europei de sud-est în cele de mai sus
se articuleazã pe cîteva principii, pe care, în concluziile eseului,
vreau sã le fac încã o datã clare.

a) Modernizarea înseamnã pentru mine o discontinuitate esen-
þialã, o rupturã fondatoare, o reconstrucþie de sine care presupune
co ncursul intelectului ºi voinþei. Aceastã înþelegere nu exclude evo-
luþia gradualã: atît procesele complexe de maturizare care duc la
momentul asumãrii autonomiei, cît ºi procesele ulterioare, de nego-
ciere între actori, de ajustare reciprocã permanentã, care dau carac-
terul specific al unei democraþii liberale prospere, sînt procese de
evoluþie gradualã, „naturalã”.

Discontinuitatea iniþialã, schimbarea regulilor, care obligã apoi
întreg sistemul sã se adapteze, printr-un proces de duratã, este ca-
racteristicã nu doar zonelor cu modernitate întîrziatã, ci, în primul
rînd, þãrilor de nucleu, vest-europene, ale procesului de moderniza-
re. De altfel, tocmai efortul de auto-reinventare al acestora, cu toate
sacrificiile de parcurs de implicate, reprezintã baza moralã care legi-
timeazã Uniunea Europeanã sã cearã, astãzi, adoptarea unor politici
de reformã dure ºi fatalmente nepopulare în Europa centralã ºi de
sud-est.

b) Existã douã surse ale modernizãrii, pe care le putem distinge
clar în evoluþia Europei occidentale. Pe de o parte, se manifestã forþa
regularizatoare a statului, controlat de elite care se cred, fatalmente,
depozitare ale raþionalitãþii sociale, ºi care conduc la crearea unei bi-
rocraþii omogene. Pe de altã parte, procesele sînt promovate de so-
cietatea civilã, care tinde cãtre crearea unei sfere a schimbului liber
de bunuri ºi idei, cãtre o societate deschisã. Ambele procese implicã
principiul sus-menþionat al auto-asumãrii, al reconstruirii de sine,
dar în moduri diferite, potenþial conflictuale. Cu toate acestea, efor-
turile de raþionalizare a statului creeazã, voluntar sau involuntar,
condiþiile pentru „decolarea” societãþii civile ca actor autonom ºi
factor esenþial de influenþã. Cele douã momente sînt logic distincte ºi
teoretic succesive: iniþiativele „de sus în jos” legate de reconstrucþia
statului precedîndu-le pe cele „de jos în sus” ale afirmãrii societãþii
c i vi le . Se considerã îndeobºte cã aceastã succesiune este valabilã nu-
mai pentru Europa centralã, în timp ce în Europa occidentalã socie-
tatea a premers statul în explorarea modernitãþii, iar în Europa de
sud - est societatea civilã nu s-a nãscut nici astãzi. Dar la mijloc este o
iluzie produsã de decalajele temporale: în Marea Britanie, patria
prin excelenþã a societãþii civile, Reforma religioasã, principal
declan ºator al modernizãrii, a fost iniþiatã de stat.

Î n ceea ce priveºte Europa de sud-est, faptul cã societatea civilã
nu s-a maturizat încã nu se explicã prin nici un fel de particularitãþi
culturale, ci prin aceea cã modernizarea a debutat tîrziu ºi cã a sufe-
rit o crizã gravã de legitimitate în perioada comunistã. Dar tocmai
aceastã compromitere a statului prin practici totalitare, de suprima-
re brutalã a sferei publice ºi chiar private, indicã importanþa pe care
o cîºtigã, în perspectivã, societatea civilã. Desigur, din acest punct de
vedere decalajul între Europa centralã ºi cea de sud-est este evident:
în perioada comunistã, „polisul paralel” s-a nãscut la Varºovia, Pra-
ga, Budapesta, nu la Sofia sau Bucureºti, ºi nici mãcar la Belgrad.
Dar aceasta nu înseamnã cã procesul nu se aflã în desfãºurare ºi cã
societatea civilã nu continuã sã creascã în Europa de sud-est. În opi-
nia mea, în acest moment, statul este, probabil pentru prima datã în
isto ria regiunii, în urma societãþii în ceea ce priveºte „receptarea
m o derni tãþii” (pentru a prelua o sintagmã a profesorului
Schöpflin). Societatea se aflã, aºadar, în acel prag al auto-asumãrii,

ºi r de concepte, s-a înfãptuit România modernã, s-a consolidat ºi a
fost fãurit mitul centralizãrii în perioada comunistã, s-a dat o
coeren þã imaginii de sine naþionale. Punerea în discuþie a modelului
supercentralizat pare, cu asemenea auspicii, o blasfemie. (...) ªi, în
fond, cui se închinã politicienii? Unui stat „naþional unitar”, prescris
obligatoriu de Constituþie, faþã de care au depus un jurãmânt de cre-
d inþã ºi pe care pretind cã-l slujesc aproape în termeni mistici. Statul
ar trebui sã însemne ºi cea mai eficientã formã de convieþuire, bu-
nãstare ºi solidaritate pentru cetãþenii sãi. O discuþie pe aceastã temã
ar trebui iniþiatã ºi în societatea noastrã. Este o provocare pe care
c lasa politicã pare sã o refuze din start.” (Monitorul de Iaºi, 11 dec
2001)

Cornel Nistorescu: „Mulþi români încep sã se teamã cã în Capita-
lã se toacã banii fãrã nici o noimã, cã grija guvernanþilor pentru cei
d in provinciile depãrtate este la genunchiul broaºtei. ªi dacã accep-
tãm  cã o asemenea situaþie este aproape de adevãr, atunci cu si gu-
ran þã copita trasã de politicieni memorandiºtilor ardeleni nu este
nici decum o soluþie. Iniþiatorii proiectului nu au tancuri, nu au age-
nþii de spionaj, nu au arme pentru a pune þara în pericol. Au doar o
nemulþumire ºi o idee.

Reacþia de indignare nu rezolvã nimic. Nici nu intimideazã pe ni-
m eni ,  nici nu îmbunãtãþeºte situaþia. Fãrã a sprijini o tabãrã sau alta,
putem conchide cã o dezbatere despre o idee care a dat roade în alte
pãrþi la noi a debutat cu o atitudine tipic româneascã: Ia mai du-te
dracului! Faci pe deºteptul!” (Dezbatere româneascã, Evenimentul
zilei, 14 dec 2001)

A.  O.  [Andreas Oplatka, corespondentul ziarului elveþian Neue
Zürcher Zeitung pentru Europa de sud-est]: „Autorii documentului
nu susþin idei federaliste, nici iredentiste ºi se opun creãrii unor uni-
tãþi teritoriale pe criterii etnice. În România, fãrã îndoialã, existã ºi
astãzi regiuni cu o identitate socio-culturalã bine definitã, ºi trans-
formarea acestora în unitãþi funcþionale este o chestiune de voinþã
politicã. Grupul de intelectuali de la ziarul Provincia subliniazã, tot-
odatã, cã iniþiativa lor urmãreºte declanºarea unei dezbateri publice.
Avînd în vedere însã tradiþiile centalizatoare ale þãrii ºi primele reacþii
de respingere violentã ale unor politicieni de rang înalt, este impro-
babil ca o asemenea dezbatere sã aibã loc.” (Re gio na li sie-
r un gs-Gedanken in Rumanien. Umstrittener Vorschlag einer
Intellektuellen-Gruppe, NZZ, 14 dec. 2001)

Gabriel Andreeescu: „Memorandumul intelectualilor maghiari
ºi  rom âni  nu este o rãtãcire a lor, ci pleacã de la o cerinþã cît se poate
de concretã: regionalizarea României. Reconstrucþia administrativã
este o necesitate. Regiunile sînt colectivitãþi teritoriale care rezultã
d in necesitatea dezvoltãrii unor unitãþi economice competitive. Toatã
Europa a trebuit sã urmeze aceastã cale. O þarã care refuzã recon-
strucþia administrativã este imediat dezavantajatã în raport cu cele-
lal te. Însãºi Franþa centralizatã a construit regiuni care sã se adauge
vechilor departamente. Polonia a fãcut aceastã operaþie foarte re-
cent,  înlocuind voievodatele cu unitãþi teritoriale mai mari. România
nu are de fapt timp. Pentru regionalizare este necesarã ºi o schimba-
re constituþionalã, iar aceasta nu se face la comandã. Cum va putea
Parlamentul sã facã ceea ce trebuie fãcut, dupã astfel de manifestãri
venind chiar de la partidul de guvernãmînt?” (Reacþii la Memoran-
dumul privind regionalizarea, Radio Europa Liberã, 14 dec. 2001)

Dan Pavel : „Partea cea mai ciudatã a scandalului este reacþia eli-
te lor politice, intelectuale ºi a presei din Bucureºti faþã de cãutarea
unui  drum propriu de cãtre elitele din Transilvania. (...) Lupta dintre
reacþiunea politicã, ecleziasticã, culturalã ºi toate forþele care luptã
pentru emancipare etnicã, culturalã, religioasã, administrativã, eco-
nom icã, democraticã, este inegalã. Deocamdatã, reacþiunea se aflã la
putere ºi beneficiazã de sprijinul unei majoritãþi relative. Reac þiu nea
se aflã deopotrivã ºi în opoziþie. Partidele de tip liberal, social-demo-
crat sau creºtin-democrat au reacþionat contrar intereselor ºi doctri-
nelor Internaþionalelor din care fac parte, mizînd pe cartea naþiona-

listã. Cînd discutã regionalismul, diferenþele dintre Partidul Româ-
nia Mare ºi celelalte partide se ºterg. Însã punerea în miºcare a re-
gionalismului transilvan va duce la dezechilibrarea întregului tablou
politic, economic, religios ºi cultural. Nici unul dintre aceste partide
nu deþine majoritatea în Transilvania. Oricîte programe social-demo-
crate, liberale sau naþionaliste s-ar face pentru Transilvania, nici
unul nu va putea sã intre în competiþie cu forþa de apel a regionalis-
mului.” (Regionalizarea – între conspiraþie ºi construcþie geopoli-
ticã, Ziua, 17 dec. 2001)

Csoma Botond: „Destinatarii principali ai Memorandumului au
fost partidele politice, care, în marea lor majoritate, mai puþin
UDMR- ul, au exprimat opinii ostile. Ele nu vor adopta o altã poziþie
p înã cînd, prin exaltarea unor sloganuri patriotarde, se pot cîºtiga vo-
turi .  I n acest sens, ar fi util ca iniþiative de acest gen sã fie adresate
electoratului în primul rînd. Societatea Civilã ar putea sã aibã un rol
im portant în acest demers. În acest fel, cetãþenii României s-ar pu-
tea p ronunþa asupra oportunitãþii unei astfel de iniþiative. Totodatã,
aceasta este singura modalitate prin care s-ar putea exercita o pre-
siune asupra elitei politice sã adopte o poziþie mai rezonabilã în legã-
turã cu aceastã chestiune.” (Regionalizare versus centralizare, In-
teretnica – Cluj –, decembrie 2001)

Dezbaterea reîncepe
A locuþiunea domnului Ion Iliescu, Preºedintele României, rostitã
la Forumul Cultural regional Moldova – Iaºi, 23 ianuarie 2002:
„În ultima vreme, unitatea a devenit obiectul unor atacuri sistemati-
ce ºi concentrice, urmãrindu-se destrãmarea sufleteascã mai înainte
de a se trece la destrãmarea politicã a statului român. Dacã pe Mihai
Vi teazul l-au lichidat atunci, la Turda, dar acest lucru era în spiritul
acelor vremuri violente, acum împotriva noastrã sînt folosite armele
sofisticate ale unei epoci specializate, din nefericire, mai degrabã în
destrãmãri de state, decît în mari construcþii menite sã asigure bu-
nãstarea ºi convieþuirea paºnicã. Singura noastrã liniºte, care nu tre-
buie sã devinã însã nepãsare sau neputinþã, ne-o dã faptul cã, în
timp ce dinamica unitãþii româneºti vine din adîncul veacurilor, «di-
nam ica destrãmãrii» ne este indusã artificial. (...) aºa-zisul Memo-
randum de la Cluj... a stîrnit recent atîta vîlvã nu atît prin ceea ce
spune, ci prin modul în care acesta este folosit împotriva unitãþii po-
porului român. Se încearcã evident internaþionalizarea acestei pro-
bleme, a «regionalizãrii» României, folosind drept argument «spiri-
tul  construcþiei europene». (...) Mi se pare nefiresc acum ca oamenii
care trãiesc ºi se afirmã în România sã se ofere voluntari pentru a
pune în operã un proces opus tendinþelor de integrare, prin stimula-
rea egoismelor economice ºi particularismelor identitare. Ca ºef al
statului nu pot sã nu condamn astfel de atitudini care ignorã realitã-
þi le  ºi doresc disoluþia statului naþional unitar român”.

Mesajul Domnului Adrian Nãstase, prim-ministru al Româ-
n iei,  adresat cu prilejul aniversarii a 143 de ani de la Unirea
Principatelor Române – Moldova ºi Þara Româneascã – Focºani,
24 ian. 2002: „Cele douã Principate au creat un stat puternic ºi nu
avem dreptul sã ne îndoim nici o clipã cã acest stat puternic existã ºi
astãz i. Faptul cã sînt indivizi care încearcã sã punã sub semnul între-
bãri i  unitatea României de astãzi ne mîhneºte, iar mesajul Guvernu-
lui este acela cã, deºi libertatea de opinie este un drept fundamental
al  oricãrui individ, în ceea ce priveºte unitatea României nu trebuie
sã existe diferenþe de opinii. Sigur cã aceastã temã va continua sã
ex iste, poate vor fi unii care vor încerca sã o dezvolte, dar aº vrea ca
aceºtia sã înþeleagã faptul cã România este un stat al românilor, uni-
tar, independent ºi suveran, în care minoritãþile etnice sînt respecta-
te ºi protejate”.

Dupã ce Sever Voinescu, în rubrica sa din revista Dilema, toc-
mai conchidea cã discuþia propusã de grupul Provincia „nu are
lo c” ,  fapt ce „poate fi o bunã dovadã cã acesatã discuþie nu este
resimþitã ca fiind necesarã în societatea noastrã” (nr. 462 din
18-24 ian. 2002), se pare cã liderii politici români fac tot posibi-
lul  pentru ca subiectul cu pricina sã rãmînã la ordinea zilei. Iar
aceasta se poate explica doar printr-un singur motiv: ei percep la
fel de bine, ba, dupã toate probabilitãþile, chiar mai bine, cu mai
multã precizie decît noi, cã regionalismul, problema reorganizã-
rii pe baze regionale a statului român preocupã cu adevãrat o
parte poate nu prea însemnatã, dar în anumite zone în orice caz
semn ificativã, a opiniei publice. Trist în toate acestea este doar cã
aceia care-i informeazã pe principalii guvernanþi ai þãrii (ºi)
despre acest fenomen îi conving, totodatã, dupã toate semnele, cu
succes, cã asta înseamnã o primejdie pentru supravieþuirea þãrii,
ºi cã pericolul vine din afarã ºi numai de acolo poate veni. Prin
aceastã tot mai evidentã ºi mai apãsãtoare dependenþã, deducti-
b ilã ºi din alte fenomene, de serviciile secrete, acum, în preajma
lãrgirii NATO ºi UE, Iliescu ºi Nãstase se pun singuri într-o situaþie
la fel  de lipsitã de perspective ca aceea în care se afla  Ceauºescu
în urmã cu doisprezece ani. Nu încape îndoialã cã, în aceastã si-
tuaþie cu adevãrat periculoasã, trebuie sã continuãm dezbaterea
de- acum imposibil de amînat despre reforma cuprinzãtoare ºi ra-
dicalã a sistemului politic românesc. E pur ºi simplu inadmisibil
ca ºeful unui stat democratic, în secolul 21, sã facã o legãturã în-
tre ideile vizînd transformarea structuralã a statului român ºi „li-
ch idarea” de acum 400 de ani a lui Mihai Viteazul sau ca prim-
- min istrul aceluiaºi stat sã defineascã România drept „statul ro-
mânilor” într-un document oficial. Aceste luãri de poziþie expri-
mate la cel mai înalt nivel se fac, parcã, ecoul unui trecut care nu
e n ic i mãcar acela al anilor ºaptezeci din secolul trecut, ci acela
al anilor patruzeci.

Colegiul de redacþie

pe care în partea occidentalã a continentului, l-a trecut cu mult timp
în urmã.

c) Modernizarea nu presupune doar o discontinuitate iniþialã, ci
ºi un principiu al discontinuitãþii, al inovaþiei, al reconstrucþiei pe-
rio d ice. Din acest punct de vedere, construcþia europeanã reprezintã
o foarte mare provocare pentru þãrile membre. În pofida remarcabi-
lei reuºite a integrãrii economice de pînã acum, provocãrile generate
de o realã integrare regionalã, de presiunea mult mai mare a concu-
renþei, de imposibilitatea de a menþine statul bunãstãrii, de presiu-
nile pentru depãºirea statului naþional, de imperativele de securitate
colectivã, de necesitatea unor noi politici identitare fac ca lumea în
care vor trãi în viitor sã fie aproape la fel de imprevizibilã pentru eu-
ropenii din vest, ca ºi pentru cei din zona centralã ºi de sud-est a
co ntinentului. Dacã vest-europenii se simt instalaþi într-o siguranþã
co nfortabilã de duratã, se înºalã amarnic: schimbãrile care îi aºteap-
tã sînt extrem de mari, ºi nu în primul rînd datoritã costurilor inte-
grãrii noilor membri. Dar aceasta reprezintã o premisã bunã pentru
integrare – „modelul” european nu este nici pe departe încheiat, or
þãrile candidate au o ºansã sã se insereze în procesul de elaborare ºi
sã se construiascã pe ele odatã cu construcþia europeanã.

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

Europa
neocarolingianã

Odatã cu extinderea spre est preconizatã pentru 2004 a Uniunii Euro-
pene se încheie o epocã în istoria integrãrii europene de dupã cel
de-al doilea rãzboi mondial. Dupã Europa de sud, Marea Britanie ºi
Europa de nord, va veni ºi rîndul ºi „marginii” (Hajnal István) celei
mai problematice, est-central-europene a teritoriului carolingian ce
poate fi socotit nucleul civilizaþiei occidentale sã se cupleze – de data
aceasta definitiv – la acea parte a Europei care tocmai prin lãrgirea
amintitã va ajunge în pragul unei modificãri constituþionale echiva-
lente cu o veritabilã revoluþie instituþionalã. Cele opt state est-central
europene (Slovenia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Polonia, Lituania, Leto-
nia, Estonia) menþionate la întîlnirea la vîrf de la Laeken din decem-
brie 2001, alãturi de cele douã insule mediteraneene, constituie un
teritoriu unitar aflat în imediata vecinãtate a Uniunii Europene nu
numai  din punct de vedere geografic ci ºi în sens istoric ºi cultural.
Cu aceasta se pune punct îndelungatului proces de aculturaþie a peri-
feriilor rãsãritene, devenite componente ale Occidens-ului în cursul
secolelor 10–11, respectiv, în cazul þãrilor baltice, în secolele 13–14.
Prin integrarea lor, aceste þãri, fãrã îndoialã mai puþin dezvoltate decît
med ia UE ºi mai cu seamã decît zona-nucleu a Uniunii Europene, vor
fi de-acum participante active la crearea uniunii politice, acþiunea co-
munã europeanã de cea mai mare anvergurã.

Uniunea Europeanã însã – dupã cum precizeazã ºi Declaraþia
adoptatã la ultimul summit de la Laeken – are în vedere mai mult
decît atît. Înainte de toate ar dori sã invite „mai mult de zece þãri” în
rîndul membrilor sãi, vrînd, în finalul acestui proces de lãrgire, „sã
punã punct unuia din cele mai întunecate capitole ale istoriei euro-
pene: al doilea rãzboi mondial ºi divizarea artificialã a Europei decur-
g înd  din acesta”. Miza este crearea Europei unitare, a acelei Europe a
cãrei „unicã frontierã o constituie democraþia ºi drepturile omului”,
care e deschisã tuturor acelor þãri „care þin seama de valori funda-
mentale ca alegerile libere, respectul minoritãþilor ºi respectul dom-
niei legii”. (3)

Dacã Uniunea Europeanã doreºte sã se menþinã ca o unitate poli-
t icã coerentã, o instituþie funcþionalã ºi ca o autoritate publicã legiti-
mã,  acceptatã de cetãþenii UE, trebuie sã þinã seama neapãrat de dife-
renþele nici pe departe doar de naturã semanticã dintre Europa uni-
tarã (unified) ºi unitã (united). Cea dintîi presupune o convergenþã
a legilor nescrise ale comportamentului uman, a mentalitãþilor ºi in-
stituþiilor juridice ºi politice perfect funcþionale – la un grad ce se
poate atinge doar în decursul aºa-numitelor procese istorice de lungã
duratã ºi chiar ºi în acest caz ea rãmîne doar o posibilitate istoricã pe
care doar necesara voinþã politicã ºi jocul favorabil al contingenþelor
istorice o pot transforma într-o realitate viabilã. Cea de-a doua, adicã
Europa unitã, armonizatã, se poate, tocmai dimpotrivã, constitui
doar dacã, alãturi de Europa unitarã, de crearea ºi prezervarea uniu-
ni i  politice ca interes ºi valoare supremã, se va þine seama la modul
cel mai serios ºi de particularitãþile, valorile ºi interesele specifice ale
„celeilalte Europe”, nu mai puþin importantã din punctul de vedere
al identitãþii culturale europene decît Europa Occidentalã. Este vorba
de Europa esticã ºi sudesticã, de þãrile ce aduc cu sine moºtenirea ci-
vilizaþiei bizantine de odinioarã, neevitabilã din punct de vedere reli-
gios ºi tocmai de aceea conºtient asumatã, dar oarecum incomodã în
sens social ºi mai cu seamã politic.

Între cele douã Europe – mai ales în zona lor frontalierã – au
ex istat, existã ºi fãrã îndoialã cã vor exista ºi în viitor translaþii ºi co-in-
cidenþe, anumite þãri sau pãrþi de þarã pot þine ºi de-o parte ºi de alta.
Însã –  în ceea ce priveºte viitorul – nu se poate concepe sub nici o
formã, fãrã a leza serios atît interesele Europei Occidentale cît ºi pe
acelea ale Europei de est, ca, de pildã Europa unitarã, adicã Europa
ca uniune politicã, sã se extindã asupra Europei de est ca teritoriu
cultural sau de civilizaþie specific în totalitatea sa. Excepþii sînt posibi-
le oricînd, dar acelea nu fac decît sã confirme regula.

N u e de conceput înainte de toate din cauzã cã în sensul deciziilor
adoptate la amintita conferinþã de la Laeken din decembrie 2001
Uniunea Europeanã, þinînd seama de a.n. criterii de aderare de la Co-
penhaga, ia în considerare aderarea a cel mult zece þãri pînã în 2004
– ºi printre acestea nu figureazã nici o þarã est sau sudest europeanã.
Î n dec laraþia comisarului european pentru integrare Günter
 Verheugen, publicatã în numãrul pe ianuarie 2002 al revistei econo-
mice germane Wirtschaft und Markt,  lucrurile sînt formulate fãrã
echivoc, atît în sens pozitiv cît ºi în sens negativ: el nu precizeazã doar
cã „cine se simte destul de puternic pentru a primi ºase þãri cu 63
milioane de locuitori trebuie sã poatã suporta ºi zece þãri cu 75 mili-
oane de locuitori”, dar ºi cã admiterea celor douãsprezece þãri (adicã
în afara celor zece: România ºi Bulgaria) aflate la ora actualã în trata-
tive cu Bruxelles-ul „nu e nici dezirabilã, nici realizabilã”.

Aceasta, desigur, n-ar constitui în sine o problemã cu adevãrat im-
portantã pentru Europa esticã ºi sudesticã, deoarece în momentul de
faþã nu e încã, într-adevãr, pregãtitã nici din punct de vedere econo-
mic , nici din punct de vedere politic pentru aderare ºi, în acelaºi

timp, Uniunea s-a angajat sã accepte „mai mult de zece” þãri printre
membrii ei. Problema majorã decurge din faptul cã, odatã cu prima
rundã de aderare preconizatã a se încheia înainte de alegerile pentru
Parlamentul European programate pentru vara lui 2004, se înscrie în
l inie dreaptã ºi procesul de reforme instituþionale, nu mai puþin deci-
siv din punctul de vedere al Uniunii Europene.

În martie 2002 îºi începe activitatea Convenþia pregãtitoare a re-
formei  constituþionale a Uniunii, al cãrei raport va fi înaintat Consi-
l iului Europei în iunie 2003. Diversele guverne vor avea deci la dispo-
z i þ ie  un an ºi mai bine pentru a-ºi contura poziþia în legãturã cu hotã-
rî ri le ce urmeazã a fi adoptate la conferinþa interguvernamentalã care
va începe în septembrie 2004 – de-acum cu participarea cu drepturi
dep l ine a noilor membri – ºi se va încheia cu întîlnirea la vîrf a Consi-
l iului Europei, în decembrie 2004. Documentul final adoptat de Con-
venþie va conþine fie diverse opþiuni, semnalînd gradul de susþinere
de care se bucurã fiecare dintre ele, fie recomandãri, în mãsura în
care se va realiza un consens.

Problema cea mare e cum vor fi tratate opiniile separate. Întrucît
miz a conferinþei interguvernamentale e uriaºã, vor exista fãrã nici o
îndoialã disensiuni între statele membre. „Britanicii, danezii ºi sue-
dez ii, de pildã – scrie Peter Ludlow, director al Centre for European
Pol ic y Studies din Bruxellles – se vor vedea puºi în faþa unor sfidãri pe
care guvernele lor le-au evitat pînã acum în mod consecvent ºi pen-
tru acceptarea cãrora alegãtorii nu sînt pregãtiþi. ªi printre þãrile can-
didate pot exista disidenþi. Dupã cum aratã ºi exemplul irlandez, în-
tr-un proces care se bazeazã, în principiu, pe votul unanim, pãrerea
diferitã chiar ºi a unui singur stat poate crea serioase probleme pen-
tru toþi cei vizaþi. Þinînd cont de natura probei definitorii din 2004,
putem presupune cã problemele de acest fel se vor ivi în forme încã
mai grave ca pînã acum. Compromisurile bazate pe excepþii de genul
celor care le-au dat satisfacþie danezilor în 1992 sînt pur ºi simplu in-
aplicabile într-o situaþie în care statele membre vor trebui sã se pro-
nunþe în legãturã cu capacitatea lor de a accepta un tratat de bazã ºi
nu doar dacã sînt sau nu de acord cu extinderea competenþelor
 Uniunii.”

În situaþia datã, scenariul cel mai verosimil e cã cele ºase state
fondatoare, semnatare ale Tratatului de la Roma din 1957 (Germa-
nia,  Franþa, Italia ºi statele Benelux) vor propune crearea unei uniuni
pol itice care sã epuizeze în esenþa sa criteriile statalitãþii comune.
Aceastã propunere trebuie sã vinã din partea lor cu atît mai mult cu
c î t – dupã cum remarca în 1964 Paul-Henri Spaak, fostul ministru
de externe al Belgiei, unul dintre principalii artizani ai Europei celor
ºase – „cei care au pus pe picioare Tratatul de la Roma… nu l-au
conceput ca avînd în primul rînd caracter economic, ci l-au vãzut ca
pe una din etapele drumului cãtre uniunea politicã”. Se pare cã, la
aproape jumãtate de secol dupã naºterea, cu contribuþia decisivã a
statelor Benelux, a Uniunii Economice Europene, a devenit, în sfîrºit,
într-adevãr actualã uniunea politicã, crearea statalitãþii europene.

Pe lîngã moneda comunã deja existentã, criteriile statalitãþii euro-
pene vor conþine, dupã toate probabilitãþile, reprezentarea proporþio-
nalã la nivel unional ºi guvernarea legitimã, pe bazã de reprezentativi-
tate, politica externã ºi de apãrare comune ºi, în sfîrºit, dar nici pe de-
parte în ultimul rînd, constituþia unionalã. „Necesitatea unui docu-
ment fundamental similar unei constituþii decurge pînã la urmã –
subliniazã Ludlow – ºi din aceea cã cele mai multe state membre ºi
cu deosebire acelea care au subscris uniunii monetare ºi-au asumat
ºi pînã acum obligaþii extrem de importante, astfel cã acestea trebuie
susþinute de un limbaj, de legi care sã le faciliteze îndeplinirea, sã în-
tãreascã solidaritatea ºi sã bareze calea unor opinii divergente. Cei ce
stau pe tuºã pot avea bune motive sã procedeze astfel. Majoritatea
partenerilor lor au depãºit însã punctul de unde nu mai existã cale de
întoarcere, tocmai de aceea nu pot depinde de cei ce bat drumuri se-
parate sau sînt doar spectatori ai evenimentelor.” Într-un cuvînt, par-
ticiparea la procesul constituþional ce conduce la crearea uniunii po-
litice nu este obligatorie, dar cei ce nu doresc sã ia parte la el nu pot
nici sã împiedice înaintarea celorlalþi. În decembrie 2004 va lua deci
sfîrºit îndelungata incertitudine care planeazã asupra problemelor
„calitãþii statale existente în fapt a UE” ºi „graniþelor teritoriale ale
UE” (Josef Janning).

Este evident cã aceste douã probleme îºi pot avea rãspunsul doar
împreunã ºi simultan: dacã nu vor exista un stat european ºi o consti-
tuþie europeanã, atunci numãrul statelor membre ale Uniunii Euro-
pene poate trece cu uºurinþã ºi peste treizeci. Într-un studiu demn de
toatã atenþia William Wallace aminteºte, în afarã de România ºi Bulga-
ria, care au început tratativele de aderare dupã decembrie 1999, de
Turcia, a cãrei candidaturã este formal recunoscutã, precum ºi de
Norvegia ºi Elveþia, care îndeplinesc cu prisosinþã criteriile de adera-
re, drept potenþiali candidaþi Croaþia post-tudjamianã, statele sudes-
t-europene, slabe ºi marcate de conflicte interne (Albania, Macedo-
nia,  Bosnia ºi Iugoslavia), cãrora hotãrîrea Consiliului Europei din iu-
nie 1999 de la Köln le-a creat iluzia unei eventuale integrãri într-un
viitor oarecare, de asemenea Ucraina, al cãrei scop pe termen lung
are în vedere ralierea la UE, Gruzia, Armenia, care mai curînd sau
mai  t î rziu îºi va schimba guvernul actual, apoi Moldova „rãmasã de
izbeliºte” în absenþa perspectivei aderãrii ºi, în fine, Marocul, a cãrui
aderare pusã oficial pe tapet încã din 1987 nu mai poate fi, dupã ac-
ceptarea candidaturii Turciei, socotitã tabu. În final, istoricul britanic
îºi  desãvîrºeºte aceastã viziune de extindere dincolo de hotarele Euro-
pei a Uniunii Europene prin posibila aderare a Rusiei ºi Israelului.

Faþã de perspectiva volatilã a unei Europe eliberate de jugul stata-
talitãþii, practic nelimitatã ºi fãrã identitate, viziunea Europei politice
dispunînd de o identitate statalã clarã ºi precis conturatã apare mult
mai  serioasã ºi mai realistã. Convenþia funcþionînd sub îndrumarea
lui  Giscard d’Estaing, atît de ataºat cauzei Europei politice, se poate

dovedi cu uºurinþã – dupã cum se afirmã într-un articol de fond din
Le Monde – „o cutie a Pandorei instituþionalã”, „poate induce o dina-
micã ºi se poate emancipa de cei ce au conceput-o, aºa cum Conven-
þia de la Philadelphia din secolul al 18-lea a purtat cele treisprezece
state americane mai departe decît ºi-ar fi dorit-o ele”.

Chestiunea cea mai spinoasã se va ivi fãrã îndoialã în legãturã cu
modalitatea de a rezolva problemele acelor state membre care în
2004  nu vor dori sã avanseze în direcþia uniunii politice. Cãci „va fi
ex traordinar de dificil”, cum remarcã extrem de judicios Peter
 Ludlow în studiul citat, „sã se conceapã un sistem care sã le asigure
þãrilor ezitante în a face pasul urmãtor acele drepturi de care, în con-
formitate cu acordurile actualmente în vigoare, dispun”.

Dacã va exista deci o uniune politicã dispunînd de semnele dis-
tinctive ale statalitãþii – ºi de bunã seamã cã va exista, deoarece de
facto existã deja ºi acum –, atunci chestiunea graniþelor teritoriale,
mai  p recis a trasãrii clare a acestora, se va pune în cadrul Uniunii
Europene cuprinzînd douãzeci sau mai mulþi membri în decembrie
2004 . În mãsura în care deplasarea decisã, sancþionatã constituþional
în direcþia uniunii politice va fi pusã pe tapet nu numai ca iniþiativã
franco -germanã ci, aºa cum am mai amintitit, ca propunere comunã
a „fondatorilor” semnatari ai Tratatului de la Roma, existã ºanse seri-
oase ca ea sã se bucure de sprijinul unei majoritãþi clare atît din rîn-
dul  actualilor membri cît ºi din acela al celor ce vor adera în 2004.
Dacã aºa se va întîmpla, atunci denumirea de Uniune Europeanã va
cãpãta o încãrcãturã nouã ºi va trebui sã se gãseascã o nouã denumi-
re ºi  un nou mecanism pentru cei ce nu pot sau nu vor sã adere la
aceasta, dar la care, fireºte, atît uniunea politicã ca entitate statalã, cît
ºi statele membre alcãtuind uniunea vor participa ca membri cu
drepturi depline. Asta deoarece nimic nu justificã pierderea de cãtre
cei  ce vor trece la un nivel mai înalt al integrãrii a calitãþii de membru
dobîndite pe o treaptã inferioarã a integrãrii ºi drepturile aferente ca-
l itãþii de membru exercitate la nivelul dat.

Foarte multe depind de natura raportãrii diverselor þãri la uniu-
nea politicã, mai precis dacã aceasta va fi similarã celei faþã de uniu-
nea monetarã. Astfel, de exemplu, putem fi aproape siguri cã Marea
Britanie ºi Danemarca se vor sustrage Europei politice, dupã cum au
rãmas ºi  în afara Europei monetare. Un rol oarecare poate avea aici ºi
istoria, un fel de determinism istoric impunîndu-se cu o anume spe-
c i f i citate, cãci e frapant faptul cã e vorba tocmai de acele douã þãri ca-
re ºi - au pãstrat ºi cu 1200 de ani în urmã autonomia faþã de imperiul
carolingian ºi astfel n-au acceptat nici moneda comunã introdusã pe
la 800 de Carol cel Mare. Aceste douã þãri se situeazã, ce-i drept, în
afara zonei „carolingiene”, dar nu se simt marginale ºi poate de ace-
ea nici nu conºtientizeazã riscurile politicii pe cont propriu. Ceea ce,
d in fericire, nu se poate spune despre þãrile Peninsulei Iberice, des-
pre Irlanda, Finlanda ºi Grecia. Dintre þãrile est-central-europene cu
mari ºanse de a deveni în 2004 membre UE, Slovenia, Ungaria ºi Slo-
vacia precum ºi þãrile baltice vor adera mai mult ca sigur la uniunea
monetarã ºi politicã, aºa cum a fost ºi va fi ea constituitã de cãtre „nu-
cleul carolingian” (pe de o parte, deoarece vor fi capabile sã cores-
pundã cerinþelor suplimentare de aderare, pe de altã parte, pentru cã
sînt cît se poate de conºtiente de precaritatea lor geopoliticã decur-
gînd din situarea lor perifericã). Nu e imposibil însã ca Cehia ºi Polo-
nia,  datoritã fricii istorice nutrite faþã de Germania ºi supraevaluãrii
importanþei europene a lumii anglosaxone, sã urmeze exemplul bri-
tanic ºi danez.

În ceea ce priveºte amãnuntele, tabloul – cu valoare de ipotezã –
pe care l-am schiþat poate suferi, fireºte, modificãri, dar, în ceea ce
priveºte esenþa, e puþin probabil sã se dovedeascã fals. Aceasta întru-
c î t aspectul esenþial al întregii construcþii europene e cã uniunea poli-
ticã nu e mai largã decît cea economicã, ci mai strîmtã. Ideal ar fi ca
uniunea politicã sã se suprapunã pur ºi simplu uniunii monetare ºi
în viitor sã se dezvolte împreunã cu ea, dar acest lucru nu poate fi
luat drept sigur, cãci deplasarea constituþionalã cãtre statalitatea co-
munã se poate dovedi în cazul unor þãri mult mai dificilã decît intro-
ducerea monedei comune.

Proiectul uniunii politice sau „federaþiei paneuropene” alcãtuit de
fo s tul ministru de externe român Adrian Severin ºi Gabriel
 Andreescu, copreºedinte al Comitetului Helsinki de la Bucureºti,
pleacã ºi el de la ideea cã probabila epuizare a tradiþionalei dinamici
integratoare a UE, care va interveni odatã cu extinderea sa esticã din
2004, necesitã un rãspuns materializat printr-o iniþiativã de mare an-
vergurã, vizînd crearea uniunii politice europene. Întrucît dupã ade-
rãrile din 2004 Uniunea Europeanã în forma ei actualã nu va mai fi
capabilã de integrarea altor membri, trebuie constituitã o „federaþie
structuratã”, în care acceptarea politicã, adicã dobîndirea calitãþii de
membru cu drepturi depline în sens politic, se poate produce ime-
diat, în vreme ce accesul la substructurile economice, financiare etc.
s-ar petrece ºi pe mai departe treptat, funcþie de nivelul de pregãtire
al  candidaþilor. Astfel, orice stat european „multicultural” ºi „civic”,
care reformeazã aºadar, acolo unde e necesar, logica statelor-naþiune,
acceptînd Constituþia Europeanã ca expresie a valorilor europene co-
mune ºi determinantã a instituþiilor paneuropene, ar putea adera.
Aceasta din urmã presupune, pe lîngã un Parlament European ales
prin vot direct, ºi un senat compus din ºefi de stat aleºi direct la nive-
lul respectivelor state, care „va lua decizii în legãturã cu acele subiec-
te extrem de sensibile ºi cu caracter vital pentru statele federate, care
se adoptã prin consens”. „Atunci cînd consensul este blocat de un
singur stat, Senatul European poate decide cu majoritate calificatã or-
ganizarea unui referendum în statul care ºi-a exercitat veto-ul.”

Problema principalã a acestei viziuni curajoase, conþinînd nume-
roase elemente demne de luat în considerare, nu e aceea cã ignorã
nemotivat Rusia (nu e clar de ce într-o asemenea macrostructurã în
care se regãsesc Ucraina, Belarus, þãrile transcaucaziene ºi Turcia de



ce n-ar încãpea ºi Rusia), în vreme ce coopteazã în mod exagerat
America (proiectul bucureºtean nu poate concepe forþele armate eu-
ropene decît exclusiv în cadrul NATO). În spatele limitelor ce apar la
nivelul contingenþelor geopolitice se ascunde o problemã mai pro-
fundã, care nu poate fi surprinsã decît printr-o abordare istorico-
geopoliticã: ignorarea rolului civilizatoriu specific al Europei „caro-
lingiene”. Deºi în studiu – caracteristic, ca izvor de primejdii – apare
ºi  posibilitatea unei federaþii constituite din „nucleul dur” al UE, pe
aceasta autorii o calificã drept inacceptabilã, „întrucît maximizeazã
interesele nucleului, în defavoarea statelor din afara lui, frînînd ºi
pervertind procesul integrãrii”.

O construcþie utopicã se contrapune aici formulei evolutive orga-
nice a unei civilizaþii, un voluntarism instituþional gîndit în termeni
paneuropeni acelei creativitãþi instituþionale unice în lume care con-
stituie caracteristica principalã a Europei Occidentale. Nu e vorba aici
de excludere, nu e vorba nici de vreo preemþiune, ci de capacitatea
evolutivã constantã care, fãrã nici o îndoialã, se aflã în legãturã cu
condiþiile naºterii civilizaþiei vest-europene. „Caracteristicile dezvoltã-
ri i  occidentale – scrie Szûcs Jenõ în studiul sãu dedicat analizei parti-
cularitãþilor structurale ale regiunilor istorice ale Europei – coboarã
pînã la condiþiile genezei ºi pot fi înþelese în bunã mãsurã din con-
trastele faþã de alte civilizaþii.(…) Occidentul… a început prin a des-
trãma ºi fãrîmiþa în decursul a numai trei secole (sec. 6–8), fãcîndu-
- le aproape de nerecunoscut, ambele formule statale în tensiunea cã-
rora iar mai apoi în paralelismul lor pe termen scurt fusese conce-
put. Autoritatea publicã de tipul suitelor, bazatã pe sacralitate, a reg-
nurilor g ermane a dispãrut, ca ºi sistemul instituþional al Imperiului
ºi dreptul roman.”

„Dezintegrarea politico-socialã” consideratã crucialã de cãtre
Sz ûcs Jenõ, destrãmarea celor douã „formule statale” ireductibil
opuse trebuie sã fi creat pentru praxisul creºtin – în mod originar de
tip  „rãsãritean” – al transcendenþei prezente ºi active în lume un ase-
menea mediu singular, „occidental”, în care continua progresiune
soc ial-politicã, creativitatea instituþionalã sã fi devenit o formã de fiin-
þare-în-lume, singura garanþie a supravieþuirii. Una din formele de
manifestare cele mai demne de atenþie ale acestei creativitãþi institu-
þionale a fost în cursul evului mediu ºi al renaºterii timpurii organiza-
rea pe orizontalã ºi pe verticalã a diferitelor niveluri de putere (enti-
tãþi de drept public, „provincii”, dacã doriþi) în cadrul unei macro-
structuri politice (principial, la nivel de civilizaþie, un „imperiu”).
Uniunea politicã aºezatã pe baze federative a cãrei creare ºi în acelaºi
t imp  constituire organicã se aflã azi la ordinea zilei poate fi doar o Eu-
ropã „neocarolingianã” sau nu va fi deloc.

Gînditorul politic paradigmatic al acestei Europe este, în lectura
postmodernã de azi, extrem de actualul Johannes Althusius, prima-
rul Emdenului („Geneva Nordului”) din Frieslandul situat în apro-
p ierea graniþei olandeze, care a fost invitat la conducerea oraºului du-
pã apariþia operei sale Politica Methodice Digesta  (1603) ºi care a
reprezentat cu succes pînã la moartea sa survenitã în 1638 interesele
acestei mici „republici” nordice calvine în faþa principelui luteran al
provinciei ºi a împãratului catolic al Imperiului Romano-German. În
opoz iþie cu teoria suveranitãþii statale nelimitate, la modã în Europa
epocii moderne, Althusius era de pãrere cã funcþionarul public su-
p rem al imperiului „exercitã doar atîta autoritate publicã (jus) cîtã i
s-a cedat în mod explicit de cãtre membrii asociaþi sau corpurile im-
periulului. Iar ceea ce nu i s-a cedat rãmîne sub controlul poporului

ori al asociaþiei universale. Aºa fel este natura mandatului contrac-
tual .  Cu cît e mai micã puterea celor care domnesc cu atît rãmîne im-
periul mai sigur ºi mai stabil”. Pentru de altfel profund religiosul
 Althusius era evident cã legea fundamentalã a imperiului edificat pe
baze federale nu poate fi decît laicã ºi cã „nu rezidã în nimic altceva
decît în anumite înþelegeri (pacta), prin care oraºele ºi provinciile se
întrunesc ºi consimt ca, prin strãdanii comune, sfãtuindu-se între ele
ºi  într-ajutorîndu-se, sã constituie ºi sã apere o comunitate de state”.

N u e vorba aici de nici un fel de Imperiu emanat de la Dumnezeu,
de nici un fel de „esenþã” istoriceºte predeterminatã, ci de „creaþie”
întru totul conºtientã, de „constituire”, de ceva ce e par excellence
„gesellschaftlich”. Ceea ce nu este, totuºi, pur voluntarism, ci ceva ce
se înscrie într-o tradiþie specificã, dupã care „divinul” nu e un dat
substanþial, ci naºtere, generare, o lucrare care, dacã se dovedeºte
durabilã, dacã izbuteºte, dacã – aºa cum stã scris la Faptele Apostoli-
lor – nu „se va nimici”(5. 38), atunci, în cadrul acelui mediu cultu-
ral în care religia nu ºi-a pierdut încã total relevanþa, se poate inter-
p reta, la urma urmei, ºi ca lucrare a lui Dumnezeu în societate.

Dupã asemenea antecedente e pur ºi simplu de neimaginat ca no-
ul  „imperiu federal” sã nu ia naºtere în aceeaºi zonã. Nu e însã vorba
ºi  de faptul cã realizarea acestei macrostructuri politice postmoderne
poate fi datã drept sigurã. „Predeterminarea” implicatã de procesele
de lungã duratã ale civilizaþiei vest-europene se rezumã doar la faptul
cã statalitatea europeanã poate lua naºtere tocmai aici ºi nu în altã
parte. Ne este îngãduit, ba poate chiar ºi trebuie sã credem cã poate
lua naºtere. Dar asta nu înseamnã decît sã credem cã ceea ce creãm
„prin strãdanii comune, sfãtuindu-ne între noi ºi într-ajutorîndu-
- ne”, aºadar prin vrere umanã, rãmîne.

Acel rol de excepþie pe care zona „carolingianã” l-a jucat ºi îl joacã
ºi azi în procesul specific vest-european de edificare statalã nu în-
seamnã, fireºte, cã în aceastã uniune nu pot avea acces decît þãrile
sau provinciile aparþinînd de imperiul de odinioarã al lui Carol cel
Mare. Dacã Europa celor ºase a devenit imediat dupã 1957 un model
de urmat pentru întregul Europei Occidentale, aceasta se poate spu-
ne cu ºi mai mult temei despre o nouã construcþie instituþionalã, ini-
þiatã de Europa integratã deja de cãtre nucleul „carolingian”. Cu acea
diferenþã esenþialã cã acum pur ºi simplu nu mai e timp pentru suc-
cesiunea diverselor etape îndelungate de aderare: sursa iniþiativei tre-
buie sã fie în mod legic aceeaºi, dar de data aceasta „ctitoria” are sens
doar dacã atît majoritatea actualelor state membre ale UE cît ºi a ce-
lor ce urmeazã a fi admise în 2004 vor vrea sã se integreze.

Am amintit mai înainte cã Anglia, Danemarca (eventual ºi Suedia)
se vor menþine în afara uniunii politice. Dar nici în cazul celorlalte
þãri afiliate mai de mult sau mai de curînd celor ºase nu putem ºti
cum vor suporta noua statalitate ºi cum se vor comporta în noul ca-
dru statal „imperial”. Aº aminti, doar cu titlu de exemplu, Ungaria,
care – fãrã a socoti acum Transilvania, intratã dupã dezastrul de la
Mohács pe o traiectorie aparte din punct de vedere geopolitic – s-a re-
integrat în totalitatea ei în comunitatea „creºtinã” vest-europeanã
graþie rãzboiului „civilizatoriu” de eliberare al Habsburgilor. În timp
ce în Europa de sud-est, populatã în marea ei majoritate de orto-
docºi, ºi în cadrul acesteia în primul rînd la curtea domnului Þãrii
Româneºti, ªerban Cantacuzino, dispunînd de un anume spaþiu de
manevrã politicã, „ideea bizantinã – ideea de restaurare a împãrãþiei
de rãsãrit nu murise”, Austria, campioana reconquistei occidentale,
se strãduia mai mult întru reînvierea statului ungar medieval, a im-

periului Sfîntului ªtefan, cãci aceasta corespundea mai mult intere-
selor de expansiune rãsãriteanã a imperiului habsburgic ºi, în acelaºi
t imp, îi marca ºi hotarele. Toynbee aratã cã imperiul Habsburgilor a
fost mãcinat, de fapt, de contradicþia irezolvabilã dintre interesul de
putere ce-l mîna cãtre înglobarea întregii Europe de sud-est ºi intere-
sul  de naturã culturalã sau de civilizaþie, ce l-a îndemnat sã nu se lase
atras de perspectiva integrãrii numeroºilor credincioºi ortodocºi aflaþi
sub stãpînire otomanã.

Dacã examinãm problema menþinerii autonomiei ºi structurii in-
stituþionale specifice ale regatului ungar din punctul de vedere al dile-
mei  cu care se confrunta Austria, reiese cã acest statut de excep þie nu
s-a datorat neapãrat, mai precis: nu exclusiv, forþei ºi succeselor opo-
z i þ iei maghiare, mai întîi a stãrilor ºi mai apoi naþionale, ci era ºi în
favoarea autoapãrãrii coerenþei de civilizaþie a provinciilor austriece
propriu-zise în faþa teritoriilor ungare mai puþin dezvoltate. Consecin-
þa fatalã din punctul de vedere al supravieþuirii imperiului a fost cã
Ungaria, menþinîndu-ºi autonomia în ordine instituþionalã, adicã rã-
mînînd ºi pe mai departe în afara Europei „carolingiene”, n-a ales, în
cursul devenirii naþionale moderne, calea austriacã, ci pe cea france-
z ã,  mult mai îndepãrtatã ºi încã mult mai strãinã condiþiilor sale.
Prin aceasta, naþiunea dominantã a pãrþii rãsãritene a monarhiei
habsburgice le-a oferit croaþilor, slovacilor, rutenilor, sîrbilor ºi româ-
ni lor de pe teritoriul Ungariei istorice un model de secesiune, ºi nu
unul de integrare, ceea ce a condus, în final, la dezintegrarea inevita-
b ilã a Monarhiei Austro-Ungare.

ªi  acest exemplu istoric aratã cã o integrare ambiguã poate com-
porta, ce-i drept, avantaje pe termen scurt, dar pe termen mai lung
poate conduce la dezintegrarea structurii receptoare ºi dominante.
Tot astfel, dacã în 1945 Stalin n-ar fi impus integrarea statelor cen-
tral-europene dispunînd de o culturã politicã extrem de diferitã de
cea est-europeanã (RDG, Polonia, Ungaria ºi Cehoslovacia), state în
care au fost, în cele din urmã, concepute ºi puse ºi în practicã alter-
nativele adecvate depãºirii comunismului de tip rusesc, s-ar putea ca
Imperiul Rus sã se fi menþinut într-o formã oarecare pînã în zilele
noastre.

Cu dilema geopoliticã decurgînd din incongruenþa expansiunii de
putere ºi cultural-civilizatorii se confruntã azi ambele puteri condu-
cãtoare ale civilizaþiei occidentale. La începutul secolului 21, se pare
cã Statele Unite – despre care Toynbee afirmã în volumul VIII, citat ºi
mai sus, din A Study of History, scris în 1952, cã dupã primul rãzboi
mondial, care a condus la dispariþia monarhiei habsburgice, „sînt
nevoi te sã se confrunte cu aceeaºi problemã ca ºi politica de stat a în-
vinºilor” – depãºesc cu mult în privinþa expansiunii de putere limite-
le de civilizaþie care le asigurã încã o coerenþã internã, ceea ce le poa-
te antrena în decursul deceniilor urmãtoare într-o crizã profundã.
Cealaltã putere conducãtoare a Occidentului, Uniunea Europeanã,
dovedeºte, dupã toate semnele, mai multã prudenþã în privinþa ex-
pansiunii ºi, în plus, o pune în practicã legînd-o de o cuprinzãtoare
reformã instituþionalã. Din cele mai recente semnale venite de la
Bruxelles putem deduce cã în 2004 Uniunea Europeanã va accepta în
rîndul  membrilor sãi doar acele state care vor dori sã adere ºi la
uniunea monetarã, fãcînd faþã, fireºte, ºi cerinþelor ce decurg din
aceasta. Noul „imperiu” vest-european nu-ºi poate permite luxul de a
se extinde dincolo de acea sferã de civilizaþie pe care e capabil s-o in-
tegreze cu adevãrat ºi de data aceasta nu încape îndoialã cã o va ºi in-
tegra în structura sa statalã specificã.

Traducere de Paul DRUMARU
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ÁGOSTON Hugó

Bucureºtiul ca provincie

Sînt îndrãgostit. La vîrsta asta alþii nu mai sînt apþi de acest simþãmînt ce þine
lumea laolaltã, iarãºi alþii se aflã dincolo de cuceririle vieþii lor, ba chiar ºi de
insulara solitudine creatoare care le urmeazã; în sfîrºit, ca sã vin cu un
exemplu încã mai elevat, iarãºi alþii la vîrsta mea ºi-au pus de mult funia de
gît, dupã ce s-au dovedit incapabili sã-ºi întreþinã familia. Obiectul acestei
iubiri – parcã ºi vãd cum le trec fiorii pe cunoºtinþele mele de sex opus –
m-a dat gata tocmai prin aceea cã, pe mãsurã ce-l cunosc mai bine, mi se
vãdeºte mai misterios ºi mai tulburãtor. Nu mã mai satur de fiinþa sa (ºi sper
cã sentimentul e reciproc, cãci doar nici fostele mele amoruri nu se sãturau,
dupã cum mi-au mãrturisit-o ulterior). Sînt incapabil sã mã desprind de
compania sa, cel mai mult mi-ar plãcea sã-mi fie alãturi ºi-n pat, atîta doar
cã pentru asta ar trebui sã-i întrerup alimentarea.

Cînd vorbim despre sentimentele noastre, uitãm adesea cã timpul inter-
calat ne modificã judecãþile. Cãci pe-atunci eram alþii, altfel decît acum! De
aceea nici nu existã iubire nepieritoare: cãci ar însemna fie cã ne-am blocat
în starea aceea în care ne aflam atunci (pe cînd ºi noi înºine ºi obiectul dra-
gostei noastre ne-am schimbat continuu), fie cã zi de zi, clipã de clipã, iubi-
rea noastrã s-a înnoit fãrã încetare (s-a autoreprodus, eventual amplificîn-
du-se) – e clar cã ambele sînt niºte inepþii. Deºi poate cã sãrmanul Jókai se
rãsuceºte acum în mormînt, trebuie sã conchidem: ideea „iubirii pînã la
ghilotinã” e valabilã doar în cazul prezenþei apropiate a respectivei scule exe-
cutorii (ºi, de altfel, în zilele noastre se traduce prin pînã la „boala franþu-
zeascã”). Toate iubirile trec, doar cel mult incapacitatea de a recunoaºte ºi
accepta aceastã tristã realitate – i se mai zice ºi disonanþã cognitivã – sau
vreun soi de nevrozã obsesivã pot conduce la presupunerea unei „eternitãþi”
romantice de tip Abélard ºi Héloïse.

Motivul raþionamentului ºi mãrturiei mele masochiste: teama cã dupã
un timp oarecare dragostea de calculator mã va lãsa. Acum mã dau în vînt
dupã el, chit cã e puþin cam lent ºi nu-mi poate prelua ritmul (drept e cã cel
mai adesea nici eu pe al lui) ºi nici monitorul ºi celelalte interfeþe nu þin pa-
sul cu moda dinamicã, cu toate astea face treburi de toatã minunea. Prin-
tr-însul vãd lumea. A fost o etapã în relaþia noastrã cînd trãiam într-un fel de
promiscuitate: eram mai mulþi – totuºi nu prea mulþi – care ne foloseam de
darurile sale. Pe-atunci nu eram în stare sã simt ceea ce simt acum, de ace-
ea îi ºi zic poate sentimentului ãstuia dragoste. Desigur, judecînd la rece ºtiu
cã informaþia, în sens mai larg ideea ºi femeia sînt comune printr-aceea cã,
fie ºi împãrtãºindu-le, împãrþindu-le cu alþii, ne rãmîn ºi nouã. Însã, totuºi,
nu chiar fãrã nici o modificare, aceastã „comuniune” produce niscai schim-
bãri în conºtiinþa-ne. De aici sã se fi scos cã iubirea-i egoistã? ªi de aici, din
acest egoism sã fi purces apoi gelozia? E un teren mult prea lunecos – aºa cã
prefer s-o las baltã. Dar mãrturisesc cã tot aºa de amestecate, în permanentã
transformare sînt (au fost) ºi sentimentele mele faþã de Bucureºti. Ba m-am
îndrãgostit, ba m-am dezdrãgostit de el, ba îl iubeam pentru ce avea el pro-
vincial (europrovincial!), ba pentru ce-l fãcea pe el centru. Era cînd prea
pestriþ, cînd (mai des) prea cenuºiu, cînd prea concret, cînd prea abstract,
dupã cum – asta ºi în sens meteorologic – s-a dovedit a fi cînd prea rece,
cînd prea cald ºi cînd prea temperat.

Mi-am început însemnãrile cu aceastã mãrturisire tocmai pentru cã, în-
tr-un fel sau într-altul, în jurul sentimentului de iubire/dragoste se þes toate
momentele urmãtoare. O sã vedeþi.

E-pistolã despre dulcea Bucovinã
Febleþea mea, acest computeraº care ºtie ºi ungureºte ºi româneºte (vreau
sã spun, aflat în posesia fontelor aferente ambelor limbi, ba ºi a englezei – e
ca ºi cum o femeie ar face faþã ºi la bucãtãrie, ºi în salon, ºi în dormitor, deºi
aceastã paralelã nu înseamnã cã aº identifica vreo limbã sau alta cu vreuna
din vocaþiile obiectului iubirii mele) e cît se poate de propice ºi pentru ºah.
Existã pe Yahoo un program în cadrul cãruia poþi sã joci cu un adversar ales
de tine ºi între timp sã ºi discuþi despre diverse treburi, sã-þi împãrtãºeºti
gîndurile în scris cu partenerul ºi cu chibiþii care se întîmplã sã aparã. Anul
trecut, în toamnã am purtat o conversaþie destul de plãcutã cu un anume
„coyote”, un programator de vreo douãzeci ºi ceva de ani, ar fi putut sã-mi
fie fiu. Partida în sine abia dacã mai conta, mi-a spus cã e canadian, mai pre-
cis din Québec, mi-a descris genial ce animal simpatic e lupul de prerie. La
întrebarea dacã nu cumva am ºansa de a fi dat peste un partener indian din
depãrtãri (mãcar aºa, un pic, de dragul amintirilor din copilãrie), a rãspuns
cã „din pãcate, nu”, am dat-o pe franþuzeºte, a fost plãcut.

Cea mai notabilã experienþã am avut-o, totuºi, pe la mijlocul lui decem-
brie, în preajma sãrbãtorii iubirii. Într-una din nopþi am dat de un partener
român. Mai întîi m-a întrebat, eram deja angajaþi biniºor în jocul poziþional,
din ce þarã am sã-l înving, cãci el e din România. „I from Romania too”,
i-am scris, adicã i-am rãspuns cu un fel de „Et in Arcadia ego”, în argoul
specific care permite prescurtãrile, acronimele ºi alte asemenea. Mai apoi,
dînd-o pe româneºte, ne-am informat despre vîrstã, „50 de aniºori”, mi-a
scris el cu fermecãtoare autoironie, dupã care mi-am mãrturisit la rîndul
meu etatea. Mi-a spus cã stã la Brãila, într-un internet-caffé, în faþa calcula-
torului, trei ore costã douãzeci ºi cinci de mii de lei, ieftin, am spus, la Bucu-
reºti, chiar lîngã mine, ºtiu un loc dintr-ãsta, douãºpe mii ora. M-a întrebat
de unde sînt de loc, cãci el e de obîrºie bucovinean. Eu sînt maghiar din Ro-

mânia, am scris. Mi-a rãspuns cã n-are „prejudecãþi etnice”. „Lãudabil”, am
mulþumit ºi am adãugat cã am auzit cã în Bucovina existã priveliºti minuna-
te, fete frumoase ºi vinuri bune. „ªi oameni harnici ºi cinstiþi – mi-a rãs-
puns de îndatã -, nu ca miticii ãia din sud.”

Poate cã din politeþe ar fi trebuit sã-i contrazic pãrerea pasionalã. Ar fi
trebuit sã iau apãrarea „sudicilor”, fie ºi numai pe motivul cã mai mult
de-acum din jumãtatea vieþii mele mi-am trãit-o în capitalã, fãrã a mai vorbi
despre faptul cã dintre redactorii Provinciei (ºi semnatarii Memorandumu-
lui – nota. red.) eu, germano-maghiarul, sînt „cel-mai-miticã” ºi statutul
ãsta, ca admirator fervent al lui Caragiale, mi-l ºi asum. Dar tocmai în peri-
oada aceea ploua cu înjurãturi apropo de încercarea noastrã de a iniþia o
dezbatere în chestiunea regionalismului! Acum mi-e ruºine, dar dezlãnþui-
rea patimilor vrãjmaºe mã tulburase într-atît încît în rãtãcirea mea n-am
fost în stare sã trag spada întru apãrarea unitãþii monolitice a conºtiinþei
identitãþii întregii þãri (în jurul înþelepþilor sãi conducãtori, natürlich). Asta
mi-a fost deci rãzbunarea. Tãcînd, i-am dat dreptate partenerului meu în
problema ivitã din senin a regionalismului. ªi drept recompensã pentru plã-
cuta conversaþie i-am propus remizã, deºi în final aveam o damã avantaj. A
acceptat. Aºa cã nu-i chiar totul pierdut.

Suferinþele unui mediaguru
Îmi iubesc computerul ºi pentru cã, graþie lui, om de presã cum sînt, am ac-
ces ºi la informaþii la care muritorii de rînd nu prea au. (Cunoaºteþi, desigur,
definiþia conform cãreia ºtirea e doar aia pe care vor s-o ascundã – restul e
reclamã. ªi în sensul acesta, în gazete, în emisiunile tv ºi de radio reclama e
tot mai abundentã, aproape exclusivã.) Ei bine, într-o corespondenþã prove-
nitã dintr-o sursã de extremã înceredere am citit, în tot restul presei nu, cã
directorul celui mai reprezentativ cotidian românesc l-a rugat pe primul mi-
nistru sã binevoiascã a lua atitudine (mai) fermã vizavi de tendinþele regio-
naliste. Adicã de iniþiativa noastrã voia el sã apere þara. De atunci în presa ro-
mâneascã au apãrut sumedenie de neghiobii în legãturã cu Memorandu-
mul, cele mai jalnice sînt dupã pãrerea mea acelea care-l cupleazã cu revi-
zionismul sau îl deduc, îi aflã chiar originea în el (tocmai din cauzã cã res-
pectivii autori nu se pot elibera de viziunea naþionalistã, etnicistã). Însã invi-
taþia asta de trepãduº, rugãmintea asta cu iz de intrigã solemnã capãtã o în-
semnãtate aparte prin faptul cã respectivul e în acelaºi timp ºi preºedintele
fondator al Clubului de Presã Român. Cu alte cuvinte, doamnelor ºi domni-
lor, primul om al presei româneºti îl îndeamnã pe primul om al executivului
la represalii împotriva altor oameni de presã – din pricina unei iniþiative! Aþi
priceput, nu-i aºa? Sigur, pentru propria-i gazetã n-are a se teme dinspre
partea puterii, cãci doar în România oricine are voie sã-ºi exprime în mod
public pãrerea despre orice. Asta în caz cã „oricine” e de acord cu aceia care
nu sînt de acord cu principiul ãsta.

În cercul magic al simbolurilor
În preajma sãrbãtorii iubirii s-a întîmplat ºi ca UDMR-ul sã fie cît p-aci ares-
tat. Cãci s-au apucat flãcãii de-au cîntat imnul unguresc. Nu-i exclus ca pro-
curorul general sã fi dispus tocmai din pricina semnalului de alarmã tras de
amicul nostru din protipendada presei ancheta împotriva udemeriºtilor cîn-
tãreþi, pe motivul uzului neconform al simbolurilor naþionale. Faptul însã
rãmîne fapt: procedura a demarat ºi acum se poate scãrpina toatã lumea în
cap întrebîndu-se cum se poate ieºi din daravela asta care nu dã prea bine în
Occident. Iar eu, ca un Miticã ce sînt, mã pot simþi ºi aici cu musca pe cãciu-
lã! Recunosc spãºit (sper cã pe baza mãrturiei mele spectabilul tribunal îmi
va uºura pedeapsa, deºi acum, nu-i aºa, mi-o reîmpovãreazã necugetata im-
plicare în afacerea Memorandului) – recunosc deci cã eu am început! Da,
onoratã instanþã, am cîntat într-un loc public, dacã vreþi sã ºtiþi unde anu-
me, ei bine, pe bulevardul Ana Ipãtescu de odinioarã. Fireºte, nu de unul
singur (doar boul bea singur), dar nu-mi mai aduc aminte cu cine, de altfel
pe ei nu i-au notat, cãci au fost mai deºtepþi, n-au prezentat buletinul de
identitate. Asta se întîmpla încã pe vremea cînd acel mare mahãr al presei,
respectivul mediaguru, încã mai scria entuziaste articole de fond în organul
partidului comunist, cicã multilateral dezvoltata aºa ºi geniul Carpaþilor pe
dincolo. Spre o mai precisã situare temporalã: era pe la miezul nopþii, într-o
primãvarã timpurie, în atmosfera aceea voioasã ºi elevatã cînd îþi vine sã
strîngi la piept întreaga speþã umanã, inclusiv autoritatea de stat, în toatã
splendoarea sa ierarhicã. Chiar ºi pe miliþienii ce se iviserã pe neaºteptate.
Curcanii erau însã mai puþin dispuºi la fraternizare ºi intimitate, respingîn-
du-mi sincerele tentative de drãgãstoasã apropiere mi-au luat datele, mi-au
mîrîit o ameninþare aºa, cam în treacãt, apoi mi-au dat drumul, spre a o
porni de bunã seamã în cãutarea altor cîntãreþi. Din fericire, eu aveam un
altfel de ºef decît rãspomenitul preºedinte de club al presei: cînd l-au che-
mat la Comitetul Central ºi i-au cerut sã-mi tragã douã ºuturi simultane ºi sã
mã zboare din redacþie cît ai clipi s-a scãrpinat la ceafã ºi-a zis: „Tovarãºi, bã-
iatul ãsta a greºit foarte tare. Sã cînþi noaptea în Bucureºti – nu-i o faptã
demnã de un ziarist. Dar însã, cu toatã modestia ºi tot respectul vã rog, nu
mi-l aduceþi pe miliþianul ãla care l-a prins asupra faptului, ci arãtaþi-mi un
singur miliþian din capitalã care sã cunoascã imnul maghiar.” Am scãpat,
graþie prezenþei de spirit ºi bunei credinþe a redactorului meu ºef, Dumne-
zeu sã-l binecuvînteze. Cazul de altfel a fost scris ºi de el. Aº fi putut s-o pã-
þesc însã rãu de tot. Cãci dacã stãm ºi ne gîndim, nu m-aº fi putut referi nici
mãcar la aceea cã eu cîntasem de fapt un psalm, printr-asta n-aº fi fãcut, în
lumea aia fãrã nici un dumnezeu, decît sã-mi agravez situaþia. De altfel – ºi
prin asta, pe cît mã tot ia pe mine gura pe dinainte, am distrus ºi poanta –
nici n-am cîntat imnul. Ci o altã chestie, ceva cu niºte cai, parcã.

Dar fie-mi îngãduit, dacã tot ne aflãm la capitolul simboluri naþionale, sã
fac ºi eu o remarcã. N-o luaþi, doamne fereºte, ca pe o delaþiune, dar treaba e
cã în sãrbãtorirea desfiinþãrii vizelor, la cea mai sonorã televiziune privatã,
s-a strecurat o ilegalitate. Dacã vã mai amintiþi, în vederea asigurãrii succe-
sului ceremoniei triumfale a „liberãrii”, realizatorul emisiunii i-a instigat cu
cîteva bune zile înainte pe tineri ca, pe lîngã tricolorul românesc, sã aducã ºi

drapelele acelor state din zona Schengen unde ar dori ei sã ajungã. Pãrea o
idee întru totul simpaticã, dar dupã aceea m-a strãfulgerat recunoaºterea:
bine, dar asta-i interzis de lege! De aceeaºi lege!

N-am socotit cîte steaguri strãine au fluturat deasupra pieþei în noaptea
de revelion, la fiesta aceea însufleþitoare deºi marcatã pînã la urmã de o anu-
me tentã de vulgaritate. Dar m-am temut pentru tinerii necugetaþi. Cãci du-
pã cît de decis se arãtase procurorul general în problema simbolurilor naþio-
nale cu cîteva zile în urmã, dacã i se atrage atenþia, te pomeneºti cã aresteazã
toatã Piaþa Universitãþii.

Vocea europeanã a ministrului
Prin bunãvoinþa iubitului meu Pisi mi-a parvenit ºi cuvîntarea lui Vasile
Dîncu. Ministrul informaþiei publice a reprezentat cabi.net-ul la ºedinþa
Senatului în a n-a rundã a disputei Harkov, mai exact la dezbaterea parla-
mentarã a moþiunii care acuza guvernul de pierderea autoritãþii. (În trea-
cãt fie spus, asupra respectivei pierderi atrãseserã deja cu cîtva timp în ur-
mã atenþia o serie de membri mai vigilenþi ai partidului de guvernãmînt.)
Conform explicaþiei ingenioase ºi dupã pãrerea mea întemeiate a ministru-
lui, ceea ce a pierdut statul în cele douã judeþe secuieºti nu e autoritatea de
fapt, sã-i zicem activã, îndreptatã spre punerea în aplicare a legilor, ci doar
autoritatea simbolicã, mai cu seamã din cauza ultragiilor din trecutul tota-
litarist. Dar e mai simplu sã citez din cuvîntarea ministrului, cu atît mai
mult cu cît ºi el citeazã, ºi încã dintr-o publicaþie maghiarã aproapiatã mie.
(Degeaba, sînt vîrît ºi într-asta! De parcã m-aº fi vorbit cu mine însumi! As-
ta nu se poate pune doar pe seama întîmplãrii! Pãi, e de mirare cã încep
sã-mi devin suspect chiar ºi mie însumi?) „Nu prea urmãresc posturi de
televiziune româneºti.(...) Nu citesc nici presa româneascã. (...) în mi-
ne nu clocoteºte nici un fel de loialitate faþã de patria mea forþatã. Plã-
te sc impozite, respect legile ei, trãiesc în cadrul ei: dar nu o iubesc. Pen-
tru mine, acest stat este ca o durere de cap sau, mai bine spus, ca o co-
coa ºã în spate: sunt nevoit sã o port, sã trãiesc cu ea, dar tare mi-ar
place sã scap de ea odatã. ªi, dacã tot nu mã pot debarasa, mãcar sã uit
de ea.” Vorbele astea le-a citat aºadar ministrul ºi trebuie sã precizez de în-
datã: într-o excelentã traducere româneascã, textul scris respecta cu fideli-
tate pînã ºi ortografia. Cunosc bine respectivul articol, am ºi intrat în dispu-
tã cu cîteva din opiniile autorului (nu cu cele înºirate aici), dar acum nu
asta are importanþã, ci comentariul ministrului. Pentru mine a constituit o
surprizã plãcutã. Mai cã-mi venea sã cred, omul e vanitos, cã titularul por-
tofoliului îmi citise modestul articol polemic ºi le spunea de acolo. Cãci
 Vasile Dîncu a spus urmãtoarele în camera superioarã a Parlamentului Ro-
mâniei: „N ici numele autorului ºi nici cel al cotidianului nu sunt im-
portante, ci faptul cã unii cetãþeni români de etnie maghiarã resimt au-
toritatea simbolicã a statului român în acest mod. (...) Din asemenea
opinii aflãm însã un lucru important: unii cetãþeni nu se simt mîndri,
nu sunt bucuroºi cã trãiesc în România. Cauza poate sã fie complexã:
pot fi traume ale regimului trecut, poate fi o dramã personalã la mijloc,
poate este influenþa unui stat vecin, poate este ecoul unor identitãþi lo-
cale puternice. Dar, putem cere cuiva sã iubeascã, dacã acest lucru nu-i
vine din interior; Cînd un cetãþean îºi plãteºte impozitele corect ºi res-
pectã legile, putem sã-l forþãm sã-ºi iubeascã þara? Pentru noi, þara în
care trãim nu este un vagon de dormit, dar dacã pentru unii România
are aceastã semnificaþie, atunci drama este a lor. (...) De aceea noi cei-
lalþi, care iubim România firesc, aºa cum respirãm, trebuie sã facem
ceva pentru el, sã încercãm a-l ajuta sã-ºi refacã legãtura care s-a rupt,
sã-l ajutãm sã nu se mai simtã strãin în þara noastrã. (...) România tre-
buie sã fie o mamã bunã pentru toþi cetãþenii ei, indiferent dacã unii
insistã sã-i fie fii vitregi.” Nu cred cã ar fi prea multe de adãugat la aceste
vorbe cu sunet europenesc. Atîta în orice caz cã oratorul ar fi fost ºi mai eu-
ropean daca n-ar fi uitat cã existã ºi destui români care nu-s prea mîndri cã
trãiesc în România – ºi asta chiar cã e dramatic în ceea ce-i priveºte, dar e
dramatic ºi pentru statul român. Iar dacã aceste opinii sînt „ecouri ale
unor identitãþi locale”, atunci aceste opinii nu numai cã trebuie bãgate în
seamã dar trebuie ºi respectate.

Am convingerea cã guvernul dã cu piciorul unei ºanse importante
atunci cînd nu abordeazã ºi iniþiativele bine intenþionate ale altora cu ace-
eaºi toleranþã de care a dat dovadã ministrul Dîncu în cuvîntarea sa din
Parlament. Asta în timp ce tolereazã naþionalismul netot ºi depãºit pe care
mulþi dintre politicienii sãi îl mai considerã încã drept izvor de inspiraþie.
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