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Scrisoare
deschisã adresatã
d-lui Ion Iliescu,
preºedintele României

Domnule Preºedinte,
Recenta Dvs. luare de poziþie de la Iaºi faþã de demersul pe care mai
mulþi cetãþeni l-am întreprins, propunînd o dezbatere publicã pe tema
mai bunei organizãri administrative a României, mã nedumereºte.
Cînd, la sfîrºitul anului trecut, ne-aþi trimis, mucalit, sã petrecem de
sãrbãtori, mi-am spus cã, deºi maniera sarcasticã în care v-aþi expri-
mat nu traducea neapãrat deschiderea omului politic faþã de alegãtori
ºi plãtitorii de impozite, era, totuºi, binevenitã într-un fel. Prea se în-
crîncenase clasa politicã la ideea cã niºte inºi neangajaþi politic pã-
trund în sfera publicã, expropriind o temã al cãrei monopol credea cã
î l  are numai ea. Mi-am spus cã preºedintele ales al României uzeazã
într-o manierã neprotocolarã de prerogativa sa de a fi garantul ordinii
ºi al libertãþilor democratice, atrãgînd jovial atenþia cã dezbaterile din
iniþiativa ºi cu aportul cetãþenilor nu pot decît sã adînceascã democra-
þia de la noi. Or, Dumneavoastrã reveniþi acum, reluînd o interpretare
puþin cam forþatã ºi, în orice caz, lipsitã de bunã credinþã ºi amenitate.
Tocmai cînd credeam cã aþi profitat de situarea dumneavoastrã deasu-
pra partidelor ºi grupãrilor de interese pentru a chema ca un arbitru
imparþial la calm ºi raþionalitate, se constatã cã, dimpotrivã, daþi un
puternic semnal advers. Ar reieºi de aici cã, vorbind deschis despre o
problemã care ne preocupã – ºi s-ar cuveni, poate, sã ne preocupe pe
toþi posesorii cetãþeniei româneºti – am fi întreprins ceva contrar þãrii
noastre.

Permiteþi-mi, deci, sã exprim pe aceastã cale dezamãgirea mea
personalã. Spre deosebire de alþi compatrioþi, anonimii care au pus în
c irculaþie aºa-numitele rapoarte Armaghedon I ºi II, eu ºi colegii mei
am semnat fãrã ipocrizie propunerea pe care am înaintat-o spre a fi
dezbãtutã. Înfierîndu-ne comportamentul, încurajaþi implicit lipsa de
rãspundere ºi temerea de o represiune a organelor statului (fapt pro-
mis nouã, dar întreprins cu maximã grabã în cazul bãnuiþilor de rãs-
punderea rãspîndirii raportului Armaghedon II). Personal, cred cã nu
regîndirea împãrþirii administrative a României este marele pericol cu
care ne confruntãm, foametea ºi demoralizarea fiind mult mai acute.
La urma urmei, nu a protestat nimeni, din cîte îmi amintesc, împotri-
va activitãþilor – ritmic mediatizate – ale unei asociaþii care militeazã
pentru reînfiinþarea judeþelor abuziv desfiinþate. Aºa cum forul cetãþe-
nesc  amintit considerã cã sînt motive destule pentru a se vrea o multi-
plicare a judeþelor existente, la fel ºi noi, cei treisprezece semnatari ai
memorandumului privind regionalizarea, ne-am gîndit cã respectiva
reformã a statului ar putea fi o soluþie. Nu un panaceu universal, nici
unica soluþie posibilã, ci una probabilã, care ar putea da roadele aºtep-
tate. De aici ºi pînã la acuzele de plãnuire a „sfîºierii României” e, to-
tuºi, o cale destul de lungã ºi cei care dau tonul în viaþa noastrã publicã
ar trebui sã o parcurgã mai prudent. Nu credeþi?

Nu vi se pare, totuºi, cã existã motive reale pentru a considera o
astfel de propunere binevenitã? Vi se pare firesc ca un copil din Moldo-
va, avînd peritonitã, sã depindã de helicopterul care îl va duce la Bucu-
reºti? De ce în capitalã ºi nu la cîþiva kilometri de casã, în cel mai apro-
p iat oraº? Doar pentru cã doctorii cei mai performanþi, spitalele cele
mai dotate, farmaciile cele mai aprovizionate sînt, toate, în capitalã?
Nu credeþi, domnule preºedinte, cã, dacã ar exista o egalitate de ºanse
în þara noastrã, tinerii nu ar pleca masiv în occident, în oraºele mici
nu s-ar trãi ca în perioada interbelicã, iar satele ºi cãtunele de munte
nu ar semãna cu cele din evul mediu? ªi, la urma urmei, dacã existã
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egalitate de ºanse, de ce ar pleca doctorii din sate pentru a se refugia în
marile oraºe? De ce fac profesorii naveta? ªi de ce ºomerii se întorc
dezolaþi în gospodãriile lor rurale sãrãcãcioase, luînd-o de la capãt în
agriculturã, cu atelaje feudale? Oare este chiar atît de aberant sã do-
reºti sã nu mai trãieºti într-o lume împãrþitã pe din douã, între o me-
tropolã ºi o enormã periferie?

Vã mãrturisesc, Domnule Preºedinte, cã întrebãrile mele nu se do-
resc lansate în eter dintr-o simplã nevoie de retoricã. Nu intenþionez sã
intru în politicã ºi nici nu mã gîndesc sã emigrez. Sînt legat de aceste
locuri ºi de oamenii lor la fel ca orice om care a decis sã trãiascã în con-
tinuare printre ai lui chiar ºi atunci cînd emigrarea a devenit – tehnic
vorbind – posibilã. Totuºi, nu gãsesc cã, prin însuºi faptul cã m-am
nãscut ºi trãiesc în Ardeal, sînt condamnat cu anticipaþie, pînã nici nu
deschid bine gura sã-mi spun pãrerea despre viaþa noastrã, a tuturor, la
suspiciunea celorlalþi cetãþeni ai României, nãscuþi ºi trãind în celelalte
regiuni. Cu ce eram mai bun dacã mã nãºteam pe Dîmboviþa? Atunci
era legitim sã doresc sã contribui la ameliorarea cadrului de viaþã al ce-
lor dragi mie ºi chiar al contemporanilor mei necunoscuþi? Oare nu
pentru a face din mine un ins preocupat de comunitatea lui am fost
educat, prin grija pãrinþilor mei ºi a statului? Nu este o datorie moralã
sã participãm cît mai bine la rezolvarea chestiunilor dificile ale þãrii?

Eu chiar asta cred cã fac. Mi se pare cã existã mult centralism, pa-
ternalism, abuzuri ºi corupþie în România noastrã. Le-aº dori pe toate
d iminuate, în fiecare zonã a României. Aº vrea sã coexistãm cu toþii în-
tr-o þarã unde oamenii chiar trãiesc, nu sînt niºte veºnici supravieþui-
tori. La ce e bun statul dacã nu pentru a-ºi servi în modul cel mai po-
trivit cetãþenii ºi a le conferi siguranþa ºi confortul necesare afirmãrii
demne a fiinþei umane ºi construirii fericirii personale? De ce nu aþi
consimþi, domnule preºedinte, sã începeþi reforma chiar cu acest apa-
rat nesfîrºit de funcþionari care, într-o economie nefuncþionalã, ca a
noastrã, sînt aproape împinºi de sãrãcie sã facã cu ochiul corupþiei?

Sînt convins cã voinþa de a face bine este un punct semnificativ în
realizarea binelui însuºi. Daþi un semnal, Domnule Preºedinte, re-
nun þînd la þapii ispãºitori – astãzi eu ºi colegii mei, mîine cine ºtie cine
altcineva – ºi inauguraþi o politicã a bunei credinþe. De ce ar fi mai
greu, într-o democraþie, sã chemi niºte reprezentanþi ai societãþii civile
la discuþii, pentru a înþelege mai bine despre ce este vorba, decît sã îi
denigrezi public? Oare clasa politicã ºtie chiar totul, fãrã rest?

În speranþa cã preºedintele României poate fi, mãcar cîteva clipe, ºi
preºedintele meu, închei scrisoarea de mai sus,

Respectuos, O. P., istoric ºi scriitor .

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.

I liescu – unitate!
„Ceea ce fusese conºtiinþa latentã a românitãþii ºi unitãþii
etnice, atestatã de mãrturii indiscutabile, a imprimat isto-
riei noastre din a doua jumãtate a mileniului trecut o di-
r ec þie constantã spre unitate. (...) Secretul a constat toc-
mai în aceastã voinþã ºi stãruinþã în realizarea unitãþii
tuturor celor ce se deprinserã a se considera meniþi unui
destin comun, unui viitor împreunã. (...) Am þinut sã evoc
aceastã «permanenþã» a istoriei noastre moderne – uni-
rea ºi unitatea – pentru cã, în ultima vreme, ea a devenit
obiectul unor atacuri sistematice ºi concentrice, urmãrin-
du-se destrãmarea sufleteascã mai înainte de a se trece la
destrãmarea politicã a statului român. De fapt, ceea ce se
urmãreºte este surparea acestui edificiu la care au trudit
a tîtea generaþii, ºi tocmai de aceea am þinut sã afirm – ºi o
reafirm aici – cã noi n-am încheiat încã procesul de con-
solidare a statului naþional, ca sã admitem sfãrîmarea lui
în numele unui aºa-zis «stat regional», al cãrui singur
scop, prea strãveziu spre a înºela, este revenirea la situaþia
dinainte de Unire.”
(Din alocuþiunea domnului Ion Iliescu, Preºedintele României,
rostitã la Forumul Cultural Regional Moldova – Iaºi, 23 ianuarie
2002)



Gabriel
ANDREESCU

Protocolul dintre
Partidul Social
Democrat ºi UDMR

A m endamentele la proiectul de lege a informaþiilor clasificate sînt
ado p tate în Parlament unul dupã altul. Unele articole au fost primi-
te foarte critic de cãtre Opoziþie. Organizaþiile neguvernamentale se
pregãtesc la rîndul lor sã protesteze. Îngrijorãrile sînt absolut legiti-
m e. Cetãþenii sînt învinovãþiþi în cazul folosirii unor informaþii tra-
tate de cãtre servicii drept secrete de stat. Conducãtorilor de institu-
þii li se permite sã ascundã prin eticheta confidenþialitãþii orice, in-
clusiv probele cazurilor de corupþie. Lipseºte cu desãvîrºire din
pro iec t referirea la interesul public. Cu alte cuvinte, informaþii
esen þiale pentru interesele generale pot fi puse sub cheie de res-
ponsabilii clasificãrilor. Am putea imagina un grup aflat în fruntea
s er viciilor de informaþii care ar trãda interesele României, sabotînd
integ rarea þãrii în NATO. Ei bine, cetãþeanul, presa, nu ar putea fo-
losi probele clasificate împotriva acestui grup fãrã sã suporte rigori-
le legii.

Proiectul de lege a informaþiilor clasificate trece însã prin Parla-
ment articol cu articol, prin sprijinul UDMR. Cîte un parlamentar
maghiar a încercat sã mai amelioreze propunerile. Fãrã succes. În
rest, maghiarii au votat pe mîna PSD. Ca ºi în primãvarã, cînd au
fo rmat corp comun cu partidul lui Adrian Nãstase ca sã voteze legea
secretului de stat ºi de serviciu. Nici nu ar fi unicul exemplu suge-
rînd pierderea de cãtre UDMR a interesului pentru normele demo-
cratice. Surprinzãtoare sînt astfel ºi anumite detalii ale protocolului
d intre PSD ºi UDMR, semnat la începutul acestei sãptãmîni.

Si tuaþia începe sã punã în termeni dramatici alianþa legislativã
d intre maghiari ºi PSD. Pînã unde merge aceasta? UDMR a fost în
primii ani o formaþiune devotatã valorilor democratice. Într-o mul-
þi m e de subiecte, ºi nu numai în cele ce priveau tema minoritãþilor,
ei s-au situat pe poziþia cea mai progresistã între toate celelalte for-
m aþiuni. Nu am cunoscut nici un partid, dintre cele care au intrat
de-a lungul timpului în Parlament, atît de consecvent în pri vin þa
susþinerii drepturilor omului. Nu pot da nici un alt exemplu de for-
m aþiune parlamentarã care sã fi colaborat atît de strîns cu organi-
z aþiile neguvernamentale de profil.

Lucrurile s-au schimbat de la intrarea lor în tandemul cu PSD.
Fãcînd din ideea de fidelitate faþã de protocol un principiu comod,
UDMR a urmat deseori PSD în acþiuni deloc democratice. A sabotat
p roiectul care scotea Rompresul de sub controlul Guvernului. A vo-
tat pentru Programul special de dezvoltare turisticã a zonei Sighi-
º o ara, proiectul Dracula Park atît de controversat. A colaborat la eli-
minarea lui Andrei Dimitriu din fruntea Societãþii de Radiodifuziu-
ne º i  la înlocuirea lui cu Dragoº ªeuleanu.

Poziþii comune discutabile au fost asumate de cele douã forma-
þiuni , surprinzãtor, ºi în Protocolul semnat zilele trecute. Trei sînt
p revederile recentei înþelegeri din 29 ianuarie care sînt proble-
matice.

Una ar fi referirea la proiectul Legii de retrocedare a unor imo-
b i le ºi bunuri mobile luate abuziv de stat de la biserici, de la aso-
c iaþii ºi organizaþii, inclusiv ale minoritãþilor naþionale. Conform
înþelegerii, Guvernul va înainta Parlamentului proiectul pînã la 30
aprilie, forul legislativ urmînd sã adopte legea înainte de 30 sep-

tem brie, acest an. Dupã formulare ºi dupã date, este, se pare, vorba
despre proiectul discutat deja în culise, de cele douã formaþiuni,
care retrocedeazã bisericilor proprietãþile confiscate. Cu o excepþie:
p roprietãþile Bisericii Greco-Catolice. Or, a face ordine în aceastã
materie, excluzînd, încã o datã, Biserica Greco-Catolicã este o mare
nedreptate. O mai mare nedreptate decît dacã nu s-ar adopta nici o
lege de restituire.

O altã observaþie are în vedere sprijinirea mai consistentã a cul-
telor religioase în ceea ce priveºte construirea lãcaºelor de cult ºi
aco rdarea de asistenþã financiarã. Or, deja ajutoarele care se dau
as tãzi bisericilor reprezintã o povarã depãºind ceea ce un stat este
firesc sã suporte. Numãrul bisericilor care se reparã sau se con-
struiesc cu bani de la buget, bunurile care se transferã din proprie-
tatea publicã în patrimoniul confesiunilor au atins un nivel exage-
rat. Numãrul noilor lãcaºe de cult depãºeºte numãrul ºcolilor ori
s p i talelor care se bucurã de acelaºi tratament.

În sfîrºit, aº nota ºi ideea celor douã formaþiuni de a promova
Legea protecþiei limbii române într-o formã care sã asigure conco-
mitent ºi protecþia limbii minoritãþilor naþionale. Legea propusã de
domnul Pruteanu asta ºi face: nu afecteazã utilizarea limbii mino-
ri tãþi lor. Dar altiminteri, ea aduce o gravã atingere dreptului la ex-
primare. Cum îºi poate asuma o formaþiune politicã democraticã
un proiect, prin consecinþe atît de respingãtor?

I atã de ce, dupã semnarea protocolului ºi dupã votul de pînã as-
tãz i în ce priveºte legea informaþiilor clasificate, UDMR începe sã ai-
bã o problemã de identitate. În ce mãsurã mai reprezintã Uniunea
o  forþã politicã devotatã drepturilor omului?

GABRIEL ANDREESCU s-a nãscut în 1952, la Buzãu. Este co-preºedintele
comitetului Helsinki la Bucureºti. Problema transilvanã (cu Molnár
Gusztáv), Iaºi, 1999; Locurile unde se construieºte Europa. Adrian
 Severin în dialog cu Gabriel Andreescu, Iaºi, 2000.

BAKK Miklós

UDMR ºi PSD:
logici-capcanã

Se pare cã votarea L egii informaþiilor clasificate în Camera Deputa-
þilor n-a dat prea multe dureri de cap UDMR-ului. Chiar dacã doi
dintre reprezentanþii ei – Székely Ervin ºi Toró T. Tibor – au fãcut
cam tot ce au putut pentru ca prescripþiile ce ne amintesc de epoca
Ceuºescu – cele care doresc reglementerea acestei pãrþi atît de im-
po rtante pentru integrarea NATO privind siguranþa naþionalã, prin
incriminarea cetãþeanului ºi nu prin stabilirea responsabilitãþilor ce
revin instituþiilor care rãspund de apãrarea secretelor de stat – sã rã-
mînã în afara textului legii. Acest demers a pãrut însã unul adiþional
pe lîngã evidenþa cu care votarea legii s-a subordonat înþelegerii
PSD-UDMR.

Cî teva zile mai tîrziu, însã, pînã ºi Partidul Social Democrat
(PSD) a dat în retragere; aºadar, ºansa ca forma finalã a legii sã nu
atingã drepturi ale omului existã. Concluzia, în schimb, este una cla-
rã: dat fiind faptul cã votarea în aceastã manierã de cãtre UDMR nu
co nstituie un precedent (aºa s-a întîmplat ºi în primãvara anului tre-
cut, cînd Parlamentul a votat Legea informaþiilor clasificate, ea fiind
însã respinsã de Curtea Constituþionalã), nici nu se pune problema
ca po l i ticienii Uniunii sã fi decis fãrã a ºti despre ce este vorba sau
pentru cã ar fi intervenit o situaþie neprevãzutã. Nu, UDMR ºi-au

asum at susþinerea PSD-ului în deplinã cunoºtinþã de cauzã (inclusiv
în ce priveºte consecinþele legii asupra drepturilor omului). Prin
aceasta, Uniunea a dat un fel de rãspuns ºi la situaþia-capcanã care
se ascunde în spatele acestei colaborãri cu PSD, la logica de vîrtej
aparte a ei, care contrapune obiectivul stopãrii deficitului democra-
tic existent în þarã rezolvãrii problemelor minoritare specifice.

Unii analiºti interpreteazã aceastã schimbare ca pe una pardoxa-
lã. Gabriel Andreescu, de exemplu, este de pãrere (conform comen-
tariului sãu de la Radio Europa Liberã publicat ºi în numãrul de faþã
al Provinciei) cã UDMR a renunþat la „vocaþia democraticã” pe care
a dovedit-o în primii zece ani ai tranziþiei. Paradoxul este însã mai
curînd unul care þine de situaþia politicã internã creatã dupã alegeri-
le  din noiembrie 2000, decît unul al UDMR: el este urmarea faptului
cã dupã stabilirea programului de integrare a României (care a avut
lo c  la începutul anului 2000), la guvernare a ajuns un partid – Parti-
dul Social Democrat – care pînã atunci n-a fãcut deloc dovada res-
ponsabilitãþii sale faþã de problema integrãrii ºi nici a faptului cã ar
avea mãcar o vagã concepþie despre relaþia dintre Uniunea Europea-
nã în curs de lãrgire ºi România. PSD a picat într-un „val de integra-
re europeanã” la care pur ºi simplu s-a adaptat „pragmatic”. O parte
a acestui pragmatism îl constituie ºi faptul cã ºi-a dat seama cã tre-
buie sã facã ceva ºi pe planul politicii minoritare, pentru cã acest lu-
c ru reiese atît din criteriile politice ale aderãrii sau din aºteptãrile in-
ternaþionale privind politicile de siguranþã, cît ºi din cîteva documen-
te concrete ale Consiliului Europei.

A cestor revelaþii li s-a mai adãugat încã una: recunoaºterea faptu-
lui cã, în România, competiþia construcþiei clientelare poate duce la
incapacitatea de funcþionare a coaliþiilor guvernamentale. Prin ur-
m are,  trebuie fãcut tot ce-i cu putinþã pentru ca guvernarea sã revinã
unui singur partid.

Cu dubla concluzie a PSD s-au intersectat douã strãduinþe ale
UDM R. Pe de o parte, constrîngerea permanentã prin care UDMR în-
cearcã sã obþinã ºi sã prezinte maghiarimii, votanþilor Uniunii, per-
mananent rezultate noi (indiferent dacã acestea sînt sau nu compa-
tibile cu o concepþie care sã reglementeze în ansamblu condiþia ºi
statutul legal al maghiarimii din Ardeal). Pe de altã parte, construcþia
ei clientelarã are particularitatea cã încearcã sã obþinã poziþii nu atît
în ministerele sau oficiile guvernamentale de la Bucureºti, cît în
anumite sedii teritoriale (deconcentrate) ale administraþiei centrale.
Aceste aspecte au fundamentat logica actualã de sprijinire a guver-
nului, care nu se axeazã pe distribuirea de portofolii ºi pe armoniza-
rea programelor (ca în cazul înþelegerilor din coaliþii), ci condiþio-
neazã „sprijinirea generalã” a programului de guvernare prin satis-
facerea cîtorva cereri specifice ºi prin obþienerea în provincie a unor
poziþii din cadrul instituþiilor deconcentrate ale guvernului (acest
din urmã aspect nu constituie, încã, parte oficialã, publicã a înþele-
geri i PSD-UDMR, respectiv ele vor fi incluse în acordurile judeþene
ulterioare).

U i tîndu-ne la perspective, ne putem întreba în ce mãsurã aceastã
caracteristicã a relaþiei PSD-UDMR poate fi consideratã o situaþie
„preconsociaþionistã” (Gabriel Andreescu). Ceea ce ºtim sigur e cã,
pentru UDMR, acest acord creeazã o situaþie-capcanã paradoxalã.
Bunãoarã, dacã ne uitãm exclusiv la textul „protocolului”, se pare cã
UDMR „a cîºtigat mai mult”: majoritatea obiectivelor concrete cu-
p rinse în acord (ºi care sînt întãrite prin elemente de garanþie ºi de
date limitã) sînt îndeosebi obiective ale UDMR, în timp ce PSD se
poate aºtepta la un sprijin parlamentar al UDMR doar pentru cîteva
obiective general formulate. Dacã însã analizãm experienþele practi-
ce ale înþelegerilor anterioare, vedem cã mãsurile promise
UDMR-ului pot fi amînate ºi tergiversate de cãtre PSD pe o lungã pe-
rioadã de timp, aplicarea lor putînd fi condiþionatã de fiecare datã de
aspecte care nu figureazã în acordul bilateral (cum e cazul Legii in-
formaþiilor clasificate).

A cest caracter relativizant al înþelegerii – atît în privinþa perspecti-
velor cît ºi a rezultatele politice – a condus la constituirea în cadrul
grupului parlamentar al UDMR din Camera Deputaþilor a „aripii ci-
vice”. Existenþa grupãrii (o treime a grupului parlamentar, mai
exact, nouã din cei 27 de reprezentanþi) constituie, fãrã îndoialã,
una din provocãrile cele mai puternice pentru conducerea de tip
M ark ó - Frunda-Verestóy. Pînã acum, nu este însã clar ce vrea sã punã
sub semnul întrebãrii aceastã „aripã civicã”: rezultatele obþinute
prin colaborare sau strategia de colaborare („consociaþionistã”) în
sine. Nici despre compoziþia acestuia grup nu putem trage prea mul-
te concluzii, pentru cã, dintre cei nouã iniþiatori, unii doresc sã obþi-
nã „rezultate mai multe”, iar alþii elaborarea unei alte strategii. În
stabilirea diferenþei dintre cele douã opþiuni, ar fi benefic, însã, dacã
criticii conducerii de tip Markó a UDMR ºi-ar pune întrebarea: ce
meritã fãcut, sã se întãreascã sistemul actual, care menþine deficitul
democratic prin cîteva înlesniri în politica minoritarã, sau sã se cau-
te acea cale care sã restructureze acest sistem.

I ndiscutabil, calea schimbãrii sistemului, asumarea unei alte
strategii este mult mai grea. În primul rînd, pentru cã ar însemna
ieºirea din logica actualã a construcþiei clientelare ºi a urmãririi re-
zultatelor imediate. În al doilea rînd, pentru cã ar necesita o poziþie
m ult mai radicalã în ce priveºte reformarea sistemului politic actual.
UDM R  nu este pregãtitã încã pentru o astfel de decizie. Un lucru însã
este clar: actualul centralism mascat al sistemului partidist româ-
nesc, ca ºi provocarea regionalismului, lasã tot mai puþin loc amînã-
rii în elaborarea de opþiuni strategice noi.

Traducere de Marius COSMEANU
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CSOMA Botond

Regionalizare versus
centralizare

Iniþiativa unor intelectuali ardeleni de a reforma structura adminis-
trati vã a þãrii prin crearea unor regiuni a generat o disputã aprigã atît
la nivel politic cît ºi în presã. Memorandumul transmis Parlamentu-
lui ºi principalelor partide politice se doreºte a fi un document prag-
m atic a cãrui idee de bazã este delegarea unor competenþe legislative
ºi administrative unor consilii regionale, alcãtuite la nivelul regiuni-
lor de dezvoltare deja existente sau la cel al regiunilor istorice din
România. În opinia semnatarilor Memorandumului, acest demers
ar avea drept efect diminuarea corupþiei ºi a birocraþiei existente la
ora actualã ºi ar conduce la o eficientizare a sistemului administra-
tiv. Realizarea acestor deziderate ar înlesni ºi aderarea României
la U.E.

Reacþia actorilor politici ºi a unor lideri de opinie a fost cel puþin
bizarã. Prin utilizarea unor calificative jignitoare la adresa semnata-
rilor, ei au eliminat din start posibilitatea unei abordãri lucide ºi lip-
si te de patimi. Ca ºi cum dacã o persoanã are o pãrere diferitã pri-
vind organizarea statalã sau administrativã a României trebuie sã fie
neapãrat tîmpitã sau, în cel mai bun caz, dubioasã, motivatã de niºte
interese oculte.

Aceastã intoleranþã care se manifestã pe piaþa ideilor se bucurã
de o tradiþie bine înrãdãcinatã în mentalitatea autohtonã. Sã ne
amintim numai ce scandal s-a iscat în urma încercãrii unor istorici
de a întroduce manuale alternative de istorie. Existã niºte subiecte
tabu în legãturã cu care nu se poate iniþia o dezbatere publicã. Dacã,
totuºi, cineva încearcã sã o facã, se considerã cã a comis un sacrile-
giu, fiind dupã aceea stigmatizat ºi marginalizat. Aceastã atitudine se
manifestã mai ales cu privire la opiniile critice care vizeazã subiecte

isto rice sau de organizare statalã ºi care contravin punctelor de vede-
re majoritare din domeniul respectiv.

A ceastã intoleranþã reprezintã, în parte, efectul unui spirit gregar,
moºtenit din perioada totalitarã. În cadrul ei putem identifica de
multe ori elemente de facturã leninistã, precum „cine nu e cu noi
este împotriva noastrã”. Prin astfel de metode se încearcã reprima-
rea oricãrui spirit critic privind anumite subiecte bine deteminate.
În aceastã disputã se invocã de multe ori interesul naþional. Bineîn-
þeles cã numai acei inºi cunosc adevãratul interes naþional care se
înfurie la auzul unor opinii diveregente, ceilalþi fiind, fie niºte „rãtã-
c i þ i”,  fie niºte intelectuali frustraþi care nu s-au realizat profesional ºi

acum vor sã capteze atenþia marelui public, dupã cum amintea dl.
Dâncu la o emisiune televizatã. Desigur, meritã adãugat cã cele enu-
nþate mai sus þin ºi de o culturã politicã ºi de un spirit civic care la
no i sînt destul de firave.

Din pãcate, la nivelul subconºtientului colectiv, orice demers ca-
re are drept scop înfiinþarea unor noi entitãþi administrative sau po-
l i t i ce este identificat cu o iniþiativã care ar putea sã afecteze integrita-
tea teritorialã a României. Desigur, se poate discuta dacã noile enti-
tãþi politice ºi administrative propuse de memorandiºti ar fi viabile
sau nu.  Se poate pune întrebarea dacã nu cumva aceste noi structuri
ar spori corupþia ºi birocraþia. Cum au spus-o ºi semnatarii lui, acest
M em o randum nu este bãtut în cuie, prin lansarea lui s-a dorit nu-
mai iniþierea unei dezbateri publice în conformitate cu criteriile re-
publicanismului care înseamnã guvernare cu consimþãmîntul celor
guvernaþi ºi cu cele ale democraþiei participative. Cum era de aºtep-
tat din partea unor actori ai scenei politice, reacþia a venit pe plan
naþional. S-a dat alarma cã aceastã propunere va distruge unitatea
naþionalã, rodul luptei seculare a românilor de pretutindeni. S-a
spus cã pentru realizarea idealului naþional al Marii Uniri au murit
m i i  de români. Da, este perfect adevãrat. Nu pot însã sã concep cã
unii oameni politici nu pot sã înþeleagã cã o reformã a sistemului le-
g islativ ºi administrativ nu înseamnã implicit distrugerea unitãþii na-
þionale ºi sfîrtecarea României în entitãþi teritoriale mai mici. Nu
cred cã cineva ar dori acest lucru. Aceastã abordare falsã prin recur-
gerea la argumente de ordin istoric nu face altceva decît sã diabolize-
z e o rice iniþiativã care vizeazã anumite schimbãri în structura statalã
a României. Distinºii oameni politici ar trebui sã aibã atîta putere de
judecatã încît sã fie capabili sã facã distincþie între douã chestiuni di-
ferite. Numai cã, prin fluturarea stindardului naþional, se poate înlã-
tura într-o manierã extrem de eficientã orice discuþie privitoare la
structura administrativã ºi statalã a þãrii. De exemplu, se poate trece
sub tãcere nemulþumirea unor judeþe manifestatã în legãturã cu su-
mele primite de la bugetul central al þãrii, care sînt mult mai mici în
rapo rt cu sumele pe care aceste judeþe le-au vãrsat la bugetul de stat.
De asemenea, se poate pune botniþã acelora care se aratã indignaþi
de centralismul practicat de Bucureºti. Iatã cum idealul unitãþii na-
þionale a ajuns sã reprezinte pentru unii oameni politici simple mij-
loace de manipulare a opiniei publice prin exaltarea unor pericole
imaginare. Ar putea oare cineva sã creadã cã sistemul federal de or-
ganizare statalã a Germaniei ar afecta cu ceva unitatea naþionalã a
germanilor?

O al tã nedumerire a fost exprimatã de dl. Adrian Pãunescu, cãru-
ia nu-i venea sã creadã cã anumite persoane, în Transilvania de
exemplu, pot avea o identitate regionalã transetnicã. Structura iden-
ti tarã a unei persoane are mai multe niveluri. Este posibil ca la un
anumit nivel o persoanã sã aibã o identitate regionalã lipsitã de baze
etnice, acest fapt neînsemnînd desigur renunþarea la identitatea fun-
dam entatã pe elemente etnice sau naþionale. Cele douã identitãþi pot
sã coexiste. Nu mi se pare incredibil ca un român sau maghiar din
Transilvania cu o conºtiinþã naþionalã bine definitã sã aibã ºi o iden-
ti tate transilvanã transetnicã. Aceastã identiate transilvanã ar putea
co ntribui la ameliorarea relaþiilor interetnice ºi la sporirea încrederii
reciproce. În pofida unor opinii contrare, am convingerea cã o astfel
de identitate transilvanã nu ar îmbrãca forma unui orgoliu excesiv
îndreptat împotriva românilor din restul þãrii.

Destinatarii principali ai Memorandumului au fost partidele poli-
tice, care, în marea lor majoritate, mai puþin UDMR-ul, au exprimat
opinii ostile. Ele nu vor adopta o altã poziþie pînã cînd prin exaltarea
unor slogane patriotarde se pot cîºtiga voturi importante. În acest
sens ar fi util ca iniþiative de acest gen sã fie adresate în primul rînd
electoratului. Societatea civilã ar putea sã aibã un rol important în
acest demers. În acest fel, cetãþenii României s-ar putea pronunþa
asupra oportunitãþii unei astfel de iniþiative. Totodatã, aceasta este
singura modalitate prin care s-ar putea exercita o presiune asupra
elitei politice sã adopte o poziþie mai rezonabilã în legãturã cu aceas-
tã chestiune. Abordarea Articolului 1 din Constituþie privind caracte-
rul naþional ºi unitar al statului român de cãtre unii semnatari ai
Memorandumului, fãcutã prin declaraþii ulterioare, reprezintã o
g reºealã, pentru cã creeazã anumite confuzii privind intenþia memo-

randiºtilor. Aceastã problematicã ar trebui tratatã în cadrul unui de-
m ers distinct.

Cunoscînd climatul politic ºi civic autohton, ne putem aºtepta în
co ntinuare la reacþii agresive. Vãzînd îngîmfarea guvernanþilor, nu
po t însã sã nu mã întreb: oare Dl. Nãstase este aºa de sigur cã lista
„rãtãciþilor” nu se va îngroºa?

CSOMA BOTOND s-a nãscut în 1975, la Cluj. Este colaboratorul revistei
Inter etnica din Cluj. Reflexii asupra emigrãrii, Interetnica, 2001 au-
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vagy erkölcs (Politicã ºi/sau eticã), Szabadság, 2001 decembrie.

HADHÁZY Zsuzsa

Secret de cîine

Pen tru toþi cei care la 31 ianuarie 2002 au votat
acea lege a secretului care nu a avut pereche nici
mãcar în Epoca de Aur, în timpul domniei rãpo-
satului cel mai iubit fiu al poporului.

Cînd am plecat de dimineaþã, se simþea încã destul de bine. E drept,
acest lucru se întîmpla cu ore în urmã. De atunci, multã apã a curs
pe unde trebuia sã curgã ºi o zi – o ºtim bine cu toþii – în viaþa unui
cîine nu e cît o zi în viaþa unui om. Într-o zi, eu – de obicei, dar nu
întotdeauna – îmbãtrînesc o zi, în acelaºi timp devenind mai înþe-
leaptã (ceea ce nu mã bucurã neapãrat, pentru cã uneori este ex-
trem de plictisitor sã fii înþeleaptã). Cîinele meu Mackó, în schimb,
îm bãtrîneºte mai multe sãptãmîni într-o singurã zi, fãrã a deveni
mai înþelept. În felul lui, el este demult înþelept. Pentru cã este atent
numai la funcþiile vitale ale organismului sãu, sã mãnînce pentru
cã, dacã nu mãnîncã, nu poate sã alerge, sã bea, pentru cã, dacã nu
bea,  nu poate sã latre, sã fie la cãldurã, pentru cã, dacã îi e frig,
atunc i  tremurã. El aude mînia, furia, aversiunea, teama în glasul ce-
lor care îi vorbesc ºi dacã simte aºa ceva, se apãrã, ca orice vietate
no rmalã; aude dragostea, bucuria, voioºia ºi atunci, în mod vizibil, îl
cuprind pînã la vîrful urechilor sentimentul de siguranþã, calmul,
m ul þumirea ºi nici prin cap nu-i trece ca mãcar sã latre la cineva. Es-
te, desigur, cu totul altceva dacã îºi simte proprietatea deranjatã. Dar
este înþelegãtor ºi în aceastã privinþã, pentru cã nici el nu doreºte sã
deranjeze proprietatea nimãnui. Bineînþeles, de oasele lui nimeni
nu se poate atinge. Aceasta este libertatea lui, sã-ºi apere oasele,
sã-ºi apere dreptul sã latre ºi sã se apere dacã simte cã cineva inten-
þioneazã sã-l atace.

De aceea, m-am mirat cînd deunãzi, ajungînd acasã, nu m-a în-
tîmpinat, nu a dat din coadã de bucurie, nici mãcar nu a mîrîit prie-
tenos, zicînd parcã: în sfîrºit, stãpîno, unde ai umblat atîta vreme, a
venit demult vremea cinei.

Se tot uita la mine cu ochii lui grãitori ºi parcã citeam un mic
avertisment în privirea lui. Nu ºtiam ce sã cred. Repede am închis
aparatul de radio, gîndîndu-mã cã de dimineaþa s-a sãturat de orice
fel de muzicã ºi mai ales de ºtiri. Am început sã-i pregãtesc cina ºi în-
tre t imp îi vorbeam: ºtiam cã dupã o zi petrecutã singur are nevoie sã
audã glasul omului. Tot îndrugam verzi ºi uscate, cã plecãm imediat
la plimbare, cina e aproape gata, de ce nu vii încoace, de ce nu chef-
neºti sau mîrîi, dar nu dãdea semne cã ar înþelege ce spun sau cã ar
observa mãcar cã cineva îi vorbeºte. Dar tare te-ai supãrat pe mine,
l - am  m îngîiat, dar ºi-a ferit capul ºi a continuat sã mã priveascã trist.
Spune ceva, l-am îndemnat, dar degeaba. Vino, mergem la plimbare,
î l  vizitãm pe Döme, dar apoi sã nu-i muºti urechea ca data trecutã.
Ascultãtor, ºi-a bãgat capul în lesã ºi venea lîngã mine, dar la fiecare
col þ de stradã, la fiecare stîlp, la fiecare bornã vopsitã roºu-galben-al-
bastru s-a uitat la mine înainte de a-ºi ridica piciorul, întrebîndu-mã
parcã: e voie? Nu înþelegeam. Am trecut prin faþa porþii lui Nero, Nero
l - a salutat lãtrînd, dar Mackó a mers mai departe cu capul aplecat,
de parcã nu ar vrea sã audã ce-i spune celãlalt. Pe Döme nici nu l-a
luat în seamã, iar cînd stãpînii acestuia i-au dat un os spunîndu-i
sã-l mãnînce în secret, sã nu-l vadã Döme, iarãºi s-a uitat trist la mi-
ne ºi  –  cu un efort vizibil – a lãsat osul acolo ºi a ieºit din curte.

De-acuma chiar cã nu mai înþelegeam nimic. Mergeam lîngã el,
mã plimbam spre casã ºi îmi bãteam capul sã ghicesc ce s-a întîm-
p lat. Nu mi-am putut da seama. Acasã i-am pus în faþã cina ºi cînd
am vãzut cã se uitã numai la ea, l-am mîngîiat: mãnîncã liniºtit. M-a
privit plin de recunoºtinþã ºi a început imediat sã lãpãie. Dacã nu e
secret, spune-mi, ce s-a întîmplat? – am vrut sã spun, dar cînd am
ajuns la cuvîntul „secret”, cîinele ºi-a ridicat capul, s-a uitat la mine
cu reproº ºi, pãrãsindu-ºi farfuria, s-a retras în culcuºul sãu. Se-
cret?! – m-am uitat la el uimitã. ªi-a aplecat capul. Nu avem voie sã
vorbim despre el?! – a clipit numai din ochi. Nu e voie sã vorbim de-

loc? – mã minunam. Dar de ce? Se uita la mine disperat. Ei bine,
i-am spus, acum plec, dar cînd mã întorc, vom discuta despre asta,
ºi mi-am întins mîna sã-mi iau paltonul.

A sãrit din culcuº precum o minge de cauciuc. Ultima datã cînd
l -am vãzut sãltînd aºa a fost cînd, tînãr ºi îndrãgostit fiind, ºi-a zãrit
iubita. S-a postat în faþa uºii ºi nici la vorbe bune, nici la fluierãturã,
nici la dojeni nu a fost dispus sã se urneascã din loc. De atunci reac-
þi o nea zã la un singur cuvînt. De cum aude „secret”, îºi zbîrleºte bla-
na ºi  în asemenea ocazii – uneori – e în stare chiar sã mîrîie. Dar
numai atunci. Nu mã lasã sã ies din casã. Nu mã lasã sã dau telefoa-
ne.  Dacã cineva sunã la poartã, nu mã lasã sã deschid.

Sîntem încuiaþi. Stãm, ne uitãm unul la altul ºi eu ºoptesc din
cînd în cînd: secret. Atunci el chelãlãie cu glas înãbuºit. Nu spun ni-
m ic  celorlalþi, fac semn ca sã-l liniºtesc. Pentru orice eventualitate,
el  este mereu atent, ca nu cumva sã evadez ºi sã încep sã vorbesc.

Deºi nu ar trebui sã se teamã. Am înþeles cã are dreptate. Nu pot
f i  sigurã cã nu divulg vreun secret decît dacã tac. Dar pot tãcea nu-
mai dacã nu mã duc între oameni.

A ic i , înãuntru, este siguranþã, este tãcere.
Sã-mi zici cuþu dacã nu voi avea grijã ºi ce-i spun în ºoaptã cîine-

lui meu.
Traducere de VENCZEL Enikõ
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TÓFALVI Zoltán

Antecedentele
dezbaterii privind
Memorandumul

Nu demult premierul Adrian Nãstase a spus din nou nu  ºi la simpla
abordare a unei dezbateri la nivel naþional în legãturã cu regionalis-
mul .  În opinia sa, stat regional nu existã ºi guvernul nu poate sã-ºi iro-
seascã timpul preþios pentru dezbateri artificiale. Semnatarii pot, deo-
camdatã, sã discute, sã scrie articole sau cãrþi, dar dacã „intrã în acþiu-
ne” statul va înnãbuºi orice iniþiativã, cu rigoarea legii ºi cu ajutorul
organizaþiilor represive.

În conºtiinþa publicã româneascã, noþiuni-cheie cum ar fi „auto-
nomia”, „regionalismul”, „federalismul” sînt pomenite ca un fel de
cuvinte de ocarã. Dupã cum era de aºteptat, publicarea Memorandu-
mului, semnat de cîþiva dintre intelectualii români ºi maghiari din
Transilvania, a provocat reacþii isterice, nu numai din partea majoritã-
þii decisive a elitei politice, ci ºi aºa-numitului om de rînd român. Mi-
nistrul de interne, Iona Rus, a calificat drept tîmpenie ºi ideea în sine,
iar premierul Adrian Nãstase drept „rãtãciþi” pe autorii Memorandu-
mului. „Suplimentul” a fost dat de Sabin Gherman, preºedintele Ligii
Transilvania-Banat. La recentul forum civic din Secuime, el a declarat
cã pãcatul capital al „memorandiºtilor” clujeni este cã l-au pus în pri-
mul plan pe cetãþeanul maghiar „vulnerabil”, Molnár Gusztáv. Dupã
pãrerea lui, o personalitate marcantã românã ar reuºi mult mai uºor
în „cauza regionalismului”. Din pãcate, o argumentare de acest fel are
„tradiþii istorice” în România.

Acesta a fost momentul în care am avut sentimentul cã trebuie sã
vorbesc! Cum se explicã acest protest din partea românã, lipsit de ori-
ce logicã, de orice argument raþional faþã de tot ce este legat de autono-
mie, de regionalism, sau, Doamne fereºte, de federalism?

ªi în procesele concepþionale din România, fabricate pe bandã ru-
lantã sub pretextul revoluþiei ungare din 1956, cele mai grave sentinþe,
însemnînd adeseori execuþia, au fost date atunci cînd s-a ridicat pro-
blema autonomiei, a statutului special al Transilvaniei. Nici opinia pu-
blicã maghiarã nu ºtie – iar cea româneascã nici nu vrea sã audã de aºa
ceva! – cã în 1958, pentru simpla abordare a acestei probleme au fost
condamnate la moarte 14 persoane, iar 12 au fost chiar executate. Una
dintre acestea, avocatul arãdean dr. Fîntînaru Alexandru, a fost de na-
þionalitate românã – dupã cum aratã ºi numele lui. Corespunzãtor „ri-
gorii” pe care a pus accentul Adrian Nãstase, nu s-a statuat doar un
exemplu: s-a ºi lovit fãrã îndurare! Aºa-numitul „proces de trãdare a
patriei”, organizat în Transilvania dupã înfrîngerea revoluþiei ungare,
semnaleazã ºi în sine dimensiunile retorsiunii. Acesta cuprinde: proce-
sul „Szoboszlay”, al „Grupului de la Valea lui Mihai”, al „Memorandu-
mului ONU”, al „Cercului prietenilor lui Fodor Pál” (tãtãl lui Fodor
 Imre, viceprimarul Tîrgu Mureºului ) ºi tentativa de revoltã a lui  Teodor
Mãrgineanu, locotenent-major de artilerie din Prundul Bîrgãului. Pri-
mele patru aveau ca obiectiv rezolvarea „problemei transilvane”.

Dupã semnarea tratatului de pace de la Trianon, la 4 iunie 1920,
fiecare maghiar din Transilvania cu o gîndire responsabilã a fost în
permanenþã preocupat de problema relaþiei româno-maghiare. Sub
influenþa revoluþiei ungare din 1956 – iar la Timiºoara ºi mai înainte –
s-au nãscut diferite idei în legãturã cu rezolvarea problemei transilva-
ne. Szoboszlay Aladár, preotul din ªag – e adevãrat, la nivel de discuþie
ºi cu o naivitate puerilã – a ridicat ºi problema federalismului, a confe-
deraþiei, în care Transilvania ar fi fost veriga de legãturã între România
ºi Ungaria. Aºa a început cel mai grav proces politic de la sfîrºitul anilor
1950, în care au fost condamnate 56 de persoane, dintre care 11 la
moarte ºi zece au ºi fost executate. Aparþinãtorii acestora nu ºtiu nici
azi unde se odihnesc rãmãºiþele pãmînteºti ale celor dragi.

S-ar putea face o paralelã între actualul Memorandum clujean ºi
ini þiativa lui Szoboszlay? Da ºi nu. De atunci împrejurãrile s-au schim-
bat, anumite concepþii pot fi cel puþin enunþate, iar semnatarii acesto-
ra nu sînt trimiºi numaidecît în faþa plutonului de execuþie. Fãrã îndo-
ialã, cunoaºterea istoriei proceselor respective ar fi fost instructivã
pentru memorandiºti.

Fapt este cã, pe la mijlocul anilor 1950, tocmai de la Timiºoara a
pornit prima iniþiativã – a reinstaurãrii regimului pluripartidic, a în-
fiin þã rii unui partid transetnic. Cãlugãrul franciscan, Ferencz Béla
 Ervin, superiorul mãnãstirii de la Lãzarea, eminenþã cenuºie a
iniþiativei-Szoboszlay (condamnat în acest proces la muncã silnicã pe
viaþã), i-a spus în cadrul unui uluitor interviu autorului acestor rîn-
duri: „Destinderea din 1954 (dupã moartea lui Stalin – n. red.) a fãcut
sã licãreascã o razã de speranþã în þãrile est-europene, legatã de posibi-
litatea sistemului pluripartidic. ªi noi ºi alþii voiam sã ne pregãtim pen-
tru aceastã eventualitate. Atunci s-a nãscut ideea: dacã aici s-ar schim-
ba regimul, dacã s-ar restabili aºa-numita democraþie, ar fi bine sã ne
pregãtim din timp. Szoboszlay Aladár parohul de atunci din ªag-Timiº
a fost forþa motricã. Nu spun cã am fost în relaþii de prietenie cu el,
dimpotrivã: am fost adeversari din punctul de vedere juris dic þional,
dar el a regretat, ºi noi l-am iertat. (Ferencz Béla Ervin se referã aici la

trecutul lui Szoboszlay Aladár ca preot al pãcii, cãci victima de mai tîr-
ziu a crezut cã preoþia pãcii va scoate biserica din fundãturã. (T. Z.)

El a venit cu propunerea sã elaborãm programul unui partid al so-
lidaritãþii creºtine. A auzit cã eu mã ocup de sociologie. (…) L-am ru-
gat pe un reprezentant al bisericii greco-catolice, pe avocatul arãdean
dr. Alexandru Fîntînaru sã torne într-o formã juridicã serioasã acest
p rogram. Ceea ce el a ºi fãcut. S-a elaborat programul în limbile româ-
nã ºi maghiarã. Esenþa lui a fost ideea cã problema româno-maghiarã
trebuie sã fie soluþionatã, ºi anume cu ajutorul unui partid comun,
Partidul Solidaritãþii Creºtine. (În dosar a figurat în textul sentinþei
doar Partidul Muncitoresc Creºtin. – T.Z.) Transilvania ar fi fost legãtu-
ra dintre România ºi Ungaria. Firºte, a fost vorba despre Transilvania
aparþinãtoare României, dar trebuia o verigã de legãturã ºi Aradul ar fi
fost unul din centrele – sã zicem – uniunii personale sau confedera-
þiei româno-maghiare.”

Descoperirea tentativei de organizare a fost o jucãrie, cãci
 Szoboszlay Aladár – ca un fel de terapeutic naturist – a cutreierat þara
cu baronul Huszár József, încercînd sã vindece ºi bolnavii de cancer.
Acest fapt, precum ºi aºa-zisele „cazuri cu femei”, au servit ca pretext
pentru arestare. Aproape un an a fost þinut în arest preventiv, timp în
care au fost „revelate” cele mai mici detalii ale „organizãrii”. Au fost
arestate aproape 200 de persoane, cele mai multe nevinovate, toate
acelea pe la care a trecut baronul Huszár József, aristocratul care avea
faima de priceput la toate. Cei mai mulþi au ºi fost condamnaþi.

Conform sentinþei, „acuzaþii au pus la cale o rãscoalã armatã atît în
Republica Popularã Românã, cît ºi în Republica Popularã Ungarã, pen-
tru rãsturnarea regimului democraþiei populare, reinstaurarea regi-
mului opresiv capitalist-moºieresc ºi înfiinþarea unei confederaþii ro-
mâno-maghiare.”

Astfel au atras în acþiune mai mulþi moºieri, ca fostul baron Huszár
József, fostul conte Kuún Zsigmond (dintre participanþii maghiari el a
fost singurul militar de profesie, a luptat pînã la capãt în al doilea rãz-
boi  mondial – T.Z.), Orbán Károly, Mikó László, fostul baron Bethlen
Farkas, fostul baron Bánffy István, ºi la fel, foºti fabricanþi ca Reibnagel
István ºi Pataki István, precum ºi foºti membri ai partidelor istorice, ca
Fîntînaru Alexandru – unul dintre liderii Partidului Naþional Þãrãnesc
al lui Maniu – preotul romano-catolic Dénes Dávid ºi alþii.

În scop asemãnãtor, conducerea organizaþiei i-a atras pe preoþii ro-
mano-catolici Ferencz Béla (Ervin), Müller Jenõ, Mezei Mózes Levente,
Áb rahám Árpád, Ráduly István, Ráduly Géza, Kosza József, Kovács Béla,
Kovács Balázs ºi pe preotul ortodox Dan Aurel, care au pregãtit acte cri-
minale, conspiraþii împotriva guvernului legitim al þãrii ºi au atentat la
viaþa paºnicã a þãrii noastre…”

Prima loviturã de stat – se spune în rechizitoriu – au fixat-o pe ziua
de 28 august 1956, începînd cu orele 23. „Dezlãnþuirea rãscoalei”,
„lovitura de stat” nu a avut loc la data indicatã mai sus, deoarece con-

ducãtorii organizaþiei nu au reuºit sã ia legãtura directã în acest scop
cu colonelul Drãgãniþa Constantin, comandantul regimentului de tan-
curi de la Turnu Mãgurele, care, conform promisiunii sale – ar fi ur-
mat sã intre în Bucureºti, sã ocupe palatul guvernamental, radioul, ce-
le mai importante instituþii publice.

La fel, „nu s-a reuºit declanºarea rãscoalei în timpul evenimente-
lor contrarevoluþiei din Ungaria, pentru cã între timp ºi aceasta a fost
înfrîntã.”

Procurorul a cerut pedeapsa capitalã pentru toþi cei 56 de acuzaþi
ºi, în cursul dezbaterii, a fluturat tot timpul faimoasa „Carte Albã” pu-
blicatã de aparatul propagandistic al lui Kádár. În cele din urmã, în
mai 1958, 11 acuzaþi au fost condamnaþi la moarte ºi 10 dintre ei exe-
cutaþi : Szoboszlay Aladár, baronul Huszár József, preotul romano-cato-
lic Ábrahám Árpád, moºierul Orbán Károly din Tîrgu Mureº (care vor-
bea ºi scria în opt limbi, mama lui a fost Zeykfalvi Zeyk Sarolta, iubirea
platonicã a bãtrînului Kossuth Lajos), dr. Kónya István Béla ºi avocatul
d r. Fîntînaru Alexandru, Tamás Dezsõ, Tamás Imre, Orbán István,
Lukács István. În cele din urmã, Drãgãniþa Mogyorós Mária a fost con-
damnatã la închisoare pe viaþã.

Trebuie neapãrat sã amintim alþi doi martiri ai „problemei transil-
vane”, care au fost executaþi: Sass Kálmán, pastorul reformat din Valea
lui Mihai ºi dr. Hollós István, fost cãpitan al tribunalului militar. Ei au
fost condamnaþi în procesul grupului de la Valea lui Mihai ºi executaþi
la Gherla, în 2 decembrie 1958.

A  rãm as  neclarificat pînã azi rolul colonelului Drãgãniþã
 Constantin, care nu a fost executat ºi nici condamnat pe viaþã. A primit
închisoare pe zece ani.

Este, prin urmare, eronatã afirmaþia conform cãreia iniþiativa lui
Sabin Gherman sau Memorandumul de la Cluj nu au avut anteceden-
te. ªi în istoria dreptului din þara noastrã este caz singular ca într-un
proces politic sã se dea o sentinþã atît de asprã, care a însemnat zece
execuþii. Este aproape maladivã teama care însoþeºte orice idee de au-
tonomie, de regionalizare, de federalizare. Aici de mult nu mai este
vorba de adevãr istoric, de argumente raþionale sau de fapte, ci de o is-
terie social-politicã specific româneascã. Aceasta s-ar putea interpreta
ºi analiza prin acea metodã de amalgamare a angajãrii faþã de adevãr
cu obiectivitatea istoricã ºi politicã, aplicatã de Bibó István în lucrãrile
sale intitulate: Conformaþia maghiarã deformatã, istoria maghiarã
cu fundãturi,  sau Cauzele ºi consecinþele isteriei germane.

Traducere de Florica PERIAN
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Trib. Reg. III. Mil. Cluj
Dos. nr. 357/1958

Concluziuni de învinuire 877
din 12. III. 1958 Dor. Reg. M.A.I.
Timiºoara

În perioada de timp septembrie 1957–februarie 1958 organele
M.A.I., au trecut la arestarea unui numãr de 57 elemente duºmã-
noase regimului democratic popular din R.P.R., în frunte cu preo-
tul romano-catolic Szoboszlai Aladár ºi fostul baron moºier
Huszár Josif.

Din recunoaºterea învinuiþilor ºi declaraþiile martorilor, cor-
purilor delicte ca documente subversive ºi armament, gãsite asu-
p ra învinuiþilor cu ocazia arestãrii, s-a stabilit cã:

I .  Învinuiþii au pus bazele unei organizaþii contrarevoluþionare,
sub denumirea de „Partidul Muncitoresc Creºtin” încã în anul
1950, în scopul de a unelti împotriva securitãþii interne ºi externe
a R.P.R.

II. Au creat ºi întreþinut o stare de spirit dãunãtoare muncii ºi
vieþii liniºtite a populaþiei, prin lansarea de zvonuri despre numã-
rul membrilor organizaþiei, despre apropiata declanºare a unei
rebeli uni, precum ºi prin rãspîndirea scrierilor subversive, conce-
pute ºi întocmite de ºeful acestei organizaþii preotul Szoboszlai
Aladár.

I I I. Învinuiþii au pregãtit o rebeliune armatã în scopul rãstur-
nãrii regimului de democraþie popularã ºi restaurãrii unui regim
de asuprire burghezo-moºiereascã atît în R.P.R., cît ºi în R.P.U., ºi
creierii unei confederaþii româno-maghiare, în care sens mizau ºi
pe ajutorul moral ºi material al puterilor imperialiste din occi-
dent, în care sens au luat mãsuri practice în vederea stabilirii de
legãturi cu aceste puteri.

Regimul capitalist pe care aceste elemente voiau sã-l restaure-
ze în þara noastrã se baza în industrie pe principiile marilor socie-
tãþi pe atunci, iar pe linie agrarã, pe principiul proprietãþii private,
fixîndu-se moºierilor un plafon de 500 ha pãmînt arabil, fãrã vie,
pe cap de familie.

Faptele sãvîrºite de învinuit aratã cã rãmãºiþele burgheziei ºi
moºierimii nu se împacã cu dezvoltarea economiei noastre socia-
liste ºi creºterea bunei stãri a oamenilor muncii. De aceea, din
ura lor împotriva regimului de democraþie popularã, au pus la ca-
le acþiuni criminale spre a împiedica lupta ºi munca poporului
m uncitor, în construirea socialismului din þara noastrã.

Î nvinuiþii au pregãtit ºi au desfãºurat activitatea lor criminalã
ºi datoritã aþîþãrilor la calomnii împotriva U.R.S.S. ºi a þãrilor de

 democraþie populara, datoritã instigãrilor rãzboinice care abundã
în emisiunile de radio ale þãrilor imperialiste în deosebi cele din
U.S.A. ºi Anglia.

La formarea ºi lãrgirea acestei organizaþii contrarevoluþionare,
conducerea ei în frunte cu preotul romano-catolic Szoboszlai
Aladár, ºi a îndreptat privirile spre elemente care prin însãºi pozi-
þ ia lor socialã ºi funcþiile avute în trecut erau duºmani a regimului
de stat din  R.P.R. ºi vitali interesaþi în restaurarea regimului capi-
talist atît în R.P.R., cît ºi R.P.U. [...]

În scopul atragerii unei pãrþi a populaþiei muncitoare în acþiu-
nile lor subversive, învinuiþii au denumit organizaþia lor subversi-
vã / contrarevoluþionarã / drept P.M.R., iar Szoboszlai Aladár a în-
tocmit în acest sens ºi un manifest program, care, printre altele,
cuprinde ºi o serie de fraze ºi lozinci cu aspect democratic.

To t în vederea realizãrii scopului lor de a rãsturna prin violenþã
orînduirea de stat din R.P.R., fiecare membru al organizaþiei sub-
versive avea misiunea de a procura armament ºi muniþii. (…)

Pentru îndeplinirea scopurilor pe care ºi le-au fixat, adicã de a
rãsturna prin forþã regimul din R.P.R., membrii organizaþiei au
pregãtit un putch ºi apoi o rebeliune contrarevoluþionarã, în care
s ens au depus o intensã activitate.

A s tfel au stabilit cã prima loviturã de stat sã aibã loc în noaptea
de 28 august 1956, orele 23.

În vederea reuºitei loviturii de stat, au plãnuit sã-ºi procure ar-
mament ºi muniþii în cantitate mare, astfel, cu armamentul pe
care-l posedau deja, trebuiau sã atace posturile mai mici ºi izolate
ale miliþiei ºi securitãþii, cît ºi posturile de pazã de la Banca R.P.R.
din Miercurea Ciuc, ºi cu armamentul procurat în acest fel sã ata-
ce ºi sã devasteze unitãþi militare, de unde urmau sã-ºi procure
armamentul necesar acþiunilor lor, menite sã ducã la rãsturnarea
regimului de stat din þara noastrã.

A stfel dupã procurarea armamentului, membrii organizaþiei
contrarevoluþionare din localitãþile Miercurea Ciuc, Tuºnad, Ojdu-
la, Tîrgu Secuiesc, Oraºul Stalin ºi din alte localitãþi, urmau sã se
deplaseze la Oraºul Stalin ºi Bucureºti, unde sã dezlãnþuie lovitu-
ra de stat, ocupînd în primul rînd posturile de radio ºi principale-
le clãdirii publice din aceste oraºe. (…)

Cauzele pentru care declanºarea, lovitura de stat, nu a avut loc
la data arãtatã mai sus este cã conducerea organizaþiei nu a reuºit
s ã stabileascã o legãturã directã cu lt. col. Drãgãniþã în acest scop.

La fel nu s-a produs declanºarea rebeliunii în timpul eveni-
m entelor contrarevoluþionare din Ungaria, pentru faptul cã, între
timp, aceastã rebeliune a fost lichidatã. Astfel conducerea rebeliu-
ni i  a hotãrît sã porneascã aceastã acþiune la o datã mai potrivitã,
s perînd într-un eventual ajutor al þãrilor capitaliste din occident.
[...]



Cristiana TEOHARI

Ce nu trebuie sau
ce trebuie fãcut?

În urma emisiunii din careva duminicã nu demult trecute, a lui
Cristi Tabãrã, am rãmas în minte cu ecoul unei remarci a unuia din
invitaþi: intelectualii de la noi sînt mai mult o forþã reactivã, decît
una activã. Comenteazã evenimente petrecute, fac studii, compara-
þii, speculaþii, dar nu mai mult.

Citesc cu regularitate cîteva ziare, printre care ºi Dilema ºi 22,
care, pentru mine, sînt un adevarat refugiu. ªi constat cît de adevã-
ratã este remarca aceea de duminicã: doar comentarii, opinii, critici
–  nici o soluþie. ªi mã întreb de ce. Dacã nici de la intelectuali nu pri-
m im soluþii, de la cine sã mai aºteptãm?

Avem  nevoie de un lider. Un lider de acþiune, poate cã ar trebui sã
specific. Dar un lider care sã acþioneze în baza unui program, a unei
ideologii, a unei strategii pe care, de bunã seamã – mã gîndesc eu cu
m intea mea puþinã – niºte intelectuali ar trebui sã le producã.

Fap tul cã în 2000 am ajuns sã alegem între douã personaje atît
de fãrã speranþã spune foarte multe. E atît de vlãguit neamul ãsta în-
c î t  nu m ai e în stare sã dea nimic mai de substanþã? Sînt convinsã cã
sînt m ul þi care aºteaptã un semn care sã ne trezeascã la acþiune. Sînt
co nvinsã cã aceleaºi sacrificii pe care le facem azi pentru bunãstarea
uno r „vîrfuri” (ierarhice, nu  valorice!), le-am face cu zîmbetul pe
buze dacã ni s-ar oferi perspectiva unor schimbãri de fond. Chiar da-

Traian ªTEF

Regionalismul în Italia

La sfîrºitul anului trecut, Editura Polirom din Iaºi a publicat studiul
cercetãtorului american Robert D. Putnam (în colaborare cu Robert
Leonardi ºi Raffaella Y. Nanetti) despre experienþa regionalã a Italiei,
Cum funcþioneazã democraþia: Tradiþiile civice ale Italiei moder-
ne (trad. Diana Istrãþescu). Cercetarea a durat 25 de ani ºi a fost fã-
cutã cu deosebitã probitate ºtiinþificã. Natura preocupãrii, întrebãrile
ºi  rãspunsurile, seriozitatea ºi detaºarea cu care s-a lucrat ne fac sã
proiectãm observaþiile în contextul românesc. Mai ales dupã lansa-
rea Memorandumului pentru construcþia regionalã a României. Car-
tea a apãrut în ediþia americanã în 1993, iar autorul nu-ºi ascunde
atenþia faþã de „fostele þãri comuniste ale Eurasiei care s-au vãzut pu-
se în situaþia de a crea din nimic sisteme democratice de guvernare”.

Guvernul italian a hotãrît, în anul 1970, sã treacã la o reformã
constituþionalã ºi instituþionalã de amploare. Unificarea þãrii avusese
loc  în anul 1860, dar structura sa administrativã era puternic centra-
lizatã, dupã modelul francez, prefecþii fiind, ca ºi ai noºtri acum, re-
p rezentanþii oficialitãþii locale, dar în subordinea directã a guvernu-
lui .  În 1970, deci, au fost instituite 15 noi guverne regionale dupã ce,
cu cîþiva ani înainte, fuseserã înfiinþate cinci regiuni „speciale”, în
z one de graniþã, unde se manifestaserã unele tendinþe separatiste,
investite cu o autonomie mai mare, garantatã de Constituþie. Guver-

nele regionale rãspund de agriculturã, sãnãtate, urbanism, lucrãri
pub lice, finanþe, educaþie, culturã, formarea profesionalã ºi dezvolta-
rea economicã. Regiunile sînt conduse de un consiliu format din 30
pînã la 80 de membri, în funcþie de populaþia regiunii, iar consiliul
î ºi  alege un preºedinte ºi un cabinet. Regiunile funcþioneazã dupã un
statut care stipuleazã organizarea, procedurile ºi aria de jurisdicþie
ale acestora conform Constituþiei ºi legislaþiei naþionale în vigoare.

Cercetãtorul american ºi colaboratorii sãi italieni urmãresc cu
m inuþiozitate reforma italianã, interesaþi fiind, în primul rînd, de
funcþionarea ºi performanþa instituþiilor pe fundalul economic, so-
cial, cultural, istoric, al tradiþiei civismului, apoi de relaþiile politice
în noul context ºi rãspunsul cetãþenilor. Mai precis, sînt analizaþi fac-
torii de mediu (contextul economic ºi tradiþia politicã), socio-econo-
mici (dezvoltarea socialã ºi prosperitatea economicã) ºi socio-cultu-
rali (diferenþele de culturã politicã).

Problema care se pune în cazul oricãrei reforme instituþionale
este aceea a efectelor ºi dacã instituþia reuºeºte sã schimbe oamenii,
condiþia lor socialã, relaþiile ºi comportamentele politice. ªi regiona-
l i zarea se gãseºte între doi poli: „noul instituþionalism”(„instituþiile
intervin asupra modului în care indivizii ºi grupurile devin activi în
interiorul sau în afara lor, ele influenþeazã nivelul încrederii în lideri,
aspiraþiile comunitãþii politice, limbajul împãrtãºit, înþelegerea, nor-
mele comunitãþii ºi sensul unor concepte precum democraþie, drep-
tate, libertate ºi egalitate”) ºi tendinþele reacþionare (reprezentate de
aceia care provin din zone mai sãrace, care se asociazã opiniilor
þãrãnimii ºi Bisericii, susþinînd cã descentralizarea este incompatibi-
lã cu prosperitatea ºi cu progresul politic ºi economic). În ce-i pri-
veº te pe italieni, aveau de luptat împotriva conservatorismului juri-
dic, birocraþiei puternice ºi centralismului.

Nici regiunilor nu le-a fost uºor, imediat dupã înfiinþare, în jocul
cu centrul: propuneri legislative blocate, baierele pungii legate ºi
orientarea finanþelor tot spre birocraþia centralã. „Frontul regiona-
l i st” a avut cîºtig de cauzã, însã, sprijinit de presã, de grupurile de in-
teres regional, de opinia publicã, de noile organisme: Ministerul
pentru regiuni ºi Comisia interparlamentarã pentru regiuni. Rezul-
tatele nu au fost spectaculoase, nici imediate. Concluzia studiului,
urmãrind ºi experienþa germanã, este cã ritmul schimbãrilor gene-
rate de noile instituþii este lent, schimbãrile de profunzime sînt ocul-
tate de capriciile indivizilor, iar legitimitatea popularã parvine trep-
tat. În primul rînd, guvernarea regionalã a schimbat comportamen-
tul elitei politice: a avut loc o depolitizare ideologicã în favoarea abor-
dãrii pragmatice a chestiunilor publice; s-a manifestat o orientare

spre dreapta eºichierului politic; a scãzut ponderea extremiºtilor.
M esianismul a cãzut în desuetudine, lucrurile nu mai sînt privite
partizan, în alb-negru, iar considerentele tehnice, practice, adminis-
trative conteazã mai mult decît cele politice. Guvernele regionale sînt
mai familiarizate cu realitãþile ºi cu nevoile locului decît miniºtrii
din Capitalã, au contribuit la adoptarea unui stil mai echilibrat, mai
tolerant ºi mai pragmatic de a face politicã, de a gestiona conflictele.
Sînt, într-adevãr, ºi diferenþe între regiuni, ºi nemulþumiri. În timpul
unui sondaj, un primar din Sud critica pãtimaº regiunea. A fost în-
trebat atunci dacã era mai bine înainte. Rãspunsul lui a fost: „Pentru
numele lui Dumnezeu, nu!” Atunci, cui se datoreazã diferenþele
dintre regiuni, diferenþele între performanþele instituþionale chiar ºi
atunci cînd resursele sînt asemãnãtoare?

Pentru a rãspunde la aceastã întrebare, cercetãtorii au studiat is-
toria italianã, mentalitãþile, structura societãþii civile. Concluzia lor
este cã succesul reformei regionale ºi funcþionarea democraþiei în-
seºi depind în mare mãsurã de contextul social. Iar învãþãmintele
experienþei italiene, care înseamnã, de fapt, instituirea unor noi for-
me ale democraþiei, sînt clar formulate: legãturile civice orizontale
(între diferitele forme de organizare ale cetãþenilor, de la bresle la
c luburi de fotbal ºi asociaþii literare) favorizeazã performanþa econo-
m icã ºi instituþionalã; relaþiile pe verticalã atrag neîncrederea, de-
pendenþa, înºelãtoria, izolarea, dezordinea, corupþia, criminalitatea,
înapo ierea care se susþin una pe alta. Guvernarea depinde în mare
mãsurã de infrastructura socialã de comunitãþi civice, pentru cã în-
tr-o asemenea comunitate, cetãþenii doresc o guvernare mai bunã,
cer servicii publice mai eficiente ºi le obþin ºi prin participarea pro-
p rie. Pe de altã parte, cetãþenii din regiunile mai puþin civice se gã-
sesc mai degrabã în postura de solicitanþi „înstrãinaþi ºi cinici”. În-
tr-o societate civicã, relaþia în comunitate este de naturã moralã, nu
legalã, sancþiunea fiind excluderea din reþeaua solidaritãþii ºi a coo-
perãrii. Acolo, însã, unde angajamentul civic lipseºte, perspectivele
par a fi sumbre iar þãrilor din Lumea a Treia ºi fostelor þãri comunis-
te le este dat exemplul (negativ) al Sudului italian ºi principiul lui
„triºeazã întotdeauna”. În întregul ei, însã, regionalizarea italianã se
dovedeºte a fi o reformã reuºitã, apreciatã din ce în ce mai mult, cu
fiecare sondaj, de cãtre italieni.

Gîndindu-mã la România, regãsim ºi la noi condiþiile care au ge-
nerat miºcarea regionalistã din Italia: centralismul exagerat, inefi-
cienþa instituþionalã, dependenþa pe verticalã, corupþia, diferenþele
dintre Nord-Sud, Vest-Est. Este evident cã într-o astfel de construcþie
regiunile din Nord ºi Vest ar fi avantajate. Nu avantajate de centru, ci
de întreaga istorie a civismului de aici, începînd cu prezenþa romani-
lor pînã la modelul administraþiei austriece ºi la lupta pentru natio
a românilor, de mentalitãþi, de atitudinea faþã de sine ºi faþã de celã-
lal t .  Povestea cu capra vecinului a devenit, însã, la noi, politicã naþio-
nalã. Apoi, dacã mã gîndesc la evoluþia originalei noastre democraþii,
ºi  regionalizarea s-ar putea face în acelaºi stil: vreþi regionalizare, na-
-vã regionalizare, adicã în sens cinic, urmãrindu-se compromiterea
ideii. Asta atîta timp cît nu existã un curent politic destul de puternic
în stare sã porneascã adevãrata reformã în România ºi sã experi-
menteze toate formele democratice ale prezentului. Dacã Partidul
Naþional Liberal ar fi cu adevãrat liberal ar trebui sã promoveze pri-
m ul aceastã idee…

TRAIAN ªTEF s-a nãscut în 1954, la Brãdet, jud. Bihor. Este redactor la re-
vista Familia. Despre mistificare.  Eseuri, Oradea, 1997.

DEMÉNY Péter

Scrisoare cãtre
memorandiºti

În iulie mã întorceam de la Timiºoara. N-am mai cãlãtorit niciodatã
cu „trenul foamei”, aºa cã eram curios de aceastã experienþã nouã.
N imic nu mi-a înºelat aºteptãrile: pe coridoarele trenului, cojile de
seminþe de floarea-soarelui ajungeau pînã la glezne – acest specific
c î t  se poate de concret ºi de neîndoielnic al patriei noastre, strãlucea,
um ed de salivã, la picioarele noastre; banchetele erau lipicioase de
mizerie, iar în compartimente plutea acea duhoare specificã, carac-
teristicã doar trenurilor romîneºti, care ne duce cu gîndul la sinuci-
dere.

A m  gonit iute aceastã imagine caraghioasã ºi am început sã mã
g îndesc cu ce mi-aº putea omorî timpul. De citit, evident, nu puteam
– existã locuri în care, de la sine înþeles, nu se poate citi. În cele din
urmã, am început sã contemplu peisajul. Mi-am adus aminte de
una dintre iubite mele de odinioarã, mare amatoare de excursii; îmi
im aginam ce-aº face dacã ar apãrea dintr-o datã de dupã o stîncã, cu
ºuviþele cãzîndu-i peste ochi, cu miºcãrile-i voluptoase… abia por-
nisem, iar eu eram deja cufundat pînã-n gît în romantism.

Har Domnului, nu mi s-a permis sã adãstez prea mult în aceastã
stare. Tovarãºul meu de cãlãtorie, un bãrbat ce, dupã toate aparenþe-
le, provenea din mediul rural, m-a privit o vreme, dupã care ºi-a
scos pîinea, salamul ºi roºiile; muºca cînd dintr-una, cînd din cea-
lal tã, cînd din cea de a treia, iar firimiturile ce cãdeau pe banchetã
le-a dat pur ºi simplu pe jos.

Apoi a tras adînc aer în piept ºi mi-a povestit, cu ochi înlãcrimaþi,
cã fiul sãu suferã de cancer, fiind internat în spitalul din Timiºoara,
dar îl va scoate el de acolo, cãci popa i-a spus cã se va vindeca doar
de va atinge Biblia, aºa cã, orice-ar fi, el îl va scoate, iar dacã moare,
Domnul a dat, Domnul a luat… la aceastã propoziþie ochii bravului
sãtean s-au umezit.

S-a întins pe banchetã fãrã sã se mai sinchiseascã de bocancii cu
care era încãlþat (s-a culcat pe cîteva firimituri de pîine, bucãþele de
salam  ºi seminþe de roºii), ºi-a tras pãlãria pe faþa-i nerasã, neîngriji-
tã ºi m-a rugat sã-l trezesc cînd ajungem la Cluj, ca nu cumva sã
meargã pînã la Vatra Dornei. Era de lîngã Dej, mi-a mai spus, eu de
unde eram? Din Cluj, i-am rãspuns.

R ãspunsul meu l-a fãcut atît de curios încît ºi-a împins în sus pã-
lãria ºi s-a ridicat. ªi care-i treaba cu Funar, m-a întrebat. În acel
moment, se derula tocmai al o sutã nouãzeci ºi nouãlea proces al
p rim arului nostru. Nu ºtiu, i-am rãspuns, ºi era adevãrat. Oare o sã-l
schim be, continua el sã întrebe. Nu ºtiu, o þineam ºi eu pe a mea.
M ã întrebam dacã nu ºi-a dat oare seama cã-s ungur, dar nimic nu
pãrea sã confirme acest lucru.

N u c red, l-am liniºtit apoi. Nu va lãsa Vadim sã se întîmple una ca
asta, continua el din ce în ce mai sigur pe sine. Dar are dreptate,
spunea el cu prea puþinã noimã. Un partid din Romînia trebuie sã se
numeascã aºa, dãdea el din cap a afirmaþie. România Mare, spu-
nea, ºi-n ochi i-au apãrut lacrimi de victorie. România Mare, repe-
ta,  ºi a pleznit cu toatã palma bancheta pe care stãtea.

Dupã asta s-a culcat la loc, ºi-a tras pãlãria pe ochi ºi a adormit
instantaneu. Iar eu am rãmas sã privesc peisajul, cine ºtie, poate de
undeva va apãrea silueta unei fete frumoase ºi voluptoase.

Traducere de Alexandru POLGÁR

DEMÉNY PÉTER s-a nãscut în 1972, la Cluj. Scriitor, colaborator al coti-
dianului Krónika din Cluj. Ikarus imája (Rugãciunea lui Icar,  poezii),
Tîrgu Mureº, 1994; Bolyongás (Hoinãrealã, poezii), Tîrgu Mureº, 1997.

cã noi n-am mai apuca sã le gustãm beneficiile, dar mãcar am ºti cã
lãsãm în siguranþã generaþia de mîine.

Memorandumul a stîrnit valuri imense. Cei mai mulþi au fost
îm potrivã, cîþiva neutri, nici o aprobare evidentã. Nu pledez pentru
Memorandum.  Po ate pentru cã, într-adevãr, are fisuri sau poate în
vi rtutea unor prejudecãþi înrãdãcinate de decenii, ºi pe mine m-au
deranjat unele puncte ale lui. Nu-i susþin neapãrat conþinutul. Dar
ceea ce mã face sã-l susþin cu tãrie este cã a oferit o alternativã. Ni-
m eni n-a fãcut asta pînã acum. ªi ce dacã nu-i perfect? E ceva care
poate fi perfectat. Dar existã ceva! Ceva pe care se poate lucra. De ce
nu avem asemenea zeci de alternative ca sã avem de unde alege? De
ce cei care l-au negat n-au pus nimic în loc? Cel mai uºor e sã spui ce
NU TREBUIE fãcut. Dar nu mã ajutã cu nimic o asemenea atitudine,
nu construieºte nimic! Aº vrea sã vãd ce TREBUIE fãcut.

Poate cã intelectualii, mai ales cei care doar stau ºi sporovãiesc
de pe margine, ar trebui sã mai coboare uneori din sferele lor prea
„intelectuale” ºi sã-ºi asume mai cu rãspundere rolul pe care l-au
avut întotdeauna în istorie.

CRISTIANA TEOHARI s-a nãscut în 1963, la Roºiori de Vede, jud. Teleor-
man. Inginer geolog, profesor de geografie la Bucureºti.



Sorin CUCERAI

Cum e posibil un
stat minimal?

Ca orice alt tip de stat, statul minimal este un furnizor de bunuri. El
oferã tuturor cetãþenilor sãi douã tipuri distincte de bunuri: pro tec-
þie faþã de agresiunile care pot fi comise împotriva comunitãþii tutu-
ro r cetãþenilor sãi ºi, pe de altã parte, protecþie faþã de agresiunile ca-
re pot fi comise împotriva fiecãrui cetãþean luat ca individ distinct de
to þi ceilalþi. Cu alte cuvinte, statul minimal îºi derivã legitimitatea din
chiar dubla sa funcþie de protecþie: clasa tuturor indivizilor este pro-
tejatã de agresiune cu ajutorul unei armate, iar indivizii, fiecare în
parte, sînt protejaþi prin sistemul de legi ºi de tribunale, ca ºi prin
serviciile de poliþie.

A cum, existã douã tipuri diferite de argumente prin care putem
justifica un stat minimal. Un prim tip de argument este de naturã
economicã. Spuneam la început cã orice stat, inclusiv statul mini-
mal, este un furnizor de bunuri. Dar economiºtii fac o distincþie în-
tre bunurile private ºi cele publice. Un bun privat este un bun aflat în
pro prietatea privatã a cuiva. El este un bun partiþionabil, în sensul cã
d iferiþi indivizi pot deþine în proprietate privatã diferite cantitãþi din
bunul respectiv. Pe o piaþã liberã, pîinea este, de exemplu, un bun
privat.

Prin contrast, un bun public este un bun aflat în proprietate pu-
blicã. Aceasta înseamnã, pe de o parte, cã „publicul” plãteºte direct
p ro ducþia respectivului bun ºi, pe de altã parte, cã acest bun este ofe-
rit publicului de cãtre un furnizor unic.

Distincþia mi se pare netã. Un bun privat este un mijloc util în
atingerea unui scop. Transferul de bunuri private pe o piaþã liberã
înseamnã tocmai acest lucru: cã indivizii îºi transferã unii altora
mijloace pe care le considerã utile în atingerea propriilor scopuri.
Prin contrast, un bun public este un scop comun, un scop conside-
rat dezirabil de toþi indivizii, care finanþeazã astfel producþia respec-
ti vului bun ºi care conferã unui agent diferit de ei autoritatea de a re-
glementa furnizarea bunului public. Tocmai de aceea un bun public
este netransferabil ºi nepartiþionabil: fiind un scop ºi nu un mijloc,
nu poate exista o piaþã pentru el; în plus, dacã în ceea ce priveºte
m i j lo acele, are sens sã spunem cã un individ deþine sau poate deþine
mai mult dintr-un anumit mijloc decît un altul, a spune cã un indi-
vid deþine sau poate deþine mai mult dintr-un anumit scop decît un
al t individ e lipsit de sens.

Odatã fãcutã aceastã distincþie, devine evident cã nici un stat nu
este un întreprinzãtor – un producãtor ºi un furnizor de bunuri pri-
vate. Dimpotrivã, orice stat este un furnizor de scopuri comune, a
cãro r producþie ºi furnizare este finanþatã de toþi cetãþenii sãi. Cu alte
cuvinte, orice stat este un furnizor de bunuri publice. Dar dacã bu-
nuri le publice sînt scopuri comune, ele presupun consensul. ªi cu
cît un stat va furniza mai multe bunuri publice, cu atît îi va fi mai
g reu sã obþinã ºi sã menþinã acest consens. Ceea ce înseamnã cã sta-
tul minimal, care furnizeazã douã ºi numai douã bunuri publice, es-
te cel mai funcþional tip de stat.

Pe de altã parte, cum bunurile publice sînt netransferabile, nu
po ate exista o piaþã pentru ele. Iar imposibilitatea existenþei unei
pieþe implicã imposibilitatea calculului economic. Ceea ce înseamnã
cã, atît costurile de producþie a bunurilor publice, cît ºi cele legate de
furnizarea acestor bunuri, sînt arbitrare. Cu alte cuvinte, astfel de
bunuri sînt iraþionale. Prin urmare orice, stat, în calitate de furnizor
de bunuri publice, este iraþional. Statul nu este, aºa cum vroia Hegel,
întruparea Raþiunii, ci dimpotrivã, un factor de iraþionalizare. ªi,
cum statul minimal este furnizorul celui mai mic numãr de bunuri
pub l ice, el este cel mai puþin iraþional dintre toate. Altfel spus, el este
statul care restrînge cel mai puþin capacitatea indivizilor de a-ºi dez-
volta comportamente raþionale ºi de a învãþa sã negocieze cu viitorul
lor prin încercare ºi eroare.

Un al doilea tip de argument prin care este justificat statul mini-
mal e de naturã politicã. Mai precis, el derivã din caracterul moral-
m ente dezirabil al guvernãrii de tip republican. Într-un sens, repu-
b l icanismul înseamnã prezenþa în fruntea statului a unui preºedin-
te.  Din acest punct de vedere, republica se opune monarhiei. Într-un
reg im monarhic, guvernãmîntul este proprietatea privatã a regelui;
într-un regim republican, guvernãmîntul este o proprietate publicã,
pe care preºedintele o administreazã. Într-un alt sens al termenului,
republicanismul înseamnã guvernarea cu consimþãmîntul celor gu-
vernaþi. ªi din acest punct de vedere, republica se opune imperiului.
Ei bine, statul minimal este singurul tip de stat compatibil cu o for-
mã de guvernãmînt propriu-zis republicanã (adicã este singurul tip
de stat compatibil cu republicanismul în ambele sensuri ale acestui
termen).

Pentru cã, aºa cum arãtam mai sus, statul minimal e statul cu
capacitatea cea mai ridicatã de a construi ºi de a menþine pe termen
lung consensul cu privire la scopurile comune ale tuturor cetãþeni-
lo r sãi. Cum protecþia faþã de agresiune este un scop pe care orice in-
divid îl are atît timp cît agresiunea este o posibilitate plauzibilã, acest
tip de protecþie poate deveni cu uºurinþã un scop comun al indivizi-

lo r. Consensul cu privire la protecþia faþã de agresiunea împotriva
clasei tuturor indivizilor ºi la protecþia împotriva agresiunii faþã de
ind ivizii ca atare este unul minimal. El este acel tip de consens nece-
sar ºi suficient statului minimal. Datoritã lui, fiecare individ în parte
consimte sã fie guvernat, ceea ce înseamnã cã forma de guvernã-
m înt va fi una republicanã.

Adaug aici cã o guvernare republicanã nu exclude principiul ma-
joritãþii, ci doar pe acela al majoritãþii opresive. Sã presupunem cã
locuiþi într-un bloc ºi cã vecinii dumneavoastrã decid montarea unei
antene colective, iar dumneavoastrã sînteþi singurul care vã opuneþi.
Dacã vecinii dumneavoastrã cumpãrã antena ºi o monteazã în aºa
fel încît dumneavoastrã sã nu beneficiaþi de serviciile ei, avem de-a
face cu o majoritate neopresivã. Dacã, dimpotrivã, vecinii vã obligã
sã contribuiþi la cheltuielile legate de cumpãrarea ºi montarea ante-
nei, majoritatea devine opresivã. Unii ar putea spune cã majoritãþile
neopresive nu mai sînt majoritãþi. Totuºi, în exemplul meu, majori-
tatea neopresivã chiar cumpãrã ºi monteazã o antenã colectivã, ceea
ce înseamnã cã decizia chiar aparþine majoritãþii.

Cu alte cuvinte, într-un regim propriu-zis republican majoritatea
nu poate lua decît decizii Pareto-optimale. (O decizie este Pareto-
o p timalã dacã ea conduce la îmbunãtãþirea situaþiei unui individ
sau a mai multora fãrã ca situaþia celorlalþi sã se înrãutãþeascã. Prin
urmare, dacã s-ar putea stabili cã decizia vecinilor dumneavoastrã
de a vã obliga sã contribuiþi la cheltuielile de cumpãrare ºi de mon-
tare a antenei nu vã înrãutãþeºte situaþia, ea va fi una Pareto-opti-
malã, deci nu veþi avea nici un motiv sã nu vã supuneþi ei). E limpe-
de acum cã orice stat mai mult decît minimal guverneazã dupã
principii imperiale, care permit unor indivizi sã îi agreseze pe cei-
lalþi, astfel cã victimele agresiunii ajung sã fie guvernate împotriva
voinþei lor.

*
Acum, orice stat este unul redistributiv. Fiind un furnizor de bu-

nuri publice, statul reordoneazã bunurile private. El extrage bunuri
private de pe piaþa liberã pentru a finanþa cu ele producþia de sco-
puri comune. Dar am vãzut deja cã producþia de bunuri publice este
iraþionalã; în cazul ei, calculul economic este imposibil. În con se-
cin þã, deciziile privind producþia ºi furnizarea de bunuri publice sînt
cu necesitate arbitrare. Ceea ce înseamnã cã extracþia de bunuri pri-
vate este cu necesitate arbitrarã ºi, oricum s-ar face, ea are con se cin-
þe redistributive. Pentru cã cel puþin o parte dintre bunurile private
ex trase de pe piaþã ajung în posesia membrilor agenþiei guverna-
m entale autorizate sã furnizeze bunul public.

Existã mai multe diferenþe între acest tip de transfer ºi transferu-
rile de bunuri private pe o piaþã liberã. În primul rînd, acest transfer
nu este un schimb. Individul nu renunþã la ceva pentru a primi în
schimb altceva. Nu poate fi vorba despre un transfer reciproc de bu-
nuri, pentru cã bunurile publice sînt netransferabile. Indivizii sînt
deja în posesia bunului public din momentul în care decid cã au un
sco p  comun. Ei nu renunþã la o parte din bunurile lor private ca pla-
tã pentru un nou serviciu, ci ca dovadã cã au un scop comun. Toc-
mai de aceea impozitul este obligatoriu; a nu-l plãti înseamnã a nu
recunoaºte scopul comun, deci a invalida consensul care face posi-
bil statul. (Acest lucru este adevãrat chiar ºi în cazul în care este per-
misã existenþa „cãlãtorilor clandestini legali”. Ar putea fi impusã, de
exem plu, o regulã prin care veniturile aflate sub o anumitã limitã nu
sînt impozitate; sau prin care indivizii cu statut social special, sã zi-
cem „nobilii”, nu plãtesc impozit. Dar în acest caz, caracterul redis-
tributiv al statului devine ºi mai evident). A plãti impozit înseamnã a
valida un scop comun. Ceea ce înseamnã cã impozitele nu au o va-
loare economicã, ci una exclusiv simbolicã. Nu cumpãr nimic plã-
tind impozit, ci dovedesc astfel cã am ceva în comun cu ceilalþi, ceva
care mã face indistinct de ceilalþi.

Dar dacã orice stat este unul redistributiv, rezultã cã ºi statul mi-
nimal are aceastã caracteristicã. Diferenþa dintre statul minimal ºi
cel totalitar sau cel asistenþial nu este una de naturã, ci doar una de
grad. El conþine deja în sine atît principiul redistribuþiei, cît ºi meca-
nismele necesare redistribuirii. Cu alte cuvinte, statul minimal con-
þi ne deja în sine principiul ºi mecanismele de transformare într-un
stat mai mult decît minimal.

Prin urmare, orice strategie de construcþie a unui stat minimal
trebuie sã þinã cont de principiul redistributiv conþinut de acesta. Ea
nu trebuie sã anuleze acest principiu, pentru cã astfel ar anula însãºi
po sibilitatea construcþiei etatice, ci doar sã se asigure cã redistribuþia
nu poate fi mai mult decît minimalã. Cu alte cuvinte, construcþia
unui stat minimal trebuie sã garanteze cã statul respectiv nu poate fi
decît cel mult m inimal. Dar este acest lucru posibil?

Eu cred cã da. Putem astfel concepe un stat ca o confederaþie de
com une suverane, dacã prin „comunã” înþelegem o entitate terito-
rialã care cuprinde un numãr relativ mic de indivizi (sau de familii,
dacã aceastã unitate de mãsurã ar fi mai convenabilã). Suveranitatea
comunalã implicã faptul cã fiecãrei comune îi este garantat dreptul
la secesiune. Acest drept la secesiune este unul fundamental repu-
b l ican, deoarece el garanteazã cã guvernarea nu va putea fi exercitatã
dec ît cu consimþãmîntul celor guvernaþi. (Altfel spus, posibilitatea
secesiunii face imposibile majoritãþile opresive). Ori de cîte ori o co-
munã ar considera cã decizia majoritãþii nu este una Pareto-optima-
lã ºi cã situaþia ei se înrãutãþeºte prin acceptarea acelei decizii, ea ar
putea pãrãsi confederaþia. (Sau un grup de comune ar putea pãrãsi
confederaþia pentru a se reuni într-o confederaþie alternativã etc.).

Ex istenþa unor legi comune pe un teritoriu mult mai mare decît
cel  comunal, ca ºi protecþia garantatã de statul confederativ reprezin-
tã avantaje considerabile la care o comunã trebuie sã renunþe atunci
cînd decide în favoarea secesiunii. De aceea, dreptul la secesiune nu
va fi practic exercitat decît dacã dezavantajele rezultate din accepta-
rea deciziei majoritãþii sînt mai mari decît avantajele apartenenþei la
confederaþie ºi numai dacã aceste dezavantaje nu pot fi anulate pe
altã cale (cu alte cuvinte, numai dacã respectiva majoritate nu poate
f i  al tfel convinsã sã renunþe la decizia sa). Ceea ce înseamnã cã statul
confederativ este, în ciuda aparenþelor, unul extrem de stabil, ºi cã
eventualele secesiuni nu pot fi decît temporare. Pentru cã, odatã în-
lãturat motivul care a condus la secesiune, avantajele apartenenþei la
confederaþie vor redeveni mai mari decît dezavantajele generate prin
ruperea de confederaþie. Altfel spus, un stat confederativ conþine în
sine un principiu de creºtere teritorialã, deoarece o confederaþie de
com une suverane este cu atît mai atractivã cu cît este mai largã. În
consecinþã, garantarea dreptului la secesiune, a libertãþii de ieºire,
este cel mai bun instrument de evitare a secesiunii ºi, totodatã, de
m enþinere a unui stat în limite cel mult minimale. Dreptul la sece-
siune garanteazã fiecãrei comune suverane cã nu va putea fi oprima-
tã, deci cã un consens mai mult decît minimal, care ar presupune o
red istribuþie încã ºi mai amplã a bunurilor private, va fi imposibil.

Dar dacã, la nivel confederativ, statul nu poate fi astfel decît cel
m ult minimal, cum îºi poate pãstra acest caracter ºi la nivel comu-
nal? Cu ajutorul aceluiaºi instrument utilizat la nivel confederativ:
p rin garantarea libertãþii de ieºire. Statul confederativ nu poate im-
pune nici unei comune nici un fel de reglementãri cu privire la drep-
turile de intrare a indivizilor în comuna respectivã. Acordarea aces-
tui drept ºi reglementarea lui þine de suveranitatea fiecãrei comune.
În termeni practici, fiecare comunã va restrînge mai mult sau mai
puþin d reptul indivizilor de a se stabili pe teritoriul ei. Dar statul con-
federativ este obligat sã impunã tuturor comunelor care fac parte din
confederaþie garantarea dreptului individual de ieºire. (Fireºte, nici
acest drept nu va fi unul absolut. Un criminal, de exemplu, nu va pu-
tea recurge la el pentru a evita pedeapsa. Sau va putea?)

Î n felul acesta, fiecare individ neagresor (dar agresat) va putea
oricînd pãrãsi comuna, fie pentru a trãi în izolare, fie pentru a se
asocia cu alþii ºi a forma împreunã cu ei o altã comunã. Cum indivi-
zii solitari cetãþeni ai confederaþiei se bucurã de aceeaºi protecþie pe
care confederaþia o garanteazã tuturor cetãþenilor sãi, comuna nu
poate oferi indivizilor acelaºi tip de avantaje pe care confederaþia îl
oferã comunei. Prin urmare, spre deosebire de statul confederativ,
com una nu conþine în sine un principiu de creºtere teritorialã.

Î n termeni economici, comuna poate fi interpretatã ca un bun de
capital. (Ea nu este o entitate politicã, sau cel puþin nu neapãrat).
Com una este o vecinãtate fizicã, în care simpla existenþã a celorlalþi
îm i  poate fi utilã nu doar ca protecþie faþã de agresiunea din partea
altora, ci ºi ca protecþie limitatã faþã de factori naturali neprevãzuþi –
în sensul cã ceilalþi mã pot ajuta sã recuperez mai uºor pierderile da-
torate unor asemenea factori. Aceasta înseamnã cã, spre deosebire
de statul confederativ, comuna conþine în sine un principiu de limi-
tare teritorialã. S-ar putea ca al o sutãlea nou vecin, sã zicem, sã se
stabileascã atît de departe de mine încît sã nu îmi mai poatã oferi
protecþia sa limitatã faþã de factorii naturali neprevãzuþi – ºi astfel,
d in punctul meu de vedere, sã fie un locuitor al altei comune.

U ti l itatea existenþei fizice a altor indivizi în vecinãtatea mea face
ca o com unã sã fie pe atît de numeroasã sau de restrînsã ºi pe atît de
întinsã sau de limitatã teritorial pe cît doresc locuitorii ei, astfel încît
vec inãtatea sã continue sã reprezinte un avantaj. Pe de altã parte,
acest avantaj al vecinãtãþii fizice este unul specific comunei. El va fi
luat în calcul ori de cîte ori un individ decide dacã sã pãrãseascã sau
nu comuna. În plus, dacã în cazul secesiunii comunale nu se punea
problema costurilor delocalizãrii (deoarece comuna nu se „muta”
în altã parte), în cazul secesiunii individuale aceastã problemã va fi
ºi ea luatã în calcul.

Deocam datã mã opresc aici. Sper sã fi putut arãta în mod convin-
gãtor cã nu putem construi un stat minimal decît dacã îl concepem
ca pe un stat cel mult minimal ºi cã acest lucru nu este posibil decît
prin garantarea dreptului la secesiune atît la nivel local cît ºi la nivel
individual. Acest drept trebuie demistificat, dediabolizat, dacã dorim
sã trãim într-o lume în care agresiunea sã fie cel mult minimalã. În
orice caz, drumul spre servitute începe odatã cu anularea dreptului
la secesiune.

Sînt conºtient, pe de altã parte, cã nu am rãspuns aici la o altã în-
trebare,  la care poate voi rãspunde în viitor: dacã statul este un furni-
zor de iraþionalitate, mai avem oare nevoie de el (fie ºi numai în ver-
siunea sa minimalã)?
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Sabina FATI

(Im)posibila schimbare
a Europei de sud-est

Elitele politice occidentale au discursuri oficiale diferite privitoare la
Euro pa de sud-est, de la cel integrator prin care încearcã sã convingã
cã în Europa nu mai existã graniþe ºi cã statele defunctului Pact de la
Varºovia vor ajunge, în cele din urmã, sã facã parte din marea comu-
nitate europeanã, pînã la discursul pragmatic care face distincþii cla-
re între Europa Centralã (þãrile din grupul de la Viºegrad), care ºi-a
dovedit capacitatea de a face progrese rapide, ºi Europa de sud-est
unde stabilitatea politicã ºi economicã este mereu pusã la încercare.
Dincolo de aceste discursuri oficiale, care, pe termen lung, prevãd o
Europã fãrã fracturi, apar destul de regulat iniþiative politice occi-
dentale menite sã testeze receptivitatea est-europenilor la formarea
unei structuri regionale dupã modelul Uniunii Europene. O soluþie
de acest tip ar fi convenabilã în egalã mãsurã Moscovei ºi Bruxellu-
lui , prin formarea unei zone tampon între Federaþia Rusã ºi Uniunea
Europeanã, alcãtuitã din state care au o apetenþã mai micã pentru
democraþie ºi economie de piaþã: Bulgaria, România, Albania, state-
le foste iugoslave.

Ultima dintre ideile publice pe aceastã temã a fost lansatã de trei
parlamentari germani, Karl Lamers, Peter Hintze ºi Klaus Jürgen
 Hedrich, membri ai grupului creºtin-democrat din Bundestag, în
F rankfurter Allgemeine Zeitung (11 august 2001). Aceºtia au por-
nit de la premisa cã o simplã ºi vagã perspectivã europeanã este in-
suficientã pentru statele din regiune ºi de aceea au propus o comu-
nitate specialã a statelor din sud-estul europei, dupã modelul UE.
Membrii uniunii sud-est europene ar urma sã fie statele ex-iugosla-
ve, Albania, România, Bulgaria, Ungaria ºi Grecia. Participarea la
acest organism nu ar exclude calitatea de membru al UE, cum ar fi
cazul Greciei sau într-un viitor apropiat, cel al Ungariei ºi Sloveniei,
pentru celelalte state, calitatea de membru în uniunea sud-est euro-
peanã urmînd sã fie o condiþie de aderare la UE.

Uniunea Europei de sud-est poate fi expresia ºi unei temeri faþã
de comportamentul viitor al acestor state, noi din punct de vedere is-
toric, într-o Europã Unitã fãrã frontiere. O spaimã poate de recru-
descenþa unor complexe teritoriale cu consecinþe dezastruoase pen-
tru UE, cum a fost cel al Serbiei Mari sau al Albaniei Mari, latente în
R omânia, Ungaria ºi Bulgaria. Temerile de acest fel ale Uniunii Euro-
pene au în spatele lor nu doar exemple mai noi ale recrudescenþei
unor complexe teritoriale cu consecinþe dezastruoase, cum a fost cel
al  Serbiei Mari sau Albaniei Mari, dar ºi stereotipii ºi prejudecãþi care
ascund fie incapacitatea Occidentului de a administra situaþiile spe-
cifice din aceastã regiune delicatã fie indiferenþa acestuia faþã de na-
þiunile sud-est europene chinuite de complexe din istoria lor recentã
sau mai îndepãrtatã.

Integrare sau izolare ?
Formula izolãrii Europei de sud-est a fost încurajatã de lideri poli-
tici ai statelor central europene. Preºedintele Vaclav Havel spunea
în 1993, cînd Cehia nu devenise încã membrã a NATO, cã Alianþa
Nord Atlanticã rãmîne funcþionalã doar dacã nu-ºi deschide porþile
oricui, argumentînd cã „apropiata ºi stabila barierã central-euro-
peanã se învecineazã atît cu regiunea în mod tradiþional frãmîntatã
a Balcanilor, cît ºi cu zona eurasiaticã, unde democraþia ºi econo-
m ia de piaþã se apropie de þintã cu o chinuitoare încetinealã. Pe
scurt, este o zonã-cheie a securitãþii europene”. În 2001, preºedin-
tele ceh ºi-a reluat acest discurs, într-un moment în care Alianþa în-
cerca sã-ºi redefineascã poziþia în regiune, tratînd Europa de sud-
es t ca o entitate inseparabilã. Declaraþia lui Vaclav Havel (18 de-
cembrie 2001) susþine cã la Praga vor fi invitate sã adere la NATO
statele Baltice, Slovenia ºi Slovacia ºi ea vine în sprijinul scrisorii
trimise de Markus Mekel, vicepreºedintele grupului SPD în Aduna-
rea Parlamentarã NATO în (numele a 20 de social-democraþii euro-
pene) liderului majoritãþii democrate din senatul american Tom
 Daschle, prin care se propune extinderea NATO în formula „5+2”.
Semnatarii scrisorii (publicatã în Washington Times, 17 decem-
brie 2001) considerã cã la summit-ul de la Praga n-ar trebui invita-
te Bulgaria ºi România, întrucît cele douã nu vor putea îndeplini pî-
nã în 2005 criteriile de aderare. Grupul social-democraþilor euro-
peni a fost sprijinit de preºedinþii Cehiei ºi Poloniei, care sînt de pã-
rere cã cei cinci (Slovenia, Slovacia, Letonia, Lituania, Estonia) nu
au motive sã aºtepte alinierea României, Bulgariei ºi Albaniei. Gru-
pul Mekel susþine cã aceastã „decizie curajoasã” ar rãsplãti efortu-
ri le celor cinci, care sînt democraþii solide, cu economie liberã de
p iaþã, cu control civil al armatei, capabile sã coopereze cu NATO
conform standardelor Alianþei. Solicitãrile neprietenoase ale social
democraþilor din Centrul Europei prevãd o amînare a integrãrii Ro-
mâniei ºi Bulgariei în NATO dincolo de 2005, fãrã a oferi în com-
pensaþie argumente certe cã aceste state nu vor fi abandonate prin
trad i þionala politicã internaþionalã de menþinere a unei zone tam-
po n între Rusia ºi „Europa”.

Pentru „delimitarea” acestei zone gri existã argumente politice,
economice, culturale, istorice etc. George Schöpflin face un inven-
tar cuprinzãtor în acest sens (vezi Provincia, anul II, nr. 8-9, 2001)
explicînd cã modernizarea a eºuat în aceastã regiune nu numai din
pricina conservatorismului elitelor locale sau a experienþelor istori-
ce care au lãsat reziduuri ºi au deformat modelul occidental al mo-
dernizãrii, ci ºi din cauza rãspunsurilor autohtone la transformãri-
le strãine, rãspunsuri care au fost mereu circumscrise în ecuaþia
„rezistenþã ºi adaptare”. Mentalitatea bizantinã care domneºte în
Europa de sud-est perverteºte instituþiile, favorizeazã „regulile in-
fo rmale în raport cu cele formale”, prolifereazã reþelele clientelare
ºi traficul de influenþã, accentueazã „modelele premoderne ale co-
existenþei etnice”, diferenþa dintre sat ºi oraº etc. Toate aceste enu-
merãri dezvoltate ºi analizate îl conduc pe profesorul Schopflin la
co ncluzia cã (re)integrarea statelor sud-est europene în Europa ar
f i un proces similar comunismului („care a dus la o nouã moderni-
zare distorsionatã, una care a favorizat o nouã concentrare extraor-
d inarã a puterii în mîinile statului ºi, deci, a împiedicat societatea
sã joace un rol serios în definirea propriilor aspiraþii”), dacã aceste
þãri nu-ºi vor elabora un model propriu de modernitate „pe baza
stilurilor de gîndire ºi a lumilor-gîndire, a practicilor ºi tradiþiilor
sud-est europene, ºi nu pe importarea în masã a ideilor ºi modele-
lor”. Preluarea „mecanicã” a modelului statului modern de cãtre
þãrile din regiune este pusã de George Schöpflin în corespondenþã
cu acceptarea comunismului de cãtre acestea (ca „experienþã para-
lelã tocmai pentru cã a fost impus într-o manierã mai coercitivã de
elitele locale”) ºi prin tranzitivitate cu opþiunea pro-occidentalã a
s ud-estului european. Dupã aceastã formulã, statele sud-est euro-
pene vor eºua chiar dacã vor adopta normele economice, politice ºi
legislative ale Uniunii Europene, fiindcã „arderea etapelor” în pro-
cesul dezvoltãrii s-ar fi dovedit deja ineficientã în cursul istoriei ul-
timilor 200 de ani în aceastã regiune. Cu alte cuvinte, modernitatea
neterminatã a acestor þãri se va eterniza, indiferent de soluþiile poli-
t i ce interne ºi externe care se vor gãsi pentru punerea lor pe linia de
p lutire. Singura ºansã pe care o are sud-estul european, în aceastã
viziune finalistã, ar fi elaborarea unei formule proprii de dezvoltare
(deºi profesorul Schöpflin nu acordã, în final, nici mãcar aceastã
ºansã þãrilor sud-est europene, arãtînd cã „nu are aproape nici o
rezonanþã ideea precum cã aceastã regiune, asemeni Scandinaviei,
ar putea ea însãºi dezvolta un model de modernitate propriu”).

(Im)posibila schimbare
Din aceastã perspectivã, schimbarea este esenþialmente internã, dar
lucrurile ar sta aºa doar dacã o anumitã societate s-ar izola sau ar fi
i z o latã complet de restul lumii. Uniunea Europeanã se declarã, însã,
interesatã de regiune, nu numai fiindcã are nevoie de liniºte în pro-
ximitatea ei, ci ºi pentru a se asigura împotriva ameninþãrilor demo-
g rafice ºi economice care vin din sud ºi est. Fiind nevoitã sã inves-
teascã pentru propria ei protecþie, Europa va investi pentru dezvolta-
rea statelor din sud-est. Pe termen lung, aceste þãri nu au altã opþiu-
ne ºi, în ciuda inerþiei, conservatorismului ºi opoziþiei din interior,
ele vor fi nevoite sã adopte „modelul ascensorului”, model care va
acþiona pe mai multe niveluri. Transformãrile care au avut loc dupã
1990 în aceste þãri, chiar dacã nu au fost radicale, au modificat în
mare mãsurã concepþia oamenilor asupra economiei de piaþã ºi a
relaþiilor democratice, dovedindu-se în multe situaþii cã rezistenþa la
schimbare nu venea atît din partea maselor, ci a elitelor politice ºi
economice, care îºi vedeau periclitate poziþiile.

Premisa axiomaticã a profesorului Schöpflin (Etnicity and Po-
wer,  1999) cã „actul de rezistenþã produce schimbare” ºi cã „schim-
barea va fi perceputã întotdeauna ca strãinã ºi anormalã”, ducînd în
cel mai bun caz la „ceva hibrid ºi hibridizat”, ca în cazul experienþei
co m uniste, este greºitã, fiindcã ecuaþia care analizeazã procesul de
tranziþie prelungitã ºi modernizare tîrzie a sud-estului european este
mult mai complicatã. Transferul rapid, ritmat, multiplicat într-o altã
temporalitate nu demonstreazã nici incapacitatea regiunii de a se
apropia de valorile occidentale, nici imposibilitatea gãsirii unui mo-
del propriu de dezvoltare.

Motivaþia oficialã a lui Churchill din 1946, cînd a declarat cã „de
la Stettin pe malul Mãrii Baltice pînã la Trieste pe malul Mãrii Adria-
tice s-a lãsat o cortinã de fier peste continentul nostru”, fiindcã ori-
cum în „aceste state estice” partidele comuniste „încercau sã obþinã
co ntrolul totalitar”, nu poate fi pusã între paranteze, cum nu poate fi
pusã între paranteze nici responsabilitatea vesticilor. Dezvoltarea
fragmentatã a statelor sud-est europene poate fi circumscrisã istoric,
dar «imposibila modernizare» nu face parte neapãrat din codul lor
genetic, chiar dacã se poate vorbi despre o „geografie nefavorabilã”
în acest caz, opusã „geografiei favorabile” de care a beneficiat
Occidentul.

Europa de sud-est:
o tranziþie dilematicã
Pe de altã parte, este adevãrat cã tranziþia statelor post comuniste în
Europa de est este nereuºitã ºi cã aceastã nereuºitã este pusã ade-
s ea în mod exagerat pe seama nepãsãrii vesticilor. Fostul preºedinte
Co ns tantinescu a criticat de mai multe ori Occidentul cã nu a iniþiat
un p lan Marshall în 1990 pentru ajutorarea esticilor: „poate cã Ves-
tul  nu era pregãtit pentru asta, poate a preferat ca schimbãrile sã se
producã mai lent ºi nu dintr-o datã”, iar observaþiile sale nu sînt
singulare printre liderii politici est-europeni. George Shöpflin are
dreptate cînd spune cã „zona împãrtãºeºte anumite structuri miti-

ce, mai ales mitul cã ar fi ultimul bastion al Occidentului împotriva
Rãsãritului, mitul victimizãrii ºi al trãdãrii de cãtre Europa, o com-
pensaþie miticã pentru suferinþã(...) ca ºi un mit al oprimãrii impe-
riale,  ca o justificare a întîrzierii ºi a înapoierii percepute”. În parte,
aces te mituri au fost alimentate chiar de statele occidentale, care,
dupã cãderea comunismului, nu au gîndit o strategie de refacere a
regiunii – un fel de „întoarcere” a ajutorului pe care Occidentul în-
suºi l-a primit din partea Statelor Unite. Europa de sud-est a fost
tratatã ca periferie a continentului, ceea ce a înseamnat (ca în des-
c rierea lui Wallerstein) accentuarea dependenþei economice ºi so-
c iale faþã de centru ºi dezvoltarea „subdezvoltãrii” la periferie.

R ãm înerea în urmã a acestei regiuni nu este de datã recentã,
s tîngãciile, inerþiile ºi dilemele zonei au afectat în mare mãsura
dezvoltarea ei politicã ºi economicã. În plus, amestecul etnic com-
plex a fost, deasemenea, responsabil pentru instabilitatea ºi dezor-
dinea din Europa de sud-est. „Handicapul eterogenitãþii” ºi moder-
nizarea tîrzie nu presupun, însã, în mod automat, cã sud-estul eu-
ropean va rãmîne mereu o construcþie neterminatã. Depinde în
mare mãsurã de voinþa liderilor politici de aici sã depãºeascã
„mentalitãþile bizanine”, sã reconstruiascã instituþiile dupã reguli
democratice ºi sã instaureze economia de piaþã. Justificarea eºecu-
rilor repetate prin cauze externe ºi condiþii istorice improprii þine
m ai degrabã de moda teoriei dependenþei (dependency theory),
care explicã ritmul lent de dezvoltare a unor þãri dintr-o anumitã
zonã de poziþia dominantã a capitalismului hegemonist din apro-
piere. Preºedintele Bãncii Naþionale Poloneze, Leszek Balcerowicz
(Li b ertate ºi dezvoltare, 2001) argumenteazã cã „acele þãri care
au realizat reforme economice îndrãzneþe, schimbînd astfel condi-
þiile economice interne, au început sã se dezvolte mai repede decît
celelalte. Rolul decisiv l-au jucat condiþiile interne”. În schimb,
eco nomistul polonez recunoaºte cã „un efect real de dependenþã se
m ani festã atunci cînd, ca urmare a dominaþiei externe, un sistem
economic nepotrivit – adicã unul care frîneazã dezvoltarea – nu
po ate fi înlocuit cu unul mai bun”. Este cazul fostelor state socialis-
te  pînã în momentul dispariþiei URSS.

Preluarea acquis-ului comunitar, adicã armonizarea legislativã
a statelor sud-est europene cu legislaþia Uniunii Europene nu ridi-
cã probleme insolvabile pentru þãrile regiunii, în mãsura în care
aces tea doresc într-adevãr sã se „întoarcã” în Europa ºi nici nu
creeaz ã o „culturã a dependenþei”, cum lasã sã se înþeleagã
Schöpflin.

Nu este uºor pentru statele sud-est europene sã depãºeascã
„geografia nefavorabilã” a ultimilor 200 de ani, dar sondajele de tip
eurobarometru aratã cã oamenii care trãiesc aici vor reformã,
chiar dacã se tem de ºomaj ºi inflaþie. Aceste state sînt încurajate,
inclusiv prin mãsuri concrete, de pildã de scoaterea României ºi
Bulgariei de pe lista neagrã a þãrilor ai cãror cetãþeni nu puteau in-
tra în spaþiul Schengen fãrã vize, sã se apropie de modelul euro-
pean. Nu condiþiile economice ºi standardele politice, inclusiv cele
referitoare la protecþia minoritãþilor impuse din afarã, sînt cele ca-
re ar putea duce la ascensiunea partidelor naþionaliste în regiune,
cum sugereazã profesorul Schöpflin, ci incapacitatea elitelor politi-
ce de a rãspunde adecvat stimulilor externi, politicile de vitrinã du-
s e de ei ºi teama lor de a nu-ºi pierde poziþiile de putere, cu toate
beneficiile economice ºi politice care decurg de aici. În România,
posibila ascensiune a liderului PRM Vadim Tudor nu are legãturã
cu „schimbarea neadecvatã” preluatã/impusã din/de Occident.
Eventualitatea, mai mult decît incertã, de a cîºtiga viitoarele alegeri
un personaj ca Vadim, ar fi datã de faptul cã electoratul a încercat
deja celelalte variante, de care a fost dezamãgit ºi apeleazã la „ulti-
m a” carte aflatã în joc.

(Re)venirea în Europa a statelor din sud-est are doar o legãturã
indirectã cu „modernitatea neterminatã” a acestora. Existã, însã, o
istorie a confruntãrii ca „metodã diplomaticã standard” între Occi-
dent ºi Rusia, care menþine între cele douã o zonã gri. Evoluþiile in-
ternaþionale din ultimul timp, parteneriatul Atlantic cu Rusia dupã
atentatele din 11 septembrie 2001, ar putea însã schimba aranja-
mentele tradiþionale în ciuda scepticilor care susþin cã „principale-
le þãri  din vestul ºi centrul Europei au acelaºi interes pe care l-au
avut întotdeauna în menþinerea statelor tampon dintre ele ºi Ru-
sia” (Tony Judt, Europa iluziilor,  2000). Dar indiferent de aranja-
mentele din zonã, cheia dezvoltãrii þãrilor din sud-est se gãseºte în
voinþa lor de a depãºi prejudecãþile istorice, dilemele ºi inerþiile in-
terne, în vreme ce integrarea în Europa este o decizie politicã a UE,
care,  la rîndul sãu, ar putea elimina stereotipurile de genul „þãrile
musulmane ºi est-europene ortodoxe sînt mai puþin europene ºi
m ai puþin eligibile decît grupul catolic fruntaº”, demonstrînd cã
„euro penitatea” unei þãri nu poate fi calificatã în funcþie de criterii
cul turale, geografice sau istorice, ci printr-o evaluare a felului în ca-
re contribuie, participã ºi respectã codurile ºi normele unei civili-
z aþii în continuã schimbare.

Liderii politici ai statelor sud-est europene învaþã greu lecþia de-
mocraþiei ºi a economiei de piaþã ºi înþeleg cu dificultate „handica-
pul eterogenitãþii”, însã riscurile care existã în regiune nu vin din
neînþelegerea de cãtre mase a raþiunilor integrãrii europene, cum
crede George Schöpflin, fiindcã oamenii înþeleg acest lucru simplu
prin „modelul bunãstãrii”, riscurile vin din þesãturile politice greu
de descîlcit, din jocurile actorilor naþionali ºi internaþionali, care au
la îndemînã resortul apropierii ºi al depãrtãrii.

SABINA FATI s-a nãscut în 1965, la Petroºani, jud. Hunedoara. Este cores-
pondent al Radio Europa Liberã, ziarist, analist politic. Secretul informa-
þiilor este secretul puterii, în Victor Bârsan, D e la postcomunism la pre-
tranziþie (culegere de studii), Bucureºti, 1997.



„ În sînul Uniunii
dominã voinþa
de a avansa”

I nterviu cu Valéry Giscard d’Estaing, preºedinte al Convenþiei
pentru reformarea Europei*

-  Î n  timpul dezbaterii cu privire la ratificarea Tratatului de la
Nisa,  în  Adunarea Naþionalã, aþi calificat drept „fugã înainte”
viito area conferinþã din 2004 referitoare la reforma Uniunii Eu-
ro pen e.  Sînteþi astãzi preºedintele Convenþiei care trebuie sã o
pregãteascã. Nu este o contradicþie?

-  N egocierile de tratate, de la Amsterdam ºi de la Nisa, lãsaserã un
sentiment de frustrare. Dar de atunci s-a înregistrat un anume pro-
gres. Am înþeles cã, dacã se va continua cu utilizarea metodei confe-
rinþei interguvernamentale (CIG) pentru reformarea Uniunii, se va
ajunge într-un impas. Într-un atare sistem de negociere, fiecare îºi
apãrã punctul de vedere naþional ºi interesele proprii. La cincispre-
z ece, acest sistem se blocheazã. De unde ideea de a reuni o
 Conven þie.

La început, ne-am gîndit sã atribuim Convenþiei un obiectiv des-
tul de modest, cel de a pregãti pentru 2004 o nouã CIG, limitîndu-se
la patru puncte: repartizarea competenþelor, inserþia Chartei Drep-
turilor Fundamentale ale Omului în dispozitivul instituþional, rolul
parlamentelor naþionale, simplificarea textelor. Francezii se gîndeau
cã ar trebui sã ne oprim la atît. Dezbaterea ºi-a schimbat natura cînd
germanii, iar apoi alþii, ca preºedintele italian, au evocat ipoteza unei
structuri federale pentru Europa, posibilitatea unei Constituþii. Pre-
ºedintele Republicii Franceze, prim ministrul au evocat, la rîndul
lor, aceastã idee de Constituþie. Am asistat, încetul cu încetul, la o
m iºcare de lãrgire a discuþiei. Convenþia, lansatã la summit-ul de la
Laeken, în decembrie, merge mai departe decît ceea ce era prevãzut
la o rigine. Fapt neaºteptat, în declaraþia de la Laeken existã o referire
explicitã la o Constituþie.

-  Se doresc realmente reforme? Sînt mulþi dirigenþi care s-ar
mulþumi cu situaþia actualã?

- Sîntem la începutul unui proces. Vom vedea unde va duce. Sis-
temul actual funcþioneazã într-un mod foarte deficitar. Dificultatea
coordonãrii poziþiilor europene dupã antentatele din 11 septembrie
a arãtat-o. Riscãm sã ne gãsim într-un impas, mai ales în perspectiva
unei Europe cu 25 sau 30 de membri; am vãzut reapãrînd un stil de
negocieri clasice, unde nimeni nu se gîndeºte decît la interesul sãu
naþional.

Conducãtorii unui anumit numãr de þãri sînt convinºi cã trebuie
sã avansãm. Aceastã convingere este foarte hotãrîtã la partenerii
no ºtri germani. Este în mod tradiþional adevãrat ºi la partenerii
noºtri italieni…

- Dl. Berlusconi, preºedintele Consiliului, nu este foarte clar cu
privire la acest punct. Este cel mai mic lucru pe care îl putem spu-
n e dupã demisia ministrului sãu de externe, foarte europeanul
Ruggiero…

- Poziþia lui europeanã cere o clarificare. Tocmai de aceea mã aflu
la Roma vinerea asta, ca sã îl întîlnesc. Este esenþial pentru urmarea
Co nvenþiei sã putem conta pe o contribuþie pozitivã a Italiei, care a
fo st prezentã în toate etapele construcþiei europene.

Preºedenþia d-lui Ciampi , care are o poziþie moralã forte, este
co nsideratã ca o forþã în privinþa propunerilor perntru Convenþie. Iar
apoi existã Tony Blair, al cãrui ultim discurs de la Birmingham tre-
buie citit, ºi unde emite o judecatã foarte severã cu privire la atitudi-
nea britanicã vizavi de Europa în cursul ultimilor douãzeci ºi cinci
de ani, chemînd Marea Britanie sã se implice de aici înainte. Þãrile
Beneluxului vor ca lucrurile sã avanseze, Spania este prudentã, dar
ea e favorabilã unui avans realist al Europei. Pe scurt, voinþa de a
progresa dominã.

-  Credeþi cã dl. Blair se poate miºca?
- Cînd am avut ocazia sã vorbesc cu el, i-am indicat cã nu e vorba

doar sã se amelioreze ceea ce noi am fãcut din 1950 pînã în 1990, ci
sã era vorba sã reluãm lucrurile un pic mai din amonte, sã vedem
cum sã construim un sistem care sã þinã cont de noile date: reunifi-
carea germanã, lãrgirea înspre rãsãrit, mondializarea. Trebuie între-
p rins acest travaliu printr-un nou demers ºi cu voinþa de a reuºi. El
mi-a exprimat acordul sãu. Am sentimentul unei disponibilitãþi pen-
tru o reflecþie pozitivã.

-  Nu aþi vorbit despre francezi!

-  Parisul a dorit ca Franþa sã asume preºedinþia Convenþiei. Pre-
ºedintele republicii s-a implicat profund, la fel ºi prim ministrul. Era
sem nalul unei voinþe, al unui interes ca ea sã izbuteascã.

- Min istrul de externe, Hubert Vedrine, nu a fost niciodatã un
mare partizan al acesteia…

-  La început era mai curînd rezervat. Dar a fost foarte operaþional
în pregãtirea Laeken-ului ºi a jucat un rol pozitiv. Ideea este clarã
pentru toatã lumea, acum cã a fost dobîndit principiul politic al lãr-
g i ri i, anume cã sistemul nu va fi în stare de funcþionare dacã nu se
va relua mai din amonte. Trecerea de la doisprezece la cincisprezece
a d iluat capacitatea de decizie a Uniunii. Fiecare ºi-a putut da seama,
la N isa, iar apoi în reuniunile mai recente, cã la douãzeci ºi cinci sau
treizeci sistemul ar înceta sã funcþioneze. Cei care nu doresc ca Eu-
ropa sã meargã bine, se acomodeazã la aceasta. Ceilalþi vãd bine cã
trebuie sã ne interogãm din nou cu privire la finalitatea proiectului
european.

-  Numirea dvs. nu este deci tocmai o dorinþã a lui Jacques
 Chirac  de a vã vedea la Bruxelles în timpul campaniei electorale?

- Acest tip de comentariu este vrednic de milã (piteux), în sensul
francezei secolului al 16-lea! Ar fi plauzibil dacã preºedintele repu-
b l ic i i ar fi montat aceastã manevrã. Dar eu am luat iniþiativa de a-i
sc rie. Lucrurile trebuie vãzute simplu: era important ca aceastã Con-
venþie sã fie prezidatã de francezi ºi eu aveam anumite titluri pentru
a o face. Am fost implicat în mai multe iniþiative europene: crearea
Consiliului, parlamentul, moneda, preºedinþia miºcãrii europene,
am fost deputat în Parlamentul european, unde am fãcut sã fie
adoptat principiul subsidiaritãþii.

-  S- a vorbit ºi despre vîrsta dvs.
-  Este o problemã care se putea foarte justificat pune. Dar amu-

zaþi-vã sã observaþi cã aceia care au vorbit despre vîrsta mea erau în
general  aceiaºi cu cei care susþineau un candidat mai în vîrstã, ches-
tiune perfect valabilã, de altfel. A existat în presa americanã un arti-
col foarte dezagreabil, cel din Wall Street Journal. Am trimis o scri-
so are de cititor pentru a le spune: „Dacã vreþi sã amelioraþi legãturile
d intre Europa ºi Statele Unite, nu trataþi Convenþia europeanã aºa
cum noi nu am tratat niciodatã Convenþia de la Philadelphia!” Pre-
ºed intele Convenþiei de la Philadelphia era un bãtrîn general în re-
tragere, e adevãrat cã victorios, George Washington, care îºi pãrãsise
postul de comandã patru ani mai devreme.

-  Care va fi metoda dvs. de lucru?
- Vom lucra cu triunghiul instituþional european – Consiliul, Co-

m isia ºi Parlamentul -, cãutînd sã ne plasãm la mijloc. Noi nu sîn-
tem rataºaþi unuia dintre membrii triunghiului. Consiliul ne-a de-
semnat, dar vom lucra cu Parlamentul, unica expresie democraticã
de nivel european, ºi cu Comisia, þinînd cont de importanta ei misiu-
ne de avansare de iniþiative ºi propuneri.

-  Nu sînteþi reprezentantul executivelor?
- Nu. Am fost creaþi de executive, dar nu sîntem o secþiune a exe-

cutivului. Sîntem o instituþie în sine, care va avea raporturi cu cele
trei membre ale triunghiului.

-  Î n  trecut aþi dorit o federaþie prin confederaþie, iar astãzi
apãraþi o uniune de state cu competenþã federalã…

- De cînd a început istoria europeanã trebuie sã ai spiritul în sta-
re de veghe, sã nu te laºi ferecat în formule rigide, fiindcã lucrurile
se schimbã. Ceea ce mi-ar apãrea drept nerealist ar fi Europa cu do-
uã vi teze. Nu puteþi, într-un sistem de ansamblu, sã spuneþi cã existã
buni ºi mai puþin buni. Aceastã abordare, care este cea a nucleului
dur,  nu este cea mai bunã. Sistemul pe care l-aº prefera este cel care
a permis uniunea monetarã a Europei; încheiem acordul cu toatã
lumea, dar nu obligãm pe toatã lumea sã îl aplice.

- Dar cooperãrile întãrite?
- De cînd existã, nu au fost folosite niciodatã. Inconvenientul

acestui tip de demers este cã putem risca sã ajungem la serii de
acorduri care ar face Europa definitiv ilizibilã. Or, printre cererile
adresate Europei se numãrã ºi cea de mai bunã vizibilitate.

-  Care este sentimentul dvs. în legãturã cu angajamentul ger-
man în aceastã negociere?

- Germania are o importanþã foarte mare în Europa, ea nu se te-
me sã exprime poziþii globale cu privire la viitorul Europei. Ideile sa-
le trebuie studiate în toate consecinþele lor. Viaþa cuplului franco-
german rãmîne vie. Eram foarte ataºat de aceastã intimitate. Ea s-a
relaxat la reunificarea germanã. Dar am vãzut-o reînviatã în ultimele
luni .  N u este un lucru secundar, ci o ºansã de progres pentru întrea-
ga Europã.

Traducere de Ovidiu PECICAN

Notã

*  Le Monde, 11 ian. 2001.

Antonio SODA
Vincenzo CERULLI IRELLI

Democraþia competitivã

I. Argumente pentru o nouã
structurã federalã a Republicii:
criza societãþii, a partidelor,
a statului, a instituþiilor
Lunga fazã de „laicizare a puterii”, transformatã odatã cu iluminis-
mul din sacrã în secularã ºi reconfirmatã în mod solemn – de la
constituþiile iacobine pînã la constituþiile de azi – de suveranitatea
po pularã, ºi-a epuizat de multã vreme capacitatea de expansiune a
idealului democratic.

Trecerea de la democraþia statului la democraþia puterii, gînditã
ca o necesitate, s-a dovedit fie inexistentã, fie o iluzie înºelãtoare.
Tradiþia liberal-democraticã (paritatea formalã a recunoaºterii drep-
turilor) ºi viziunea de stînga (egalitatea de derivaþie iacobinã) în a
construi, pe baza noii suveranitãþi populare exprimate prin interme-
d iul reprezentanþei politice, un unic centru de putere democraticã,
în stare sã garanteze drepturi – de la libertatea politicã la drepturile
sociale –, se confruntã acum cu o societate complexã, pluralistã,
conflictualã, tinzînd la excluderea unei cote deloc nesemnificative de
persoane din status-ul noii cetãþenii.

Transformarea centripetã a suveranitãþii, specificã unei societãþi
moniste, a sfîrºit chiar prin a nega însãºi existenþa unei puteri politi-
ce care, ontologic, ar trebui sã aibã caracterele generalitãþii ºi ale
transcenderii parþialitãþii intereselor opuse, pentru a se ridica la
func þia de sintezã ºi de mediaþie publicã.

Puterea trãieºte o dublã contradicþie. Ea e concentratã în institu-
þii de vîrf, în mod normativ uniformizatoare ºi nivelatoare a diverse-
lor realitãþi periferice ºi, în acelaºi timp, e tot mai puþin capabilã sã
guverneze specificitatea teritoriului, care tinde sã se organizeze în
forme ºi dimensiuni centrifuge.

Puterea e expusã cãtre exterior, în procesul de globalizare, prin
disoluþia obiectivã a legãturii dintre economie ºi teritoriu, cu cedãri-
le  de suveranitate statalã ce decurg de aici în favoarea societãþilor su-
p ranaþionale sau, ºi mai brutal, cu supunerea puterilor naþionale
puterilor financiare mondiale; în acelaºi timp, ea e presatã de o ten-
siune continuã pentru a se reorganiza în puteri difuze, vecine comu-
nitãþii – exigenþa de subsidiaritate.

Criza puterii e, aºadar, o crizã a politicii. ªi, totodatã, o crizã a
Constituþiilor, întrucît acestora, în calitatea lor de legi supreme de
reglementare, le scapã însãºi materia reglementãrii, adicã tocmai
puterea.

Autoritãþile naþionale deþineau, pînã acum cîþiva ani, încã o mare
putere decizionalã în cîmpul economiei, prin intermediul politicilor
de bilanþ. O datã cu apariþia politicilor monetare pe mari suprafeþe
(pentru noi Uniunea monetarã europeanã, pentru alþii arealul dola-
rului, pentru alþii Mercosurt º.a.m.d.), guvernele ºi-au restrîns pro-
priul spaþiu la politica serviciilor, a lucrãrilor publice, a stan-
dardelor.

Dar chiar ºi aceastã putere e condiþionatã de modelul schimbului
de avantaje cu sistemul intreprindelor, care trebuie sã ofere dezvol-
tare economicã, ºi de libertatea de miºcare a capitalului, care exclu-
de statul din operaþia de schimb.

În teritoriu, se întîmplã ceva diferit ºi profund: nu mai existã ne-
vo ia unei politici ca interpunere între societate ºi stat.

Societatea tinde direct sã se facã stat, promovînd forme diverse
de reprezentare, care rãstoarnã partidele, forma clasicã cu care cetã-
þenii asociaþi au contribuit în acest secol (sec. 20 – nn) la determi-
narea opþiunilor fãcute de statele democratice.

S- a constatat cã sîntem într-o fazã istoricã, cea a divorþului pro-
g resiv dintre Constituþie, stat ºi partide.

Categoriile, corporaþiile profesionale, agregãrile de interese, mo-
b i le sau cristalizate, îºi promoveazã reprezentanþele lor, sustrãgîndu-
se sau condiþionînd medierea specificã partidelor cu þinte generale.
Acest fenomen – vizibil în criza partidelor, dar nu numai – nu va to-
lera centralismul sau depãrtarea puterii, nu va tolera o reprezentan-
þã desprinsã de guvern ºi de responsabilitate. Acesta e unicul aspect
pozitiv într-un cadru de fragmentare politicã, de parcelare socialã,
de segmentare transversalã a intereselor, de proiecte ºi idei acum
confluente, acum conflictuale.

Î nsã rolul partidelor, într-un stat centralist, nu e asumat, cum
ne-am putea gîndi ºi cum îl ºi proclamã iluzoriu unii, de cãtre cetã-
þeanul arbitru, care rãmîne un mit în umbra cãruia de douã secole
se fac revoluþii ºi se consumã restauraþii.

Democraþia directã ºi autogestionatã, într-o viziune centralistã a
puterii ºi a instituþilor sale, nu e compatibilã cu societãþile complexe
iar expedientul exclusiv al campaniilor referendarii alimenteazã
doar iluzia cetãþeanului arbitru.

Centralitãþii formale a puterii politice nu-i corespunde, aºadar, o
centralitate socialã. Monopolului puterii politice, propriu societãþilor
ierarhice, i se substituie azi puteri difuze ºi diferenþiate în care politi-
ca deþine doar o cotã de putere, iar extensia ºi forþa de reglementare

Mo n tajul  de mai jos ne oferã detalii despre amplul proces de reformã constituþionalã ce are loc înlãuntrul Uniunii Europene. Din decla-
raþia preºedintelui Convent-ului înfiinþat la data de 15 decembrie anul trecut cu ocazia summit-ului de la Laeken, organism care îºi va
începe lucrãrile pe 28 februarie, reiese cã acea „constituþie europeanã”, despre care vorbeºte ºi Memorandumul semnat la Cluj la 8 de-
cembrie anul trecut, „este în lucru”. În plus, acest document va avea o influenþã ºi asupra constituþiilor þãrilor europene ºi a filozofiilor
pe care se întemeiazã acestea. Cuvîntarea intitulatã Democraþia competitivã, sc risã de referenþii Comisiei parlamentare speciale, care
s-au ocupat de reforma constituþionalã în Italia, a fost rostitã în plenul parlamentului þãrii respective. Legea fundamentalã iniþiatã de
coaliþia de centru-stînga, care a deþinut puterea guvernamentalã pînã în toamna anului 2001, a intrat în vigoare la data de 18 octom-
b rie 2001, dupã ce a fost adoptatã cu majoritate simplã de parlament ºi ratificatã prin referendum de majoritatea cetãþenilor þãrii. Re-
forma constituþionalã din Italia tratatã în articolul lui Traian ªtef (pagina a 5-a) este foarte importantã pentru noi, deoarece aratã în
mo d elo cvent cum are loc – sau poate avea loc – într-o þarã europeanã de o pondere deosebitã transformarea autoritãþii locale din uni-
tate administrativã controlatã de statul centralizat în factor autonom al exerciþiului democratic al puterii. În contextul european pre-
zen tat,  capito lul V al constituþiei române împreunã cu filozofia administrativã centralistã pe care se bazeazã creeazã impresia unui di-
n o zaur co n stituþional. Tocmai din aceastã cauzã, considerãm cã România nu ar trebui sã se ocupe de peticirea constituþiei din 1991, ci
de elaborarea unei oridini constituþionale noi, care se adapteazã în mod natural la procesele europene din prezent. (M. G.)



a acestora e direct proporþionalã cu instrumentele instituþionale de
care dispun ºi cu gradul de eficienþã al acþiunii lor.

Puterea politicã, singura cu caracter general, se rãsfrînge, în sta-
tul centralist, în subsisteme parþiale, care riscã mereu sã ratifice sau
sã suporte decizii adoptate în altã parte, în alte sisteme de putere,
mai deschise ºi mai dinamice, primul între toate fiind puterea eco-
nom icã, cu inevitabila consecinþã a restrîngerii spaþiilor democraþiei.

Criza socialã ºi politicã a societãþii pluraliste îmbracã în subs tan-
þã ºi instituþiile, care se prezintã în aparenþã puternice ºi centrale în
guvernarea ansamblului complex al problemelor, însã, în realitate,
m anifestã slãbiciune ºi incapacitate de a rãspunde exigenþelor unei
no i  cetãþenii avansate de cetãþeni ºi de persoane în teritoriu.

II. Proiectul de reformã instituþionalã
Din aceastã analizã ºi din condiþia realã a raportului instituþii–socie-
tate rezultã cã trebuie regîndit proiectul reformei instituþionale. Tre-
buie sã plecãm, aºadar, de la limitele specifice ale instituþiilor noas-
tre ºi de la rînduielile ºi nevoile care vin dinspre societatea comple-
xã.  Pentru a evita separarea dintre cetãþeni ºi instituþii avem nevoie
de o idee lungã de democraþie competitivã, promovînd, într-o logicã
po l icentricã a puterilor, un raport direct între sufragiul universal ºi
alegerea guvernelor la toate nivelurile, pornind de la cel teritorial cel
m ai aproape de cetãþean pînã la guvernul naþional.

Ideea lungã a democraþiei competitive, pentru recompunerea
fragmentelor sociale ºi pentru cãutarea non-consociativã a medieri-
lor politice în raport cu segmentãrile corporative, înseamnã afirma-
rea cetãþeanului, a corpului electoral, articulat într-o pluralã ºi pro-
g resivã manifestare a voinþei, ca titular ºi arbitru al orientãrilor gu-
vernelor locale ºi naþional.

Înseamnã sã nu ne oprim la ideea scurtã, blocatã în alianþa din-
tre proporþionalism ºi parlamentarism, care sechestreazã în mîna
Parlamentului ºi a reprezentanþelor puterea de decizie a cetãþeanu-

lui. Trebuie sã refuzãm concepþia conservatoare a democraþiei ca
proiecþie a societãþii în stat prin intermediul fotografiei þãrii din adu-
narea naþionalã care se apãrã de guverne, le limiteazã ºi le condiþio-
neazã alegerile programatice ºi neagã spaþiul cuvenit realitãþilor lo-
cale. O viziune, aceasta, care crede cã poate depãºi separarea dintre
cetãþeni ºi instituþii printr-un model ideologic fondat pe prezumþia
apartenenþelor rigide, a plasãrilor sociale stabile sau puþin schimbã-
to are, în fine, prin dependenþa aleºilor de înscrierea în partide.

Cele trei aporii istorice, cele trei îndoieli raþionale, obiective ºi
deci cele trei dificultãþi pe care democraþia contemporanã trebuie sã
le înfrunte (rolul politicii în societãþile complexe în raportul sãu cu
puterea; raportul dintre principiul majoritãþii ºi calitatea socialã a
politicii într-o epocã în care majoritatea cetãþenilor tinde în mod na-
tural sã se alinieze în apãrarea echilibrelor existente, cu riscul cres-
c înd al excluderii ºi marginalizãrii categoriilor mai slabe ºi interesate
de schimbare; în fine, contradicþia dintre globalizarea problemelor
ºi persistenþa naþionalitãþii în politicã) converg, de fapt, în a nega în-
sãºi posibilitatea de a identifica exclusiv democraþia cu centralitatea
instituþiilor reprezentative.

Din contrã, e nevoie sã contrastãm viziunile care solicitã ºi ope-
reaz ã pentru înþelegerea puterii politice în favoarea înregistrãrii di-
namicilor de piaþã sau care vor sã organizeze statul cu singurul scop
de a promova ºi reglementa aceste dinamici.

A m  sf îrºi astfel prin a accepta doar federalismul subnaþional pen-
tru a limita poverile solidaritãþii naþionale ºi planetare, într-o dimen-
siune în care separarea e acceptatã pacific, dacã nu e trãitã chiar ca o
valoare.

Pe aceastã linie se aºazã reforma abia aprobatã asupra autono-
m iei  statutare a regiunilor ºi asupra formei sale de guvern.

III. Liniile reformei
Statul ºi regiunile se plaseazã, fiecare, în ordinea constituþionalã ca
subiecþi titulari ai unei pãrþi a suveranitãþii în exerciþiul puterii legis-
lative, fãrã nici o subordonare a unuia faþã de altul, într-o relaþie de
echitate organizativã în care convergenþa în realizarea principiilor ºi
valorilor Constituþiei e definitã de atribuirea de competenþe proprii.
Eventualele conflicte sînt rezolvate de Curtea Constituþionalã, sediul
legalitãþii constituþionale.

Î n aceastã opþiune trãieºte cea mai profundã ºi originalã intuiþie
a constituantei din 1948, care, în mod profetic, în articolul 5 al Car-
tei fundamentale, odatã afirmatã unitatea ºi indivizibilitatea Repu-
blicii, a decretat voinþa de a promova autonomiile locale ca subiecte
politice ºi instituþionale care nu-ºi trag legitimitatea lor geneticã ºi
constituþionalã dintr-un act de autoritate al statului, ci îi preexistã
acestuia, pînã într-atît încît Republica nu prevede instituirea lor, ci
doar recunoaºterea.

E un proiect care tinde sã apropie ºi pe teren instituþional þara
no astrã de Europa, care a realizat deja în mare parte parcursul raþio-
nalizãrii ºi întãririi sistemului sãu de autonomii.

Raþiunea care a inspirat aceastã idee e voinþa de a realiza institu-
þi i  puternice, centre de putere plurale ºi difuze, ºi de a construi o ad-
ministraþie publicã agilã ºi eficientã: acestea sînt instrumentele pen-
tru a contrasta celelalte puteri lipsite de legitimare democraticã ºi
purtãtoare de interese sectoriale, adesea egoiste.

Sînt cunoscute, sub acest aspect, împletirea ºi conexiunea dintre
instituþii, economie ºi dezvoltare. Instituþii slabe, centralizarea pute-
ri i, aparate birocratice pletorice ºi conflictuale, nu numai cã instituie
separarea ºi îndepãrtarea puterii de cetãþean, dar reprezintã, totoda-
tã, obstacole în calea dezvoltãrii economice ºi a transpunerii în act a
programelor de guvern. Societatea complexã a zilelor noastre cere
un nou pact federal care sã recunoascã o demnitate egalã, constitu-
þionalã, tuturor instituþiilor politice teritoriale în care se exprimã

viaþa socialã, economicã, culturalã, moralã a comunitãþii, în diversi-
tatea gradelor, naturii ºi dimensiunii funcþiilor lor, a rolului ºi com-
petenþelor fiecãrei instituþii.

N um ai astfel instituþiile pot cãpãta acea vigoare, acea legitimare
capabilã sã se opunã impulsului cãtre disoluþie, corporativismului,
fragmentãrii ºi conflictualitãþii permanente a intereselor anta-
goniste.

Sã ne gîndim la federalism ca la un proces care îmbracã, pornind
de la comunitate, natura, forma, puterile, competenþele, tutela ºi re-
laþiile dintre subiectele instituþionale, pe de o parte, ºi dintre acestea
ºi cetãþeni, pe de altã parte. Credem cã acesta e rãspunsul la cererea
de transfer a puterii cãtre cetãþeni chiar în faza de regîndire a formei
statului, caracterizatã de cedarea crescîndã a propriei suveranitãþi în
favoarea instituþiilor supranaþionale.

Tradiþiile, istoria, diversele autonomii, capacitãþile municipiului
italian trebuie sã-ºi gãseascã într-un nou model constituþional recu-
no aºterea expresã ºi proiecþia spre viitor.

Principiul istoric al paralelismului, dominator în orînduirea
noastrã, pentru care subiectul care dicteazã regula are grijã ºi de ne-
cesara sa aplicare prin intermediul administraþiei publice, e sfãrî-
mat. În locul sãu se ridicã un obstacol constituþional prin prolifera-
rea aparatelor, duplicarea funcþiunilor, suprapunerea sarcinilor,
confuzia atribuþiilor ºi prin incertitudinea responsabilitãþii – izvor de
inerþie, de întîrziere, de arbitrar, de negare a drepturilor de cetãþe-
nie. Pactul federal capãtã viaþã prin intermediul autonomiei finan-
ciare a intrãrilor ºi cheltuielilor din cadrul instituþiilor politice te-
ritoriale.

A utonomiei resurselor, realizate prin intermediul dãrilor ºi intrã-
ri lor proprii, adiþionale sau supraimpuse, prin participarea la venitul

Constituþia italianã

Capitolul V
Regiunile, provinciile, comunele
Art. 114

1

Republica e constituitã din Comune, Provincii, Municipii, Regiuni ºi
Stat.
Comunele, Provinciile, Municipiile ºi Regiunile sînt entitãþi autonome
cu statute, puteri ºi funcþiuni proprii, dupã principiile stabilite de Con-
stituþie.
Roma e capitala Republicii. Organizarea sa e reglementatã prin lege
statalã.
Art. 115
Se abrogã art. 9, alineat 2, din legea constituþionalã nr. 3 din 18 octom-
brie 2001.
Art. 116
Friuli-Venezia Giulia, Sardinia, Sicilia, Trentino-Alto Adige/ Südtirol ºi
Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste dispun de forme ºi condiþii particulare de
autonomie, conform respectivelor statute adoptate prin lege constitu-
þionalã.
Regiunea Trentino-Alto Adige/Südtirol e constituitã din provinciile au-
tonome Trento ºi Bolzano.
Forme ulterioare ºi condiþii particulare de autonomie, privitoare la do-
meniile pe care alin. 3 din art. 117 ºi la domeniile indicate de alin. 2
din acelaºi articol, lit. l), referitor la organizarea justiþiei de pace n) ºi
s), pot fi atribuite ºi altor Regiuni, prin lege statalã, la iniþiativa Regiu-
nii interesate, dupã audierea instituþiilor locale ºi cu respectarea prin-
cipiilor din art. 119. Legea e aprobatã de Camere cu majoritatea abso-
lutã a membrilor, în baza înþelegerii dintre Stat ºi Regiunea interesatã.
Art. 1172

Puterea legislativã e exercitatã de Stat ºi de Regiuni în respectul Consti-
tuþiei, precum ºi al obligaþiilor ce decurg din orînduirea comunitarã ºi
din angajamentele internaþionale.
Statul are legislaþie exclusivã în urmãtoarele domenii:
a. politica externã ºi raporturile internaþionale ale Statului; raporturile
Statului cu Uniunea europeanã; dreptul de azil ºi condiþia juridicã a
cetãþenilor Statelor care nu aparþin Uniunii europene;
b. imigraþie;
c. raporturile dintre Republicã ºi confesiunile religioase;

f i scal naþional, i se adaugã, pentru teritoriile cu o capacitate fiscalã
mai micã pe locuitor, intrãrile care derivã dintr-un fond de distribui-
re naþional, astfel încît instituþiilor teritoriale sã le fie garantatã capa-
citatea de a finanþa integral funcþiile pe care ele le dezvoltã în cadrul
puterilor prevãzute de Constituþie ºi cîºtigate prin intermediul mo-
durilor ºi formelor autonomiei ulterioare (extinderea principiului
de specialitate).

Reforma examinatã de Camerã redeseneazã, aºadar, instituþiile
þãrii noastre cu conºtiinþa cã acestea sînt procesele reale ce definesc
chipul unei societãþi moderne ºi avansate ºi cã statul ºi instituþiile
politice trebuie, pe de o parte, sã adune cererile fragmentate de ino-
vare pe care cetãþenii ºi intreprinderile le produc, iar pe de altã parte
trebuie sã se reapropie de o funcþie de cãlãuzã ºi de direcþionare spre
a le recompune, în policentrismul conflictualitãþilor inevitabile ale
societãþii pluraliste ºi complexe.

Î n sintezã, punctele nodale ale propunerii privesc:
a. definirea subiecþilor care constituie orînduirea federalã în po-

ziþie de egalã demnitate constituþionalã;
b. atribuirea cãtre Regiuni a competenþelor legislative generale,

excluzînd materia intereselor unitare, ºi a unei competenþe concu-
rente în domeniile în care statul defineºte principiile fundamentale;

c .  prevederea unor ulterioare forme de autonomie, mai avansate,
a Regiunilor cu statut ordinar;

d. federalism fiscal dupã principiile autonomiei capacitãþii impo-
zitive, coparticiparea Regiunilor la tezaurul public, corespondenþa
între resurse ºi competenþe, Fondul de solidaritate, intervenþii extra-
ordinare pentru depãºirea dezechilibrelor teritoriale;

e. principiul subsidiaritãþii instituþionale (principiul subsidiaritã-
þi i  sociale va fi definit în prima parte a Constituþiei);

f .  centralitatea Comunei în funcþiile administrative;
g. suprimarea controalelor externe asupra legitimitãþii ºi meritu-

lui actelor emanate de instituþiile politice teritoriale;
h.  tutela constituþionalã a subiecþilor care constituie ordinea fe-

deralã;
i .  instituirea Consiliilor regionale de justiþie (instituþia judecãtori-

lor de pace), ca primã articulare teritorialã a serviciului de justiþie ºi
ampla ºi directa participare popularã la jurisdicþie;

l .  suprimarea Comisarului guvernamental;
m. constituþionalizarea Conferinþei Stat-Regiuni-Oraºe ºi articu-

larea sa teritorialã. Au fost excluse expres din aceastã propunere pro-
b leme referitoare la cea de a doua Camerã (Camera Regiunilor sau
Senatul federal, ca necesar racord cu centrul al instituþiilor teritoria-
le) ºi, prin urmare, nu am înfruntat nodul relativ la o nouã ordine a
sistemului organelor reprezentative ºi a raportului Parlament-Gu-
vern). Asupra acestor teme controversate ºi explozive e necesarã o
ulterioarã aprofundare din partea forþelor politice. Excluderea nu
prejudiciazã validitatea propunerii, care reprezintã începutul unui
proiect reformator în mãsurã sã transforme în sens federal orîndui-
rea noastrã.
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d .  apãrare ºi Forþe armate; siguranþa Statului; arme, muniþii ºi ex-
plozive;
e. monedã, tutela economiilor ºi pieþelor financiare; tutela concuren-
þei; sistemul valutar; sistemul fiscal ºi sistemul contabil al Statului;
distribuirea resurselor financiare;
f. organe de Stat ºi referitoare la legile electorale; referendumuri stata-
le; alegerea Parlamentului european;
g . structura ºi organizarea administrativã a Statului ºi a instituþiilor
publice naþionale;
h. ordine publicã ºi siguranþã, exclusiv poliþia administrativã localã;
i. cetãþenie, statut civil ºi stare civilã;
l. jurisdicþie ºi norme procesuale; orînduire civilã ºi penalã; justiþie ad-
ministrativã;
m. determinarea nivelelor de bazã ale prestaþiilor privitoare la dreptu-
rile civile ºi sociale care trebuie garantate pe întreg teritoriul naþional;
n. norme generale de educaþie;
o. prevederi sociale;
p. legislaþie electoralã, organe de guvern ºi funcþiuni fundamentale ale
Comunelor, Provinciilor ºi Municipiilor;
q. vamã, protecþia graniþelor naþionale ºi profilaxie internaþionalã;
r. greutãþi, mãsuri ºi determinarea timpului; coordonarea informaþii-
lor statistice ºi a informaþiilor privind datele referitoare la administra-
þia statalã, regionalã ºi localã; lucrãri de geniu;
s. tutela mediului ambiant, a ecosistemelor ºi bunurilor culturale.
Constituie domenii de legislaþie concurentã cele privitoare la: raportu-
rile internaþionale ale Regiunilor ºi raporturile lor cu Uniunea euro-
peanã; comerþul exterior; tutela ºi siguranþa muncii; instrucþia, cu ex-
cepþia autonomiei instituþiilor ºcolare ºi cu excluderea instrucþiunii ºi
formãrii profesionale; profesii; cercetare ºtiinþificã ºi tehnologicã ºi
sus þinerea inovaþiilor în sectoarele productive; tutela sãnãtãþii; ali-
mentaþia; ordinea sportivã; protecþia civilã; guvernarea teritoriului;
porturi ºi aeroporturi civile; marile cãi de transport ºi de navigaþie; co-
municaþiile; producþia, transportul ºi distribuirea naþionalã a energiei;
prevederi complementare ºi integrative; armonizarea bilanþului public
ºi coordonarea finanþelor publice ºi a sistemului fiscal; valorificarea
bunurilor culturale ºi ambientale ºi promovarea ºi organizarea de acti-
vitãþi culturale; case de economii, case rurale, firme de credit cu ca-
racter regional; instituþii de credit funciar ºi agrar cu caracter regional;
În domeniile legislaþiei concurente le revine Regiunilor puterea legis-
lativã, aparte determinarea principiilor fundamentale, rezervatã legis-
laþiei Statului.
Puterea legislativã revine Regiunilor în orice domeniu care nu e expres
rezervat legislaþiei statale.
Regiunile ºi Provinciile autonome Trento ºi Bolzano, în cadrul compe-
tenþei lor, participã la decizii directe în elaborarea actelor normative
comunitare ºi rãspund de transpunerea în act ºi de execuþia acorduri-
lor internaþionale ºi de actele Uniunii europene, în limitele normelor
de procedurã stabilite de legea Statului, care reglementeazã modalitã-
þile de exercitare a puterii substitutive în caz de neîndeplinire.
Puterea de reglementare revine statului în domeniul legislaþiei exclusi-
ve, aparte cea delegatã Regiunilor. Puterea de reglementare revine Re-
giunilor în orice alt domeniu. Comunele, Provinciile ºi Municipiile au
putere de reglementare în privinþa organizãrii ºi a desfãºurãrii funcþiu-
nilor atribuite lor.
Legile regionale înlãturã orice obstacol care împiedicã deplina paritate
a bãrbaþilor ºi femeilor în viaþa socialã, culturalã ºi economicã ºi pro-
moveazã paritatea de acces între bãrbaþi ºi femei la funcþiile alese.
Legea regionalã ratificã înþelegerile dintre Regiune ºi alte Regiuni pen-
tru îmbunãtãþirea exercitãrii propriilor funcþiuni, fie ºi cu înfiin þarea
de organe comune.
În materiile care intrã în competenþa sa, Regiunea poate încheia acor-
duri cu State ºi înþelegeri cu instituþii teritoriale interne din alt Stat, în
cazuri ºi cu forme specificate de legile Statului.
Art. 118
Funcþiile administrative sînt atribuite Comunelor, dacã nu sînt atribui-
te, pentru a asigura exerciþiul unitar, Provinciilor, Municipiilor, Regiu-
nilor ºi Statului, pe baza principiilor de subsidiaritate, diferen þiere ºi
adecvare.
Comunele, Provinciile ºi Municipiile sînt titulari ai funcþiilor adminis-
trative proprii ºi ale celor conferite lor prin legea statalã sau regionalã,
dupã respectivele competenþe.
Legea statalã reglementeazã formele de coordonare între Stat ºi Re-
giuni în domeniile de care se vorbeºte la literele b) ºi h) din al doilea
alineat al art. 117 ºi orînduieºte forme de înþelegere ºi coordonare în
domeniul tutelãrii bunurilor culturale.
Statul, Regiunile, Municipiile, Provinciile ºi Comunele favorizeazã ini-
þ iativa autonomã a cetãþenilor, individual sau asociaþi, pentru dezvolta-
rea activitãþilor de interes general, pe baza principiului subsidiaritãþii.
Art. 119
Comunele, Provinciile, Municipiile ºi Regiunile au autonomie finan-
ciarã de venituri ºi cheltuieli.
Comunele, Provinciile, Muncipiile ºi Regiunile au resurse autonome.
Ele stabilesc ºi aplicã cote de impozit ºi venituri proprii, în armonie cu
Constituþia ºi dupã principiile de coordonare a finanþelor publice ºi a
sistemului fiscal. Dispun de coparticipare la veniturile din impozitele
fiscale care se referã la teritoriul lor.
Legea statalã instituie un fond egalizator, fãrã legãturi de destinaþie,
pentru teritoriile cu o mai micã capacitate fiscalã pe locuitor.
Resursele care provin din fonduri de care se vorbeºte în alineatele pre-
cedente permit Comunelor, Provinciilor, Municipiilor ºi Regiunilor sã
finanþeze integral funcþiunile publice atribuite lor.
Pentru promovarea dezvoltãrii economice, a coeziunii ºi solidaritãþii
sociale, pentru depãºirea dezechilibrelor economice ºi sociale, pen-
tru a favoriza exerciþiul efectiv al drepturilor persoanei sau pentru

atribuirea în scopuri diverse decît exerciþiul normal al funcþiunilor
lor, Statul destineazã resurse suplimentare ºi efectueazã intervenþii
spec iale în favoarea anumitor Comune, Provincii, Municipii ºi Re-
giuni.
Comunele, Provinciile, Municipiile ºi Regiunile au propriul patrimo-
niu, atribuit dupã principii generale determinate de legea Statului. Pot
recurge la împrumuturi numai pentru a finanþa cheltuieli de investiþii.
E exclusã orice garanþie a Statului asupra împrumuturilor contractate
prin asemenea acte.
Art. 120
Regiunea nu poate institui taxe vamale pentru importuri sau exporturi
sau tranzit între Regiuni, nici nu poate adopta prevederi care sã obsta-
culeze în orice mod libera circulaþie a persoanelor ºi a bunurilor între
Regiuni, nici nu poate limita exerciþiul dreptului la muncã în orice altã
parte a teritoriului naþional.
Guvernul se poate substitui organelor Regiunilor, Municipiilor, Provin-
c i ilor ºi Comunelor în caz de încãlcare a normelor ºi tratatelor interna-
þionale sau a normelor comunitare ori în caz de pericol grav pentru in-
tegritatea ºi siguranþa publicã sau cînd o cere tutela unitãþii juridice
sau a unitãþii economice ºi îndeosebi tutela nivelelor esen þiale a pre-
staþiilor privind drepturile civile ºi sociale, fãcînd abstracþie de graniþe-
le teritoriale ale guvernelor locale. Legea defineºte procedurile apte sã
garanteze ca puterile substitutive sã fie exercitate în respectul princi-
piului subsidiaritãþii ºi al principiului colaborãrii leale.
Art. 121
Organele Regiunilor sînt: Consiliul regional, Adunarea (Giunta) ºi
Preºedintele acesteia.
Consiliul regional exercitã puterea legislativã atribuitã Regiunii ºi cele-
lalte funcþiuni conferite lui de cãtre Constituþie ºi de cãtre legi. Poate
face propuneri de lege Camerei.
Adunarea regionalã (Giunta) este organul executiv al Regiunilor.
Preºedintele Adunãrii reprezintã Regiunea; conduce politica respecti-
vei Adunãri ºi rãspunde de ea; promulgã legile ºi emite regulamentele
regionale; conduce funcþiile administrative delegate de cãtre Stat Re-
giunii, conformîndu-se instrucþiunilor Guvernului Republicii.
Art. 122
Sistemul de alegeri ºi cazurile de ineligibilitate ºi de incompatiblitate
dintre Preºedinte ºi ceilalþi membri ai Adunãrii regionale sau consilie-
rii regionali sînt ordonate prin Legea Regiunilor, în limitele principiilor
fundamentale stabilite prin Legea Republicii, care stabileºte ºi durata
organelor alese.
Nimeni nu poate aparþine, în acelaºi timp, unui Consiliu sau unui Co-
mitet regional ºi sã fie membru al unei Camere a Parlamentului, al
unui alt Consiliu sau al altui Comitet regional sau al Parlamentului eu-
ropean.
Consiliul alege dintre membrii sãi un Preºedinte ºi un birou prezi-
denþial.
Consilierii regionali nu pot fi traºi la rãspundere pentru opiniile expri-
mate ºi pentru voturile date în exerciþiul funcþiunii lor.
Preºedintele Comitetului regional, aparte cazurile în care statutul re-
gional dispune altminteri, e ales prin vot universal ºi direct. Preºedin-
tele ales numeºte ºi revocã membrii Adunãrii.
Art. 123
Fiecare Regiune are un statut care, în armonie cu Constituþia, îi deter-
minã forma de guvernare ºi principiile fundamentale de organizare ºi
de funcþionare. Statutul reglementeazã exercitarea dreptului de iniþia-
ti vã ºi de referendum asupra legilor ºi mãsurilor administrative ale Re-
giunii ºi publicarea legilor ºi regulamentelor regionale.
Statutul e aprobat ºi modificat de Consiliul regional prin lege aprobatã
cu majoritatea absolutã a membrilor, dupã douã deliberãri succesive
adoptate la un interval nu mai mic de douã luni. Pentru o astfel de lege
nu e necesar avizul din partea Comisarului Guvernului. Guvernul Re-
publicii poate promova problema legitimitãþii constituþionale a statute-
lor regionale în faþa Curþii constituþionale în termen de treizeci de zile
de la publicarea lor.
Statutul e supus referendumului popular în termen de trei luni de la
publicarea sa dacã acest lucru e cerut de 50% dintre alegãtorii Regiu-
nii sau de o cincime din membrii Consiliului regional. Statutul supus
referendumului nu e promulgat dacã nu e aprobat cu majoritatea vo-
turilor valabile.
În fiecare Regiune, statutul reglementeazã Consiliul autonomiilor lo-
cale, ca organ de consultanþã între Regiune ºi instituþiile locale.
Art. 124
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Se abrogã.
Art. 125
În Regiune sînt instituite organe de justiþie administrativã de prim
grad, dupã reglementarea stabilitã de legea Republicii. Pot fi instituite
secþii cu sediu diferit de capitala Regiunii.
Art. 126
Prin decret semnat de Preºedintele Republicii se dispune dizolvarea
Consiliului regional ºi demiterea Preºedintelui Comitetului dacã au re-
al izat fapte contrare Constituþiei sau grave violãri ale legii. Dizolvarea ºi
destituirea pot fi ordonate ºi pentru motive de siguranþã naþionalã. De-
cretul e adoptat dupã audierea unei Comisii de deputaþi ºi senatori
constituitã, pentru probleme regionale, în modalitãþi definite prin le-
gea Republicii.
Consiliul regional îºi poate exprima neîncrederea în Preºedintele Adu-
nãrii prin intermediul unei moþiuni subscrise de minimum o cincime
dintre membri ºi aprobatã prin apel nominal de cãtre majoritatea ab-
solutã a membrilor. Moþiunea nu poate fi pusã în dezbatere înainte de
trei zile de la data prezentãrii.
Aprobarea moþiunii de neîncredere în Preºedintele Adunãrii ales prin
vot universal ºi direct, ca ºi destituirea lui, suspendarea, moartea sau
demisia voluntarã a aceluiaºi atrag dupã sine demisia Comitetului ºi
dizolvarea Consiliului. În fiecare din aceste cazuri, prin consecinþã, se
atrage demisia contextualã a majoritãþii membrilor Consiliului.

Art. 127
Guvernul, în cazul în care constatã cã o lege regionalã excede compe-
tenþa Regiunii, poate promova cauza de legitimitate constituþionalã în
faþa Curþii constituþionale în termen de ºaizeci de zile de la publicare.
Regiunea, în cazul în care constatã cã o lege sau un act avînd valoare
de lege a Statului sau al unei alte Regiuni lezeazã sfera sa de compete-
nþã, poate promova problema legitimitãþii lor constituþionale în faþa
Curþii constituþionale în termen de ºaizeci de zile de la publicarea legii
sau a actului cu valoare de lege.
Art. 128-130
Se abrogã.
Art. 131
Se constituie urmãtoarele Regiuni:
Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto;
Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria;
Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Cala-
bria; Sicilia; Sardegna.
Art. 132
Se poate, prin lege constituþionalã, dupã audierea Consiliilor Regiona-
le, dispune fuziunea regiunilor existente sau crearea de noi Regiuni cu
un minim de un milion de locuitori, dacã o acest lucru e cerut de Con-
silii comunale care reprezintã cel puþin o treime din populaþia intere-
satã, iar propunerea va fi aprobatã prin referendum de majoritatea po-
pulaþiei respective.
Se poate, cu aprobarea majoritãþii populaþiei interesate ºi a Comunei
sau Comunelor interesate, exprimatã prin referendum ºi prin lege re-
publicanã, dupã audierea Consiliilor regionale, consimþi ca Provincii
sau Comune, care fac aceastã cerere, sã fie desprinse dintr-o Regiune
ºi integrate într-o alta.
Art. 133
Schimbarea circumscripþiilor provinciale ºi instituirea de noi Provincii
în cadrul unei Regiuni sînt stabilite prin lege republicanã, la iniþiativa
Comunelor, dupã audierea Regiunii respective.
Regiunea, dupã consultarea populaþiei interesate, poate, prin legi pro-
prii, institui în propriul teritoriu noi Comune ºi modifica circumscrip-
þiile ºi denumirile.

Traducere de Al. CISTELECAN

Note
1     Textul originar al articolului era urmãtorul: „Republica se împarte în Re-

giuni, Provincii ºi Comune”.
2     Textul originar al articolului era urmãtorul: „Regiunile emit pentru ur-

mãtoarele materii norme legislative în limitele principiilor fundamentale
stabilite de legile statale, cu condiþia ca aceste norme sã nu fie în contra-
dicþie cu interesul naþional ºi cu cel al altor Regiuni: organigrama birouri-
lor ºi a instituþiilor administrative care depind de Regiune; circumscripþii-
le comunale; poliþia localã urbanã ºi ruralã; tîrguri ºi pieþe; binefaceri pu-
blice ºi asistenþã sanitarã ºi spitaliceascã; instrucþie artizanalã ºi profesio-
nalã ºi asistenþã ºcolarã; muzee ºi biblioteci ale instituþiilor locale; urba-
nisticã; turism ºi industrie hotelierã; transport de interes regional (linii
de tramvai ºi ºosele); drumuri, apeducte ºi lucrãri publice de interes re-
gional; navigaþie ºi porturi pe lacuri; ape minerale ºi termale; turbãrii; vî-
nãtoare; pescuit în apele interne; agriculturã ºi pãduri; artizanat; alte do-
menii indicate prin legi constituþionale. Legile Republicii pot delega Re-
giunii puterea de a emite norme pentru aplicarea lor.”

3
    Textul originar al articolului era urmãtorul: „Comisarul Guvernului, rezi-

dent în capitala Regiunii, supravegheazã funcþiunile administrative exer-
citate de Stat ºi le coordoneazã cu cele exercitate de Regiune”.

Constituþia României

Capitolul V
Administraþia publicã centralã
Articolul 115-118
(Despre ministere, despre forþele armate – inclusiv poliþia ºi serviciile
de informaþie ale Statului – ºi Consiliul Suprem de Apãrare a Þãrii.)
Administraþia publicã localã
Articolul 119
Principii de bazã
Administraþia publicã din unitãþile administrativ-teritoriale se întemeia-
zã pe principiul autonomiei locale ºi pe cel al descentralizãrii serviciilor
publice.
Articolul 120. Autoritãþi comunale ºi orãºeneºti
(1) Autoritãþile administraþiei publice, prin care se realizeazã autono-
mia localã în comune ºi în oraºe, sînt consiliile locale alese ºi primarii
aleºi, în condiþiile legii.(2) Consiliile locale ºi primarii funcþioneazã, în
condiþiile legii, ca autoritãþi administrative autonome ºi rezolvã treburile
publice din comune ºi din oraºe.(3) Autoritãþile prevãzute la alineatul
(1) se pot constitui ºi în subdiviziunile administrativ-teritoriale ale mu-
nicipiilor.
Articolul 121. Consiliul judeþean
(1) Consiliul judeþean este autoritatea administraþiei publice pentru co-
ordonarea activitãþii consiliilor comunale ºi orãºeneºti, în vederea reali-
zãrii serviciilor publice de interes judeþean.(2) Consiliul judeþean este
ales ºi funcþioneaza în condiþiile legii.
Articolul 122. Prefectul
(1) Guvernul numeºte cîte un prefect în fiecare judeþ ºi în municipiul
Bucureºti.(2) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local ºi
conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor ºi ale celor-
lalte organe centrale, din unitãþile administrativ-teritoriale.(3) Atribuþii-
le prefectului se stabilesc potrivit legii.(4) Prefectul poate ataca, în faþa
instanþei de contencios administrativ, un act al consiliului judeþean, al
celui local sau al primarului, în cazul în care considerã actul ilegal. Ac-
tul atacat este suspendat de drept.
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VOGEL Sándor

Autonomia sãseascã în
Transilvania

Convieþuirea comunitãþilor cu statut juridic diferit a caracterizat so-
cietatea medievalã din Europa. Ulterior, aceste practici juridice au
fost codificate iar pe baza lor comunitãþile delimitate teritorial au
d ispus de privilegii ºi au format corpuri juridice unitare. O caracte-
risticã deosebitã a Regatului Ungariei a fost acordarea de privilegii
anumitor grupuri etnice, cum ar fi secuii, iazigii, cumanii, saºii din
Zips (Spiš) ºi Ardeal. Toate acestea stau în legaturã cu activitatea de
consolidare statalã dusã de regii maghiari, al cãror interes primor-
d ial a fost popularea þãrii, exploatarea resurselor ei economice ºi
apãrarea militarã. În Transilvania, saºii au beneficiat de cel mai
complet ºi mai durabil sistem de privilegii. Acest grup etnic redus
numeric, colonizat în mai multe valuri de cãtre regii maghiari în se-
colele 12-13, a devenit, datoritã privilegiilor sale, un important factor
economic, cultural ºi chiar politic. Deoarece poporul sãsesc s-a
men þinut în primul rînd datoritã privilegiilor sale, este de înþeles ca
pentru cercetãrile privind Transilvania ºi cu precãdere pentru isto-
rio grafia sãseascã acest sistem de privilegii sau, folosind un termen
m odern, autonomia sã devinã unul din subiectele cele mai impor-
tante de cercetare.

Începuturile sistemului privilegiilor
sãseºti
Pe baza documentelor istorice, se poate stabili cã primii coloniºti au
venit în Ardeal în timpul lui Géza al II-lea (1141-1162). Din docu-
mentele pãstrate, se poate deduce cã primele privilegii au fost acorda-
te tot de acest rege. Chiar dacã cea mai mare parte a «oaspeþilor re-
gal i» au venit de pe teritoriul Imperiului German, printre ei se aflau ºi
flamanzi, valoni ºi chiar italieni. Fapt este cã, coloniºtii n-au sosit în-
tr-un singur grup unitar, nici dintr-un singur teritoriu, ºi nici în ace-
laºi timp, dar s-au constituit într-un grup etnic în Transilvania. Un
proces asemãnãtor l-a cunoscut ºi limba vorbitã de ei, o limbã care
s-a structurat de asemenea în timp. Primul act privitor la «oaspeþii
regali» aºezaþi în Ardeal dateazã din 1168. Potrivit lui, regele Béla al
III-lea (1162-1196) primea de la «oaspeþii regelui» din teritoriul «de
dincolo de pãduri» un venit anual de 15 000 de mãrci. Primul terito-
riu mai mare populat de coloniºti a fost provincia Sibiului. Documen-
tul care menþioneazã acest teritoriu dateazã din 1192-1196. Conform
acestuia, pentru coloniºti a fost întemeiatã prepozitura Sibiului sub-
ordonatã nemijlocit arhiepiscopiei de Strigoniu, ca unitate a adminis-
traþiei ecleziastice ale cãrei subdiviziuni au fost decanatele de Sibiu,
Nocrich ºi Cincu. În documentul care delimiteazã acest teritoriu, co-
loniºtii sînt numiþi „Flandrenses”, în timp ce, în 1191, este menþio-
natã Ecclesia Theutonicorum Ultrasilvanorum.  Denumirea de
„saºi” (Saxones) datã coloniºtilor este atestatã documentar doar în
1206, cînd regele Andrei al II-lea (1205-1235) a conferit privilegii
«p rimilor oaspeþi regali» (primi hospites regni) din Cricãu (Krakau),
Ighiu (Krapundorf) ºi Romos (Rumes) ºi le-a asigurat un statut juri-
dic propriu. Deoarece în cancelaria regalã s-a încetãþenit denumirea
de „sas”, germanii din Ardeal au fost denumiþi în mod unitar saºi.

O importanþã fundamentalã în crearea autonomiei sãseºti a avu-
t-o Diploma andreanã din 1224, A ndreanum,  numitã de istoriografia
sãseascã ºi hrisovul de aur (Goldener Freibrief). Libertãþile asigurate
p rin acest act se referã la provincia Sibiului ºi i-au unit juridic pe saºii
aºezaþi aici. Astfel, privilegiile acordate acestei provincii ºi locuitorilor
acesteia au devenit punctul de plecare al unitãþii juridice sãseºti pe
ceea ce, mai tîrziu, se va numi Pãmîntul Crãiesc (Fundus Regius,
Königsboden) ºi vor duce la o evoluþie care a asigurat timp de 800 de
ani  supravieþuirea poporului sãsesc.

Textul diplomei începe astfel: «Venind aºadar toþi credincioºii
noºtri oaspeþi teutoni din Transilvania ºi cãzînd cu umilinþã la pi-
c ioarele majestãþii noastre ºi plîngîndu-se ne-au arãtat cã ar fi cãzut
cu totul din libertatea cu care au fost chemaþi de prea-evlaviosul rege
G éz a,  bunicul nostru ºi dacã majestatea noastrã regalã nu deschide
spre dînºii ochii cu obiºnuita sa bunãtate, aflîndu-se cu totul sãraci,
nu ar putea face majestãþii regale nici o slujbã. Aºadar noi, plecîndu-
ne urechile cu obiºnuita bunãtate spre plîngerile lor drepte, vrem sã
se facã cunoscut celor de faþã ºi celor viitori cã noi, cãlcînd pe cucer-
nicele urme ale înaintaºilor noºtri ºi miºcaþi fiind din adîncul inimii,
le- am înnoit libertatea de mai înainte. Însã în aºa fel ca tot poporul
(…) sã fie un popor ºi sã se socoteascã sub un jude, desfîin þîndu-se
d in rãdãcinã toate comitatele, afarã de cel de Sibiu. Iar comitele Si-
biului, oricine va fi, sã nu cuteze a orîndui dregãtor în sus-zisele co-
mitate, decît numai dintre cei ce locuiesc între dînºii; ºi poporul sã-l
aleagã pe acela care va putea mai potrivit. (...) Iar pentru folosul cã-
mãrii noastre sã fie datori a plãti pe an cinci sute de mãrci de argint.
Vrem ca nici un stãpîn predial sau oricine altul, care se aflã între ho-
tarele lor, sã nu fie scutit de aceastã dare, afarã de cei care se vor bu-
cura de un privilegiu deosebit pentru aceasta. (…) Vor trimite cinci
sute de ostaºi în expediþiile regale în cuprinsul graniþelor regatului ºi
peste graniþã o sutã, dacã regele va merge în persoanã; iar dacã el va
trimi te pe un iobag al sãu în afara regatului, sau spre ajutorul unui

prieten al sãu, sau în treburile sale proprii, ei vor fi datori a-i trimite
numai cincizeci de ostaºi. Nici regele nu va putea sã cearã mai mulþi,
nic i  ei nu vor fi datori a trimite. Pe preoþii lor sã ºi-i aleagã liber, pe cei
aleºi sã-i înfãþiºeze spre întãrire ºi sã le plãteascã dijmele ºi în toate
d repturile bisericeºti sã rãspundã faþã de ei dupã vechiul obicei. Voim
ºi  poruncim cu tãrie, ca pe dînºii sã nu-i judece nimeni, decît noi sau
comitele de Sibiu, pe care îl vom aºeza noi la locul ºi la timpul sãu.
Dar sub orice jude se vor afla, sã fie judecaþi numai dupã dreptul
obiº nuielnic ºi nimeni sã nu cuteze a-i chema înaintea noastrã, afarã
de atunci cînd pricina lor nu s-a putea hotãrî în faþa judelui lor. Iar
afarã de cele mai sus zise, le-am dat pãdurea vlahilor ºi a pecenegilor,
d impreunã cu apele, ca sã le foloseascã împreunã cu sus-numiþii
B lac i  ºi pecenegi ºi sã nu fie datori a face nici o slujbã pentru aceasta,
bucurîndu-se de mai sus zisa libertate. Apoi le-am mai îngãduit ca sã
aibã o singurã pecete, care sã fie cunoscutã de noi ºi de magnaþii
noºtri în chip lãmurit. Iar dacã vreunul dintre dînºii ar vrea sã se ju-
dece cu cineva în vreo pricinã bãneascã, sã nu poatã întrebuinþa alþi
martori înanintea judelui, decît oameni care se aflã între hotarele lor,
noi  scutindu-i pe ei de orice jurisdicþie strãinã. (…) Tot aºa le dãm
dreptul, afarã de cele mai sus zise, ca nici un vameº sã nu cuteze a-i
împiedica nici la dus, nici la întors (…) Voim însã ºi poruncim cu
puterea noastrã regalã ca nimeni dintre iobagii noºtri sã nu cuteze a
cere de la majestatea regalã vreun sat sau vreun prediu; iar dacã ar
cere cineva, ei sã se poatã împotrivi în temeiul libertãþii ce le-am hã-
rãz i t- o. Am mai poruncit pomeniþilor noºtri credincioºi cã, dacã se va
întîmp la ca sã venim noi în expediþie la dînºii, ei sã fie datori a da nu-
mai trei gãzduiri pentru noi, iar dacã se va trimite, în treburile rege-
lui ,  voievodul la dînºii sau prin þara lor, sã nu lipseascã a da douã gãz-
duiri, una cînd va intra ºi alta cînd va ieºi. Mai adãugãm la sus numi-
tele drepturi, ca negustorii lor sã poatã merge ºi sã se poatã întoarce
l iberi  ºi fãrã vamã oriunde în regatul nostru, folosindu-se cu adevãrat
de dreptul lor, în faþa majestãþi regale.» (Pentru textul românesc a
fost folositã culegerea Do cumente privind Istoria României, seria C.
Transilvania, vol. I., p. 208-210 – n. trad.)

A ndreanum-ul a fost rezultatul unei evoluþii juridice mai înde-
lungate, care începe odatã cu colonizarea. Pentru a-i convinge pe
«oaspeþi» sã vinã ºi sã se aºeze, regele trebuia sã ofere mai multe
drepturi decît dispuneau aceºtia în þara lor de baºtinã. Codificarea
privilegiilor a fost posibilã doar prin discuþii purtate cu reprezen tan þii
coloniºtilor (locatori). La discuþii au luat parte persoane care cunoº-
teau atît dreptul consuetudinar german cît ºi dreptul maghiar al oas-
peþilor, care puteau oferi o anumitã protecþie militarã pentru drumul
lung ºi puteau ºi sã organizeze apãrarea graniþelor þãrii gazdã. Rezul-
tatul  a fost fixarea în scris a dreptului coloniºtilor (Siedlerrecht), care
corespundea în aceeaºi mãsurã intereselor regelui, ca reprezentant al
puterii de stat, cît ºi ale coloniºtilor.

Pornind de la prevederile A ndreanum-ului, saºii puteau deci sã
formeze o unitate politicã, aveau propria administraþie, îºi alegeau ju-
zii, jurisdicþia se desfãºura potrivit cutumei. Pãmîntul dãruit de rege
era considerat inalienabil. Obligaþiile (darea, ridicarea la oaste, gãz-
duirea regelui) au fost reglementate strict ºi nu se putea abuza de ele.
Drep tul de a avea pecete însemna cã aveau personalitate juridicã.
Scutirea de vamã ºi dreptul de a þine tîrguri a fost de importanþã fun-
damentalã pentru dezvoltarea lor economicã. Teritoriul privilegiat a
fost considerat de rege ca proprietate comunã a coloniºtilor, unde pri-
vilegiile nobiliare nu puteau fi exercitate, iar regele a renun þat ºi la
d reptul sãu de a dona pãmântul rãmas fãrã proprietar în urma trãdã-
rii sau a stingerii familiei. A ndreanum-ul a creat un sistem juridic
unic în regiune, stabilind în detaliu relaþiile dintre suveran ºi colo-
niºti. Astfel, Diploma a cuprins dreptul de colonizare cel mai bine ela-
borat ºi cel mai larg care le-a fost acordat vreodatã coloniºtilor occi-
dentali în Europa Centralã ºi Orientalã. Privilegiile garantate au fãcut
parte integrantã de-a lungul secolelor din dreptul maghiar ºi
 tran silvan.

Universitatea Sãseascã sau
Naþionalã
De-a lungul istoriei lor, saºii au þinut cu îndîrjire la privilegiile lor, ceea
ce poate fi dovedit prin faptul cã regii ungari ºi principii ardeleni au
întãrit de 22 de ori privilegiile sãseºti. Privilegiile asigurate de Diploma
andreanã pentru provincia Sibiului au exercitat o atracþie puternicã
asupra celorlalte teritorii locuite de saºi, care s-au strãduit sã ajungã
în posesia acestor privilegii. Deoarece ºi regii aveau interesul de a asi-
gura stabilitatea comunitãþii sãseºti care plãtea dãri substan þiale ºi ju-
ca un rol important în apãrarea graniþei de sud a Transilvaniei, drep-
turile lor au fost treptat extinse. Ca rezultat al acestui proces, ia naºte-
re Universitatea Sãseascã (Universitas Saxonum, Sächsische Na-
tionsuniversität).

În sec. al 14-lea începe un proces de emancipare. În 1324, Carol
Robert a împãrþit provincia Sibiului în scaune, ai cãror juzi regali erau
numiþi încã de rege. În 1402, Mediaºul ºi ªeica au primit dreptul de
a-ºi alege juzii regali. În 1464, acest drept a fost acordat scaunului Si-
biu, iar în 1469 ºi celelorlte scaune sãseºti.

Formarea autonomiei sãseºti s-a desfãºurat paralel cu cea a stãri-
lor ardelene, respectiv cu crearea autoadministraþiei comitatelor no-
b i liare ºi a scaunelor secuieºti. În 1437, stãrile privilegiate au încheiat
fraterna unio, au creat deci cunoscuta alianþã Unio Trium Natio-
num, îndreptatã împotriva þãranilor rãsculaþi ºi a turcilor. Uniunea a
fost reînnoitã în 1459 ºi 1506, în primul rînd împotriva otomanilor.
Patriciatul oraºelor sãseºti, care între timp s-a consolidat, a încercat
sã ob þinã o nouã întãrire ºi extindere a privilegiilor sale, pentru a avea
o poziþie dominantã în cadrul Uniunii. În 1480, unitãþile teritoriale

sãseºti au înaintat regelui o petiþie în numele oraºelor ºi tuturor saºi-
lor. În 6 februarie 1486, Thomas Altenberger, primarul Sibiului între
1473-1490, a primit de la regele Matia diploma care întãrea privilegii-
le  Diplomei andreene pentru toþi saºii trãitori în pãr þile ardelene ale
regatului (universorum Saxonum nostrorum partium regni nostri
Transsilvanorum) ºi le-a extins asupra întregului Pãmînt Crãiesc.
Regele Matia a creat astfel Universitatea Sãseascã sau Naþionalã, care a
stabilit pentru cîteva secole cadrele vieþii saºilor de pe teritoriile privi-
legiate, unindu-i într-o singurã unitate juridicã ºi administrativã. Ju-
risdicþia Universitãþii s-a extins asupra celor ªapte Scaune [de fapt opt
–  Sibiu (Hermannstadt), Nocrich (Löschkirch), Sebeº (Mühlbach),
Cincu (Schenk), Sighiºoara (Schassburg), Orãºtie (Broos), Miercurea
(Reussmarkt) ºi Rupea (Reps)], asupra celor Douã Scaune [Mediaº
(Mediasch), ªeica (Schelk)], ca ºi asupra Districtului Braºov (Kron-
stadter Distrikt) ºi Districtului Bistriþa (Bistritzer Distrikt). Privilegiile
se refereau exclusiv la saºii de pe teritoriile sus-menþionate. Astfel, au
ex istat saºi (de exemplu, cele 13 sate sãseºti de pe teritoriul comitatu-
lui Tîrnava) care nu se bucurau de privilegiile cuprinse în Diploma
andreanã ºi erau þãrani iobagi. Universitatea avea competenþe admi-
nistrative, juridice, legislative, economice ca ºi de decizie politicã. Cor-
pul reprezentativ era format din adunarea Universitãþii, care se întru-
nea de douã ori pe an, de Sf. Gheorghe (23 aprilie) ºi Sfînta Ecaterina
(25 noiembrie). În caz de nevoie se convocau adunãri extraordinare.
Membrii erau dregãtorii scaunelor ºi ai celor douã districte, ca ºi unul
sau doi reprezentanþi din partea fiecãrui scaun ºi district. În perioada
d intre adunãri, problemele curente erau rezolvate de sfatul Sibiului,
care, în acelaºi timp, convoca adunãrile. Cazurile de judecatã privitoa-
re la saºii de pe Pãmîntul Crãiesc þineau de competenþa Universitãþii,
aceasta dînd ºi sentinþele. Sentinþele nu puteau fi contestate decît de
rege ºi, mai tîrziu, de principe. Printre atribuþiile sale se numãra ºi
stabilirea pãrþii de dare pe care trebuiau s-o plãteascã scaunele ºi dis-
trictele. Fondarea breslelor pe Pãmîntul Crãiesc þinea tot de Universi-
tate ºi tot ea reglementa preþurile ºi unitãþile de mãsurã, dar a regle-
mentat ºi viaþa cotidianã. Autonomia sãseascã a fost atît de puternicã,
încît legea preciza cã în oraºele sãseºti doar germanii aveau dreptul de
a cumpãra case, astfel cã doar ei puteau deveni cetãþeni. Un oraº sã-
sesc putea sã-ºi permitã sã nu primeascã principele. În fruntea Uni-
versitãþii stãtea primarul Sibiului ºi judele regal al scaunului Sibiului,
formînd un duumvirat. Primarul era ales de consiliul exterior (cen-
tumvirat) pentru unul, cel mult doi ani. În acelaºi timp el funcþiona
ca primar al provinciei Sibiului (Provinzialbürgermeister) ºi era dre-
gãtorul cel mai înalt în rang al celor ªapte Scaune. Sfera de competen-
þã cuprindea, în primul rînd, administraþia financiarã, deci împãrþi-
rea ºi perceperea dãrilor, administraþia bunurilor celor ªapte Scaune
ºi judeca, în anumite cazuri în primã instanþã. Judele regal, care era
în aceeaºi persoanã ºi comitele saºilor (comes Saxonum), era ales,
începînd din 1464, pe viaþã tot de consiliul exterior, fiind însã nevoie
de acceptul regelui ºi, mai tîrziu, al principelui. El se ocupa, în primul
rînd, de probleme juridice ºi era judele suprem în instanþele superi-
oare. În chestiunile litigioase hotãra singur ºi foarte rar se întîmpla ca
un caz sã ajungã în faþa regelui sau a principelui. El reprezenta naþiu-
nea în afarã, iar în epoca principatului a fost membru în consiulul
princiar, îndeplinea deci una din funcþiile politice cele mai înalte din
stat.

Termenul de Universitate avea mai multe sensuri ºi corespundea
urmãtoarelor organe:

–  totalitatea saºilor de pe Pãmîntul Crãiesc precum ºi teritoriul
privilegiat;

– adunarea reprezentanþilor întregii comunitãþi, deci adunarea
generalã (conflux) care se întrunea de douã ori pe an;

– consiliul Sibiului ºi demnitarii de frunte, «Universitatea delega-
tã» (delegierte Universität), care se ocupa de probleme în perioada
dintre adunãri;

– mai  ales în perioada modernã, însemna un corp politic înzestrat
cu mandatul de a purta negocieri, în funtea cãruia stãtea un comite;

Este necesar sã se sublinieze cã Universitatea ºi naþiunea sãseascã
reprezentatã de ea nu se referã la naþiunea modernã, ci corespunde
unei stãri din societatea feudalã ºi nu desemneazã apartenenþa etni-
cã, ci totalitatea privilegiaþilor. Unificarea acestora a fost rezultatul
unui proces conºtient, al cãrui scop a fost apãrarea statutului juridic
al grupului privilegiat.

Paralel cu Universitatea laicã, trebuie amintitã Universitatea ecle-
ziasticã. Baza acesteia a fost subordonarea nemijlocitã a saºilor arhie-
p iscopiei Strigoniului ºi nu episcopiei de Alba Iulia. Importanþa Uni-
versitãþii ecleziastice a crescut dupã Reformã, cînd Universitatea laicã
a acceptat Regulamentul ecleziastic al germanilor din Transilvania
(Kirchenordnung aller Deutschen in Siebenbürgen), impunîndu-l
pentru saºii din Ardeal. Astfel s-a nãscut biserica evanghelicã sãseas-
cã,  care a devenit biserica naþionalã a saºilor (Volkskirche), jucînd un
rol important în pãstrarea identitãþii lor. Universitatea ecleziasticã s-a
extins ºi în afara Pãmîntului Crãiesc, înglobînd ºi satele aservite. Ast-
fel, a depãºit limitele instituþiei de stare ºi se îndrepta spre solidarita-
tea etnicã. Organul de conducere a fost sinodul, în fruntea cãruia stã-
tea superintendentul sau episcopul. Universitatea laicã ºi cea eclezias-
ticã îºi þineau în acelaºi timp adunãrile. În relaþia celor douã Universi-
tãþi, rolul decisiv l-a jucat cea laicã, aceasta subordonîndu-ºi, în spiri-
tul principiul cuius regio eius religio,  Universitatea ecleziasticã.

În acelaºi timp, saºii s-au strãduit sã creeze un sistem juridic
uni tar valabil pentru întregul Pãmînt Crãiesc. Dreptul consuetudi-
nar a fost adunat în codicele Altemberger. Aceastã carte scrisã cu ca-
ractere gotice pe pergament ºi decoratã cu miniaturi se afla de
acum încolo în faþa fiecãrui demnitar sas, cînd acesta depunea ju-
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rãm întul la preluarea funcþiei. În 1544, Johannes Honterus
(1498-1549) a întocmit o culegere de norme de drept. Din însãrci-
narea Universitãþii, Thomas Bomelius (?-1592) ºi Matthias Fronius
(1537-1606) au cules atît cutumele sãseºti bazate pe dreptul de la
Magdeburg, cît ºi jurisprudenþa iustinianã. Matthias Fronius a creat
un cod juridic, Eigenlandrecht der Siebenbürger Sachsen. Albert
Huet (1537-1606), comitele saºilor, s-a dus în fruntea unei delega-
þi i  la Cracovia, unde ªtefan Báthory, principele Transilvaniei
(1571-1586) ºi rege al Poloniei (1576-1586) a confirmat culegerea
de legi ca un sistem de norme juridice veºnic valabile . Eigenlan-
drecht a rãmas aproape 300 de ani în vigoare, pînã în 1853, cînd a
fost introdus Codul juridic austriac. Pe baza Eigenlandrecht au fost
judecate procesele pe Pãmîntul Crãiesc. Forul chestiunilor litigioase
a fost Universitatea Sãseascã.

Odatã cu autonomia teritorial-administrativã ºi juridicã, în prime-
le decenii ale principatului s-a format ºi identitatea sãseascã de stare,
a cãrei formulare cea mai completã în scris o gãsim în cuvîntarea co-
mitelui Albert Huet rostitã în faþa principelui Sigismund Báthory
(1581-1597, 1598-1599, 1601-1602). Potrivit cuvîntãrii, saºii de obîr-
ºie germanã fac parte dintr-o stare privilegiatã, formeazã bastionul
creºtinãtãþii occidentale, iar þãranii liberi, meºteºugarii ºi negustorii
saºi sînt cei mai buni contribuabili. «Regele Géza ne-a chemat ºi de
aceea nu sîntem strãini, ci locuitori cu drepturi depline ai þãrii; nu
sîntem iobagi, ci supuºi dragi ºi credincioºi. Aceasta se vede nu doar
d in privilegiile noastre, ci ºi din alte înscrisuri regeºti, cu care am um-
plut lãzi întregi, pentru a le pãstra în onoarea noastrã ºi în amintirea
urmaºilor noºtri. (…) Voi spuneþi cã noi am fi doar oaspeþi, venetici
ºi  strãini, ºi nu oºteni, apãrãtori ai þãrii. La acestea vã rãspund: este
d rep t cã sîntem oaspeþi, dar pentru noi chiar în aceasta stã onoarea
noastrã.» Cuvîntarea lui Huet ºi-a atins scopul: a reu-
ºi t sã apere privilegiile sãseºti, spre deosebire de se-
cui, care n-au reuºit sã le apere pe ale lor.

Este important de subliniat cã, în epoca principa-
tului, saºii au fost parte a puterii de stat, fiind un fac-
tor constitutiv al statului. Au participat la lucrãrile
Dietei conform articolelor Dietei de la Turda din
1542 ,  iar comitele saºilor a fost, aºa cum am mai
amintit, membru al consiliului princiar. Hotãrîrile
dietale cãpãtau putere de lege doar prin aplicarea pe-
ceþilor celor trei naþiuni, deci ºi ale saºilor. Astfel, ori-
care dintre stãri putea supune oricare hotãrîre veto-
ului. Pentru alegerea principelui era în aceeaºi mãsu-
rã nevoie de votul saºilor ca ºi de cel al nobililor ma-
ghiari ºi al secuilor. Recunoaºterea acestui statut a
fost rezultatul eforturilor depuse de Peter Haller
(1500-1570), care a fost, între 1543-1557, primar al
Sibiului, iar între 1557-1569 jude regal al Sibiului ºi
comite al saºilor, stînd astfel în fruntea „naþiuni”
 sãseºti.

Privilegiile sãseºti au fost ameninþate în sec.
16–17 din mai multe pãrþi. Pe de o parte, dinspre pu-
terea centralã, deoarece anumiþi principi au descon-
siderat sistemul juridic al statului ºi privilegiile stãri-
lor. Cazul cel mai flagrant a fost cel al lui Gabriel Báthory, care în 1610
a ocupat prin vicleºug oraºul de scaun al saºilor, Sibiul, a confiscat bu-
nurile orãºenilor, iar membrii consiliului au fost întemniþaþi. Ca rãs-
puns,  oraºele ºi scaunele sãseºti au încheiat o alianþã de atac ºi apãra-
re : «Noi, primarii, juzii regali ºi juraþii oraºelor ºi scaunelor sãseºti
(. . ) ne unim pe vecie (…) pentru a apãra frumoasa noastrã libertate,
privilegiile, cutumele, buna ºi folositoarea rînduialã, sã pãstrãm ave-
rea locurilor noastre, pe care regii de bunã amintire le-au dat naþiunii
sãseºti pentru vitejia ºi purtarea cavalereascã a înaintaºilor noºtri
(…) Acestea le fägäduim pe mãrturisirea de credinþã augustanã (…)
sub povara pierderii onoarei sãseºti ºi a libertãþilor noastre.» Sibiul ºi
privilegiile sãseºti au fost redate de Gabriel Bethlen care – aºa cum a
notat cronicarul contemporan Georg Kraus în limba maghiarã – a
spus saºilor urmãtoarele: «Eu, Gabriel Bethlen, principele ales al
Transilvaniei, stãpînul pãrþilor ungurene, comitele secuilor ºi pãrinte-
le saºilor, începînd cu aceastã zi vã dau oraºul (înapoi) cu toatã drep-
tatea ºi privilegiile sale. Fiþi cuvioºi ºi credincioºi. Dumnezeu sã fie cu
voi.”

Privilegiile au fost contestate adeseori ºi de celelalte douã stãri. Ce-
le mai multe dispute le-a stîrnit privilegiul conform cãruia doar ger-
manii puteau avea case în oraºele sãseºti. În 1625, nobilii ºi secuii au
votat articolul pe baza cãruia ºi ei puteau cumpãra case în oraºele sã-
seºti. Drept rãspuns, saºii au mers într-un alai de 20 de cãruþe la Alba
Iulia în faþa lui Gabriel Bethlen, care a abrogat articolul ºi a restabilit
privilegiile sãseºti.

În sec. 16-17, «naþiunea» sãseascã acþiona în faþa principelui ºi a
celorlalte douã stãri ca persoanã juridicã. Însã societatea sãseascã n-a
fost nici unitarã ºi nici democraticã, aºa cum ºi-a imaginat istoriogra-
fia sãseascã romanticã din sec. al 19-lea. Deºi dregãtorii de frunte au
fost aleºi, aceasta n-a fost o alegere în sensul democraþiei contempo-
rane, iar funcþiile au fost ocupate de membrii patriciatului. În oraºul
Sibiu, cei patru dregãtori, judele regal, care era ºi comitele saºilor, pri-
marul, judele scãunal precum ºi vilicul (Stadthann), care se ocupa
de problemele economice, puteau fi aleºi doar din rîndul membrilor
consi liului oraºului sau «consiliului intern» format din 12 membri,
iar urmaºii lor în funcþie doar din rîndul centumviratului sau a «con-
siliului extern». Membrii acestui din urmã organ au fost numiþi de
consiliul intern». Astfel, funcþiile au fost ocupate, de regulã, de mem-
brii aceloraºi familii. Acest sistem s-a anchilozat în sec. al 17-lea, ast-

fel cã puterea a fost exercitatã de o oligarhie patricianã formatã din
180-200 de familii. Plebea s-a rãsculat de mai multe ori împotriva stã-
pînirii acesteia. Asemenea rãscoale au izbucnit în 1514 la Sighiºoara,
în 1645 la Sibiu, în 1658-1659 din nou la Sighiºoara, iar în 1688 la
Braºov. Situaþia a fost îngreunatã ºi de contradicþiile dintre oraºele sã-
seºti. Mai ales Sibiul ºi Braºovul concurau. Deoarece Universitatea nu
avea un organ executiv care sã fi impus hotãrîrile adunãrilor generale
pe întreg teritoriul Pãmîntului Crãiesc, s-a întîmplat ca Braºovul sã nu
le respecte sau, pur ºi simplu, sã nici nu aparã la lucrãrile Univer-
sitãþii.

Privilegiile sãseºti în timpul stãpînirii habsburgice
Fundamentul juridic al guvernãrii habsburgice a Transilvaniei a

fost Diploma leopoldinã din 1691, care cuprindea urmãtoarele:
– în ceea ce priveºte religiile recepte, bisericile, ºcolile, parohiile,

totul rãmîne neschimbat ºi nici nu se vor introduce modificãri;
– suveranul habsburgic a reconfirmat pentru stãri toate daniile,

funcþiile ºi demnitãþile, veniturile ºi averile;
– Approbatele ºi Compilatele  ca legi ale þãrii precum ºi Triparti-

tum- ul lui Werbõczi ºi sistemul juridic al naþiunii sãseºti rãmîn nea-
tinse;

– fiecare funcþie, fie aceasta politicã, juridicã sau economicã, va fi
ocupatã de ardeleni, deci de unguri, secui sau saºi;

– suveranul garanteazã toate acestea cu amendamentul ca cei
p ropuºi din rîndul stãrilor sã fie prezentaþi domnitorului în scopul
confirmãrii lor; însã în ceea ce priveºte celelalte demnitãþi, juzii regali
ai  saºilor ºi secuilor, comiþii nobililor, juzii ºi primarii, care fuseserã
aleºi pînã atunci, vor fi aleºi în continuare potrivit libertãþii ºi
cutumei lor.

Dip loma leopoldinã a pãstrat deci în continuare sistemul celor trei
naþiuni ºi patru religii recepte. Înaintea emiterii diplomei, sub condu-

cerea comitelui Valentin Franck (1643-1697), saºii au purtat discuþii
cu administraþia habsburgicã, avînd mare grijã sã-ºi pãstreze privile-
giile, libertatea religioasã, valabilitatea Eigenlandrecht-ului ºi libera
alegere a judelui. Au reuºit chiar sã împiedice ca nobilii sã capete
dreptul de a se aºeza în oraºele sãseºti.

Privilegiile sãseºti precum ºi ale celorlalte stãri au fost periclitate
de reformele lui Iosif al II-lea, care voia sã zdrobeascã fundamentele
particularismelor de stare. Iosif al II-lea a abrogat Diploma leopoldi-
nã. În 1781, a introdus concivilitatea ºi a abolit dreptul exclusiv de
proprietate ºi cetãþenie al saºilor, astfel cã de acum încolo se puteau
aºeza ungurii ºi românii în oraºele sãseºti. În 1784, a desfiinþat Uni-
versitatea Naþionalã ºi i-a confiscat averea pentru Fisc. A desfiinþat sis-
temul scaunelor ºi provinciilor, iar unitãþile administrative sãseºti au
fost integrate comitatelor nou create. Ca urmare a reformelor iosefi-
ne, saºii ºi-au pierdut rolul în stat. Impunerea reformelor n-a putut fi
împiedicatã nici de Samuel Bruckenthal (1721-1803); datoritã opozi-
þiei sale a fost depus din funcþia de guvernator. Ca ºi celelalte douã
stãri, saºii au protestat într-un memorand împotriva reformelor. Uni-
versitatea ºi privilegiile sãseºti au fost repuse în drepturi doar în 1790,
c înd  Iosif al II-lea si-a retras reformele. Însã sistemul privilegilor sã-
seºti nu mai putea fi susþinut în întregime. Dieta din 1791 a votat con-
civilitatea, cu toate cã a legat dreptul de cetãþenie de anumite condiþii
ca averea, instruirea, calitatea de membru într-o breaslã. Dieta din
1792 de la Cluj a desfiinþat sistemul de vot pe stãri, drept care saºii au
ajuns în minoritate faþã de voturile ungurilor ºi secuilor. Universitatea
N aþionalã ºi sistemul ei administrativ ºi juridic s-a menþinut însã cu
mici întreruperi (1848-1849, 1849-1860) pînã în 1876.

Sfîrºitul autonomiei teritoriale sãseºti
Saºii s-au scindat dupã compromisul din 1867 în douã partide în func-
þie de atitudinea faþã de noua ordine statalã. «Saºii bãtrîni», reprezen-
tînd funcþionarii ºi elita clericalã, s-au exprimat pentru pãstrarea auto-
nomiei teritoriale a saºilor. «Saºii tineri», reprezentînd mica burghezie
ºi meºteºugãrimea, priveau cu simpatie Ungaria liberalã. Ei erau de pã-
rere cã Universitatea Sãseascã nu mai era o instituþie corespunzãtoare
cerinþelor epocii ºi sub lozinca «comunitãþii libere într-un stat liber» au
militat pentru o mai mare autonomie a unitãþilor administrative. În
adunarea sãseascã din 1872 de la Mediaº, saºii au luat cunoºtinþã de

dualism, dar au menþinut revendicarea pãstrãrii autonomiei teritoria-
le. Guvernul ungar însã considera cã autonomia teritorialã sãseascã nu
este compatibilã cu principiile statului naþional maghiar ºi cu liberalis-
mul burghez. În 1876, Parlamentul Ungariei a aprobat articolul XII pri-
vind Pãmîntul Crãiesc, organizarea Universitãþii Sãseºti, precum ºi ave-
rea Universitãþii, respectiv a aºa-numiþilor ªapte Juzi. Pentru interpreta-
rea corectã a acestei legi, ea trebuie aºezatã în contextul epocii ºi luate
în calcul consecinþele. Cele mai importante paragrafe sînt:

– în ceea ce priveºte reglementarea teritoriilor municipale, care va
cãdea sub incidenþa unei legi speciale, Pãmîntul Crãiesc ºi teritoriile în-
vecinate vor fi supuse aceleaºi autoritãþi. În ceea ce priveºte Pãmîntul
Crãiesc, diferenþele existente pînã acum în administraþie vor dispãrea
(1 §) ;

– funcþia de comite al saºilor se aboleºte, iar titlul va trece asupra
preºedintelui adunãrii generale, comitele comitatului Sibiu (2 §);

– universitatea Sãseascã va deveni o autoritate culturalã ºi va avea
în continuare competenþe în a dispune asupra averii Universitãþii, în
executarea folosirii fundaþiilor administrate conform destinaþiei acesto-
ra, precum ºi exercitarea controlului (3 §);

– averea Universitãþi Sãseºti va putea fi folositã doar în scopuri cul-
turale (4 §);

– dreptul proprietãþii privind averea Universitãþii Sãseºti rãmîne
neatins de legea în vigoare (5 §);

– veniturile din averea Universitãþii se aflã sub incidenþa liberei dis-
poziþii ºi trebuie folosite spre beneficiul întregii populaþii proprietare fã-
rã deosebire de religie ºi limbã (6 §);

– averea Universitãþii se aflã la dispoziþia adunãrii generale a Uni-
versitãþii în accepþiunea ºi între limitele fundaþiilor, precum ºi a dreptu-
lui de control al statului (7 §);

– asupra averii aºa-numiþilor ªapte Juzi (…) dispun sub preºedin-
þia comitelui comitatului Sibiu acei membrii ai adunãrii generale care

reprezintã acele oraºe ºi districte ale Pãmîntului Crã-
iesc care formeazã împreunã proprietarii bunurilor
celor ªapte Juzi (17 §).
Împotriva aprobãrii legii, «bãtrînii saºi» au protestat
vehement, însã cîþiva deputaþi parlamentari din rîndul
«tinerilor saºi» au votat-o. Desigur, pierderea autono-
miei teritoriale a atins în mod sensibil comunitatea sã-
seascã ºi atitudinea afectivã se poate regãsi ºi în acele
lucrãri istoriografice sãseºti care, de altfel, încearcã sã
atingã dezideratul obiectivitãþii ºtiinþifice. Dacã luãm
în considerare condiþiile politice ale epocii, ne dãm
seama cã Universitatea Sãseascã nu mai era viabilã în
forma ei medievalã. În Europa sec. al 19-lea, tendinþa
spre impunerea statului naþional ºi egalitatea dreptu-
rilor devenise generalã, iar elita politicã maghiarã ºi-a
propus atingerea acestui þel. În statul naþional ma-
ghiar, care dispunea de o administraþie unitarã, auto-
nomia teritorialã sãseascã nu-ºi mai avea locul, chiar
ºi pentru faptul cã majoritatea populaþiei Pãmîntului
Crãiesc o formau deja românii ºi exista ºi o populaþie
maghiarã redusã numericeºte. În interpretarea legii,
trebuie sã avem în vedere ce s-a desfiinþat ºi ce s-a pãs-
trat din Universitatea Sãseascã: au fost abolite compe-
tenþele politice, administrative ºi juridice ale Universi-

tãþii, deci esenþa privilegiilor moºtenite din Evul Mediu. Scaunele ºi dis-
trictele sãseºti au fost integrate în nou createle comitate.

Legea a respectat în mare mãsura principiul egalitãþii civile cînd a
prescris ca întreaga avere a Universitãþii Sãseºti trebuie întrebuinþatã în
folosul întregii populaþii, fãrã deosebire de religie ºi limbã, deci nu pu-
teau fi excluºi românii ºi maghiarii.

Norma juridicã s-a bazat pe inviolabilitatea proprietãþii private ºi a
pãstrat întreaga avere a Universitãþii Sãseºti.

A avut în vedere ºi anumite considerente teritoriale, atunci cînd a
stabilit competenþa lor în alegerea adunãrii generale a Universitãþii sau
în administrarea averii celor ªapte Juzi.

Hotãrîrile Universitãþii au fost luate de adunarea generalã aleasã,
dar pentru validarea lor era necesarã aprobarea Ministerului de Inter-
ne sau a celui al Cultelor ºi Educaþiei. Universitatea funcþiona deci în
forma unei enorme fundaþii culturale, însã sub controlul statului, pe
baza dreptului de intervenþie, numind ºi preºedintele, comitele comi-
tatului Sibiu, aceºti comiþi fiind, de regulã, saºi.

Statul maghiar n-a desfiinþat deci Universitatea, ci a restructurat-o
ºi a integrat-o în statul naþional unitar maghiar. Organizaþia a rãmas în
continuare o corporaþie de mare putere, a cãrei datorie a fost sprijini-
rea vieþii culturale ºi a sistemului ºcolar sãsesc. Prin aprobarea legii,
«naþiunea» sãseascã de stare s-a desfiinþat, iar saºii au devenit una din
naþionalitãþile moderne ale Ungariei, a cãrei coeziune o reprezenta et-
nia. În aceastã situaþie, Biserica evanghelicã a saºilor a capãtat un rol
important. Aceasta, la fel ca ºi celelalte biserici din Ungaria, dispunea
de autonomie, era susþinutã din bugetul de stat ºi a devenit pilonul cel
mai important al identitãþii naþionale.

Universitatea Sãseascã a pierdut cea mai mare parte a averii sale în
România interbelicã. Reforma agrarã din 1921 a fost astfel înfãptuitã
încît biserica evanghelicã sãseascã, respectiv Universitatea Sãseascã, a
pierdut 55% din avere. În 1937, fundaþia Universitatea Sãseascã a fost
desfiinþatã, iar averea ei împãrþitã între biserica evanghelicã sãseascã ºi
societatea culturalã românã Aºezãmîntul Cultural Mihai Viteazul.

Sistemul privilegiilor sãseºti ca ºi autonomia sãseascã þin, prin ur-
mare, de istorie; în Transilvania însã este o tradiþie vie. Studierea ei ca ºi
învãþãmintele ei sînt însã, în contextul actual al formãrii miºcãrilor re-
gionale ºi de autonomie, de revigorare a specificului local în Europa,
mai importante ca niciodatã.

Traducere de SZEGEDI Edit
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Provincia

VII
Prov incia se compune din mai multe sate, tîrguri, forturi ºi oraºe
unite sub comuniunea ºi aplicarea unui drept (jus)1 unic. Ea se
mai numeºte regiune, district2,  diecezã sau comunitate. Identific
teritoriul unei provincii cu tot ceea ce este înconjurat de acele li-
mite sau hotare în interiorul cãrora se aplicã dreptul (jura)3 sãu.
… Douã chestiuni sînt de discutat. Prima este comuniunea4

dreptului provincial, iar a doua este aplicarea acestuia. Aceste do-
uã probleme reprezintã întreaga doctrinã politicã a provinciei.

Comuniunea de drept este procesul prin care tot ceea ce
hrãneº te ºi menþine o viaþã pioasã ºi dreaptã printre simbionþii
provinciali5 este procurat de indivizi ºi de provincie pentru necesi-
tatea ºi uzul celei din urmã. Aceasta se face prin oferirea ºi împãr-
tãº irea muncii ºi a bunurilor…

Activitatea simbionþilor provinciali poate fi ori religioasã, ori lai-
cã. Activitãþile religioase sau sacre se referã la cele necesare unei
v ieþi pioase ºi educaþiei în spiritul acesteia în cadrul asocierii ºi
s imbiozei provinciale. O viaþã pioasã reclamã o înþelegere corectã a
lui Dumnezeu ºi o venerare sincerã a Lui. O înþelegere corectã a lui
Dumnezeu se obþine din Sfînta Scripturã ºi din articolele de cre-
din þã. „ªi viaþa vecinicã este aceasta: sã Te cunoascã pe Tine, singu-
rul Dumnezeu adevãrat, ºi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimes
Tu”.i Modul corect de a-L venera pe Dumnezeu se poate deduce
din acele reguli ºi exemple cuprinse în Sfînta Scripturã care decla-
rã º i i lustreazã dragostea faþã de Dumnezeu ºi mila faþã de oameni.

Adevãrata ºi corecta venerare a lui Dumnezeu poate fi ori pri-
vatã, ori publicã. Venerarea privatã ºi internã constã în mãrturisi-
rea încrederii, adoraþiei ºi recunoºtinþei (prima regulã ce se poate
deduce din Decalog). Venerarea privatã ºi exterioarã constã în ri-
tualuri ºi acþiuni care exprimã reverenþa faþã de Dumnezeu (a do-
ua regulã)  sau în cuvinte care fac acelaºi lucru (a treia regulã). Ve-
nerarea publicã a lui Dumnezeu constã în respectarea sfîntului
Sabat prin sãrbãtorire publicã colectivã (a patra regulã).6

Activitãþile laice sau civile sînt cele care asigurã dreptatea în ca-
dr ul asocierii ºi simbiozei provinciale. Deci, ele includ întreaga
v iaþã socialã. Se aºteaptã de la simbiont sã îºi îndeplineascã acele
îndatoriri care decurg din dragostea faþã de semeni. Deci, sã-i
acorde fiecãruia ce i se cuvine, dar sã nu îi facã niciunui alt sim-
biont ceea ce el nu doreºte sã i se facã lui însuºi. Mai curînd sã îl
iubeascã precum pe sine însuºi ºi sã se abþinã de la rãu.

Îndatoririle faþã de semeni pot fi speciale sau generale. Îndato-
ririle speciale sînt acelea care îi leagã pe superiori ºi pe inferiori
împreunã, astfel încît simbionþii sã acorde respect prin vorbã ºi
faptã într-adevãr acelora cãrora li se cuvine acest lucru ºi sã se
abþinã de la orice opinie proastã cu privire la aceste persoane (a
cincea regulã care se poate deduce din Decalog). Îndatoririle ge-
nerale sînt cele pe care orice simbiont este obligat sã ºi le îndepli-
neascã în raport cu orice alt simbiont. Adicã, el trebuie sã apere ºi
sã protejeze de orice atingere propria viaþã ºi cea a semenilor sãi
(a ºasea regulã); sã pãzeascã cu gîndul, vorba ºi fapta propria sa
cas titate ºi cea a semenilor sãi, fãrã vreo lascivitate ori fornicaþie (a
ºaptea regulã); sã apere ºi sã pãstreze resursele ºi bunurile celor-
lalþi  s imbionþi, fãrã a le fura, a le provoca pagube sau a le reduce
(a opta regulã); sã apere ºi sã pãstreze propria sa reputaþie ºi pe
cea a semenilor sãi – este interzis sã-ºi neglijeze aceastã îndatorire
în vreun fel (a noua regulã). În fine, trebuie sã evitãm orice pre-
dispoziþie concupiscentã în raport cu lucrurile care îi aparþin veci-
nului, cãutînd, în schimb, satisfacþie ºi plãcere în acele lucruri ca-
re s înt ale noastre ºi servesc gloria lui Dumnezeu (a zecea regulã).

Practicarea dreptãþii politice provinciale prezintã douã forme.
În primul rînd, simbionþii individuali îºi manifestã ºi îºi împãrtã-
ºesc îndatoririle de iubire reciproc între ei. Aceastã activitate de-
pinde de mijloace, persoane, locuri ºi alte circumstanþe speciale.
În al doilea rînd, pentru a asigura bunãstarea asocierii provincia-
le, simbionþii ca grup ºi ca locuitori individuali ai provinciei îºi sa-
tisfac ºi îºi împãrtãºesc îndatoririle cuprinse în ambele table ale
Decalogului. Primele sînt practici private ºi speciale printre pro-
v inciali, iar celelalte sînt practici publice ºi generale.

Aces te din urmã îndatoriri generale sînt îndeplinite prin
cons im þãmîntul comun al simbionþilor provinciali. Ele sînt 1)
funcþiile executive ºi ocupaþiile necesare ºi folositoare asocierii
prov inciale; 2) distribuirea pedepselor ºi recompenselor prin care
se pãstreazã disciplina în provincie; 3) grija pentru securitatea

provincialã; 4) apãrarea reciprocã a provincialilor împotriva forþei
º i violenþei, evitarea inconvenientelor precum ºi consilierea, res-
pectiv  acordarea reciprocã de sprijin ºi asistenþã; 5) colectarea ºi
alocarea banilor necesari satisfacerii necesitãþilor provinciei ºi re-
alizãrii obiectivelor comunitare; 6) sprijinirea activitãþii comercia-
le; 7) utilizarea aceleiaºi limbi ºi a aceleiaºi monede; 8) grija pen-
tr u bunurile publice ale provinciei.

VIII
Jus tiþia prov incialã este procesul de aplicare ºi practicare a drep-
tu lu i provincial, deopotrivã general ºi special, care serveºte bu-
nãs tarea provinciei. Din acest motiv, dreptul provincial trebuie
sã stipuleze ordinea ºi organizarea socialã corectã ºi trebuie sã
se s trãduiascã sã introducã o practicã ºi o disciplinã adecvatã.
Aplicarea acestui drept implicã douã aspecte. Primul se referã la
membrii provinciei, iar cel de-al doilea la ºeful sau preºedintele
provinciei.

Membrii provinciei sînt ordinele ºi stãrile, cu alte cuvinte co-
legiile (mai) mari.7 Provincialii au fost încadraþi în aceste ordine
ºi stãri în funcþie de clasa socialã din care provin ºi de modul lor
de v iaþã pe care au organizat-o pe baza profesiilor, vocaþiilor ºi
activitãþii lor. Prin urmare, atunci cînd e vorba despre funcþiile
eclez iastice ºi civile ale provinciei, fiecare stare ºi ordin îºi poate
concen tra atenþia asupra punerii în aplicare a dreptului ºi a
mersu lu i afacerilor printre oamenii din propria clasã, cîtã vreme

nu uzurpã ºi nu exercitã atribuþiunile justiþiei obiºnuite. În Ger-
man ia aceºti membri se numesc die Stende der Landschaft.8

Motivul pentru care existã aceste stãri este cã ele sînt necesa-
re º i u tile provinciei, dupã cum declara Jethro, socrul lui Moise. ii

Cãci n imeni nu ar putea administra de unul singur treburi pu-
blice atît de diverse ºi numeroase cum sînt cele ale provinciei,
decît dacã pentru îndeplinirea unor sarcini ar recurge la spriji-
nu l unor persoane înzestrate, înþelepte ºi curajoase din fiecare
clasã... Într-adevãr, prin acest aranjament fiecare provincial va
s imþi cã ºi-a pãstrat anumite urme de libertate, cãci fiecare se
cons iderã pãrtaº la administrarea chestiunilor publice. Cãci iu-
birea, bunãvoinþa ºi preocuparea faþã de semeni sînt întreþinute
prin tre provinciali atunci cînd toþi ºtiu: fiecare clasã manifestã o
grijã aten tã, bine specificatã pentru indivizii ºi grupurile care o
compun ºi cã solicitãrile pentru procurarea lucrurilor necesare
º i utile pentru viaþa socialã ºi pentru evitarea inconvenientelor
vor fi auzite, iar remediile vor fi cãutate ºi atunci, cînd cineva ce-

re aju tor împotriva celor mai puternici sau a celor care perturbã
pacea publicã.

Ordinul provincial sau starea (socialã) poate fi sau sacrã ºi
eclez ias ticã, sau laicã ºi civilã. În Germania acestea sînt cunos-
cute sub denumirea de der Geistliche und Weltliche Stand.9

Aces te ordine, împreunã cu cãpetenia provincialã, reprezintã
în treaga provincie. Toate problemele mai importante sînt rezol-
vate dupã sfatul lor, iar bunãstarea comunitãþii le este încredin-
þatã. Ele îl admonesteazã însã pe ºeful provinciei cînd acesta
greºeº te, corecteazã situaþiile în care el abuzezã de puterea care
i-a fost încredinþatã ºi îi pedepsesc pe cei care îl îndeamnã la pã-
cat sau îl linguºesc.

Un  colegiu  de bãrbaþi pioºi, învãþaþi ºi cu mare greutate din
cadr u l clerului provincial, aleºi prin consens, reprezintã ordi-
nu l sacru ºi ecleziastic.10  Aces t colegiu rãspunde de apãrarea ºi
propovãduirea doctrinei religioase, de respectul public ºi ado-
raþia datorate lui Dumnezeu, de ºcolile ºi bunurile bisericeºti
precum º i de grija pentru cei sãraci. Într-adevãr, grija tuturor
treburilor bisericeºti ºi a vieþii religioase din întreaga provincie
le es te încredinþatã lor pentru ca toate persoanele cuvioase sã
poatã fi reunite ºi sã constituie un singur trup mistic. Prin ur-
mare, numim membrii colegiului ecleziastic episcopi, manda-
tari episcopali, preoþi parohi sau conducãtori bisericeºti provin-
ciali.

Deoarece ordinul ecleziastic al provinciei se poate achita de
îndatoririle sale ºi îºi poate exercita atribuþiunile pe tot cuprin-
sul provinciei doar cu ajutorul ºi concursul altora, prima sa res-
ponsabilitate este sã împartã provincia în protopopii ºi sã cearã
ca fiecare protopopie sã aleagã un presbiteriu. O protopopie este
o un iune a multor sate, tîrguri ºi oraºe învecinate din aceeaºi
prov incie ce are scopul de a menþine expresia publicã a adora-
þiei lu i Dumnezeu. Este o comunitate separatã de altele în pro-
bleme spirituale.

Preoþii, presbiterii ºi diaconii, adicã întregul colegiu ºi pres-
biteriu, administreazã treburile comunitãþii persoanelor cuvioa-
se pe cuprinsul întregii protopopii. Aceste treburi sînt urmãtoa-
rele:  1) apãrarea ºi propovãduirea adevãrului doctrinei divine;
2) numirea propovãduitorilor Cuvîntului; 3) cenzura moralã;
4)  or gan izarea de ºcoli pentru copii ºi tineri; 5) respectarea ri-
tualurilor ºi pãstrarea integritãþii ceremoniilor religioase ce au
loc în casa Domnului; 6) crearea structurii ºi a bunei ordini în
cadr ul bisericii; 7) precizarea datei întrunirilor ºi desfãºurarea
corectã a acestora; 8) rugãciunile, exhortaþiile ºi tainele biseri-
ceº ti;  9) evidenþa persoanelor care au îmbrãþiºat noua credinþã,
ca º i pedepsirea care induce, cultivã ºi pãstreazã pioºenia ºi pa-
cea; 10) organizarea diaconatului ºi administrarea azilurilor. Cu
priv ire la aceste chestiuni bisericeºti, preoþii, presbiterii ºi dia-
conii se întrunesc, delibereazã ºi decid în cadrul unor adunãri
proprii.  Pentru exercitarea ºi achitarea de aceastã sarcinã, pres-
biterii primesc de la Dumnezeu puterea prin care se deschide ºi
se închide Regatul Ceresc.

Reiese clar din anumite pasaje ale Scripturii cã grija ºi admi-
n is trarea problemelor ºi funcþiilor ecleziastice nu este de com-
peten þa magistraturii laice, ci de cea a colegiului format din pre-
oþi ºi presbiteri. Pînã ºi magistratul trebuie sã se supunã acestui
colegiu  în privin þa exhortaþiunilor, a dojenelor ºi a altor lucruri
necesare bunãstãrii sufleteºti. Prin urmare, indicaþiile date de
corpu l preoþesc ºi supunerea faþã de ea sînt recomandate fiecã-
rei persoane. Îndatoririle sacre ºi cele laice sînt distincte ºi nu
trebu ie confundate. Cãci fiecare solicitã în întregime omul.

ORDINUL SECULAR AL PROVINCIEI rãspunde – cu consim-
þãmîn tu l membrilor provinciali – pentru intergritatea lor corpo-
ralã, procurarea hranei ºi îmbrãcãminþii lor, precum ºi de alte
de lucr uri care þin de viaþa pãmînteascã. El constatã dacã existã
nevoie de vreun remediu, ajutor ori amendament în chestiunile
politice legate de a doua tablã a Decalogului. Face aceasta astfel
încît sã fie aduse avantaje provinciei ºi sã fie evitatã dezavantaja-
rea provincialilor. În Germania acest ordin se numeºte der Wel-
tliche Stand.

Ordinul acesta secular ºi politic se compune din douã ele-
mente. El include nobilimea (ordo nobilitatis)  ºi comunele
(ordo plebeius), u ltima dintre ele îmbrãþiºîndu-i pe locuitorii
aparþin înd deopotrivã oraºelor ºi satelor. Deci, existã trei stãri
seculare: nobilimea (status nobilitatis), mica burghezie (sta-
tus civitatum) º i þãrãnimea (status agrariorum). În Germania
sînt numiþi der Ritterstand, der Stättestand und der Haus-
man- oder Bauernstand. Unele provincii nu recunosc al treilea
ordin: þãrãnimea.11  Cele mai multe provincii belgiene – Marca-
tu l O landez, Zeelanda, Frizia de Vest, Brabantul de Nord ºi Gro-
ningenul – au douã stãri sau ordine, nobilimea ºi mica burghe-
zie. Ele nu recunosc nici ordinul ecleziastic. Eu consider însã cã
divers itatea problemelor necesitã experienþa þãranilor, ºi prin
urmare acest ordin ar trebui recunoscut.
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Ordinul nobilimii este constituit în principal pentru apãrare,
pentr u respingerea ºi alungarea forþei ºi violenþei în afara provin-
ciei. Deci, în Germania, el este numit der Wehrstand.12 Mica bur-
ghezie ºi þãrãnimea sînt constituite, în principal, pentru procura-
rea adecvatã a lucrurilor necesare ºi utile vieþii civile din provin-
cie. Deci, în Germania, aceste ordine se numesc der Nehrstand.13

Iar ocupaþiile lor sînt de trei feluri. Întîi sînt negustori ºi oameni
de afaceri,  apoi fermieri ºi crescãtori de animale, iar, în fine, meº-
teºugari ºi meºteri.

Cum ordinul ecleziastic al provinciei va educa bãrbaþi pioºi,
învãþaþi, înþelepþi ºi buni, astfel ordinul politic ºi secular al nobili-
mii va fi preocupat sã creascã pentru provincie bãrbaþi puternici,
belicoºi ºi curajoºi, gata cu armele ºi cu sfatul, ºi care sînt experi-
mentaþi în chestiunile militare. ªi tot astfel ordinul micilor bur-
ghezi ºi al þãranilor – comunele – vor tinde sã producã pentru

patrie negustori, fermieri ºi meºteºugari dotaþi, harnici ºi renu-
miþi. Prin serviciul, munca ºi sîrguinþa acestor ordine, asociere ºi
simbioza provincialã va fi capabilã sã-ºi procure cele necesare
traiului.

Comitele este superiorul acestor ordine provinciale sacre ºi
secu lare, lui i se încredinþeazã administrarea provinciei ºi aface-
rile provinciale. El îºi primeºte investirea de la þara în care se si-
tueazã provincia, ºi a cãrei membrã este. El poate fi numit dinast,
eparh, satrap, guvernator, preºedinte, rector sau moderator al
provinciei.14  Astãzi în multe locuri din Europa aceºti superiori
sînt numiþi conþi ºi sînt identificaþi prin numele provinciei încre-
dinþate lor, prin numele principalei fortãreþe sau al principalului
oraº  mare. Cele mai bune exemple sînt conþii de Nassau, Frizia,
Schwartzenberg, Hanovra,  Mainz, Oldenburg ºi multe altele. În
chestiunile dificile, care implicã întreaga provincie, mai precis
cele care privesc rãzboiul ºi pacea, impunerea de taxe, promulga-
rea legilor ºi a decretelor generale ºi alte asemenea lucruri, supe-
riorul nu poate face nimic fãrã consimþãmîntul ºi consensul or-
dinelor provinciale.

Dacã douã sau mai multe provincii sînt încredinþate adminis-
trãrii unei singure persoane, aceasta este în mod obiºnuit numitã
duce, principe, marchiz sau landgraf. Uneori o asemenea admi-
nistrare este încredinþatã unui oraº mare din cadrul provinciei.
Acesta este cazul lui Nürnberg, Strassbourg, Antwerpen, Danzig,
Groningen, Bremen, Ulm, Augsburg, Aachen, Lübeck, Frankfurt
º i multe alte oraºe. Astãzi, orice oraº care are o guvernare ºi un
teritoriu distinct ºi separat se numeºte o provincie.

Motivul instituirii acestei cãpetenii este necesitatea ºi utilitatea
unei asemenea dregãtorii din punctul de vedere al provinciei. Cãci
afacerile publice ale diferitelor ordine ale provinciei nu pot fi ad-
minis trate ºi guvernate în mod adecvat ºi benefic de mai multe
persoane – ºi cu atît mai puþin de toþi membrii provinciei –, mai
ales  dacã ei trebuie sã facã acest lucru în mod consecvent ºi pe o
duratã lungã de timp. Cauza este discordia, disensiunea ºi diferen-
þa opiniilor. Prin urmare, este necesarã instituirea unui director
sau guvernator care sã-i poatã determina pe ceilalþi, stãri ºi indivizi
deopotrivã, sã-ºi îndeplineascã îndatoririle. „Unde nu existã guver-
nator, poporul pie re.” iii Iar supuºii sînt „ca niºte oi care n-au pãs-
tor” iv.  Din aceastã cauzã spune apostolul Pavel cã magistratul este
numit pentru binele ºi întru avantajul supuºilor sãi. …v

Chiar dacã aceste cãpetenii, comiþi ºi conducãtori ai provincii-
lor recunosc magistratul suprem al þãrii ca superiorul lor – de la
care ei dobîndesc guvernarea ºi puterea –, ei sînt deþinãtorii pu-
terii supreme pe teritoriul lor ºi þin locul principelui suprem. Ei
domnesc peste teritoriul lor precum împãratul sau magistratul
suprem peste întregul imperiu, cu excepþia posesiei celui mai
înalt rang ºi al puterii supreme în imperiu ºi cîteva alte lucruri
rezervate în chip specific magistratului suprem care i-a numit.
Un astfel de drept este cel de a judeca juzii.vi Cãpetenia provinciei
e, prin urmare, deþinãtorul celui mai înalt rang ºi al privilegiilor
regale în teritoriul sãu, dar fãrã a dispune de jurisdicþia universa-
lã pe care o are principele suprem. Aceastã jurisdicþie supremã ºi
universalã este însãºi forma ºi sub stan þa suveranitãþii regelui, de
la care acesta nu poate abdica din propria-i voinþã. Drepturile ce
decur g din exerciþiul puterii supreme ºi din superioritate trebu-
iesc rezervate în procesul transferului puterii pentru acela care
efectueazã transferul. Prin aceasta, ducele sau cãpetenia provin-

ciei diferã ca putere ºi autoritate de cel care l-a numit.vii  Pentru cã
cel care numeºte este mai mare decît cel numit, ºi are o putere
generalã în toate provinciile ºi în întregul imperiu. Pe de altã par-
te, cel numit este mai puþin decît cel care l-a numit ºi are o pute-
re specialã limitatã de cel din urmã la provincia în cauzã. El îºi
pãstreazã funcþia în locul ºi prin favoarea celui care l-a numit, iar
dacã este consumat de propria-i putere, el poate fi destituit din
funcþie de cel din urmã.

Datoria cãpeteniei provinciale este, în primul rînd, sã supra-
vegheze ºi sã administreze în mod diligent treburile sacre ºi secu-
lare ale provinciei, sã aibã grijã ca acestea sã serveascã gloria lui
Dumnezeu ºi bunãstarea întregii provincii ºi a membrilor aceste-
ia. În  al doilea rînd, datoria lui este sã administreze dreptate indi-
v iz ilor, avînd puterea ºi cãderea de a aplica pedepse care ating
v iaþa, integritatea corporalã, bunurile ºi reputaþia, precum ºi de
a- i recompensa pe cei care fac bine. În al treilea rînd, datoria sa
es te sã se informeze despre acele lucruri care necesitã corecþie
sau sprijin, sã cunoascã starea provinciei sale, ºi sã asculte plîn-
gerile ordinelor ºi ale supuºilor individuali. Cînd aceste lucruri îi
sînt cunoscute, el convocã o adunare a stãrilor provinciei ºi pro-
pune acestei adunãri chestiunile pe care le-a considerat impor-
tante pentru provincie ºi asupra cãrora trebuie deliberat ºi reflec-
tat. El trebuie sã facã acest lucru în special atunci cînd trebuie
impuse supuºilor diferite taxe. Dupã ce aceste probleme sînt de-
cise, prin unanimitate sau prin majoritatea voturilor stãrilor, el
con firmã deciziile, le conferã autoritate ºi forþa obligatorie a legii,
ordonã executarea lor, iar apoi dizolvã adunarea.

Fiecare stare a provinciei are cîte un vot, deºi foarte frecvent
pot fi  prezenþi mulþi delegaþi reprezentînd fiecare stare. Ei ser-
vesc ca agenþi ai acestora ºi acþioneazã conform mandatului ºi
ordinelor primite de la principalii lor, cãrora ei trebuie sã le ra-
porteze evenimentele ce au avut loc ºi acþiunile pe care le-au în-
treprins  la întoarcerea acasã. Prin urmare, fiecare ordin constitu-
ie un ordin-mebru al colegiului provincial în care chestiunile
propuse de cãpetenie sînt examinate ºi decise.viii La deliberãri,
fiecare ordin examineazã separat, în propria camerã, cîte o ches-
tiune propusã, iar deputaþii lui convin între ei cu privire la decizia
lor. Cînd timpul cuvenit a expirat ºi toate ordinele provinciei s-au
adunat din nou în camera comunã, ele îºi comunicã reciproc de-

ciziile luate. Îi este interzis superiorului provinciei, oficialilor ca-
re îl  acompaniazã ºi consilierilor sãi care fac parte din adunarea
prov incialã, sã influenþeze sau sã împiedice luarea liberã a deci-
z ii lor. Ei nu se situeazã deasupra stãrilor ºi nu le dominã în ca-
dr u l adunãrii. Dupã solicitarea ºi audierea deciziilor tuturor stã-
rilor, cãpetenia îºi adaugã ºi propria decizie, iar în cazul în care
constatã diferenþe de opinii, armonizeazã deciziile stãrilor, dacã
se poate.

Nici o stare nu are puterea de a decide singurã vreo problemã
propusã de cãpetenia provinciei, ci toate ordinele împreunã. Mai
precis, aceastã putere aparþine în mod colectiv tuturor stãrilor,
nu stãrilor individuale, ceea ce înseamnã cã hotãrîrea se va lua
într-un colegiu care întruneºte toate ordinele, nu în cadrul unor
colegii separate ale ordinelor. Din acest motiv, un ordin fãrã altul
nu  poate decide asupra acestor lucruri care îi privesc pe toþi ca pe
un  întreg, dupã cum am spus-o deja cu privire la deciziile ºi de-

cretele colegiilor ºi a senatelor – ºi cum vom discuta ulterior mai
pe larg. Dar dacã o stare nu se prezintã la o adunare anunþatã, îºi
pierde dreptul de a delibera ºi de a decide cu privire la chestiuni-
le propuse; iar hotãrîrile luate de cei prezenþi, ºi confirmate de
cãpetenia provinciei, vor fi duse la îndeplinire ºi cu privire la sta-
rea absentã ca ºi cum ea ar fi fost prezentã ºi ar fi consimþit la
ele.ix Cînd, totuºi, existã voturi, opinii ºi judecãþi diferite ale cole-
giilor sau ordinelor prezente, decizia poate fi adoptatã în confor-
mitate cu judecata pãrþii celei mai numeroase sau mai mari în
chestiunile care privesc toate ordinele împreunã, dar nu ºi în ce-
le care le privesc în mod separat.

Cãpeteniile provinciilor germane pot fi încadrate astãzi în do-
uã categorii. Unii sînt supuºi nemijlociþi ai împãratului sau ceza-
r u lui, iar alþii i se supun în mod mijlocit. Prima categorie de cã-
peten ii trebuie sã raporteze despre guvernarea lor direct împãra-
tului sau magistratului suprem al imperiului. Dacã sub aparenþa
datoriei cãpetenia abuzeazã cu cruzime de puterea pe care o are
asupra supuºilor sãi sau dacã practicã tirania, împãratul îl poate
în locui ºi îl poate deposeda de competenþele conferite asupra sa.
Cãpeteniile din cea de-a doua categorie rãspund în faþa principe-
lui superior din punct de vedere ierarhic. Acesta îi judecã ºi îi pe-
depseºte dacã îºi trateazã supuºii în mod tiranic sau cu cruzime.
Prin urmare, dacã superiorul unei asemenea provincii nu îºi
protejeazã supuºii la vreme de nevoie sau refuzã sã îi sprijine, ei
se pot supune altuia.15

Traducere din englezã de Ovidiu PECICAN

Notã
*       Johannes [Althaus] Althusius (1557–1638), jurist ºi filozof politic

german. Fragmentul publicat a fost preluat din ediþia a doua a ope-
rei Politica methodice digesta (Analiza sistematicã a politicii) (1610).
În aceastã ediþie, autorul deosebeºte cinci tipuri de asociere umanã
(consociatio): familia, corporaþia (collegium) sau bresla, oraºul, pro-
vinca ºi regatul sau imperiul. (Notele numerotate cu cifre romane
sînt cele originale din textul lui Althusius, iar cele numerotate cu ci-
fre arabe au fost adãugate de Frederick S. Carney, traducãtorul care
a redactat ediþia în limba englezã, respectiv de Szász Alpár Zoltán.)

1
    A se citi sistem de drept. – F.S.C.

2     Termenul englez district, sau latinescul districtus înseamnã aici o zonã
geograficã ce constituie, totodatã, ºi o unitate administrativã.

3     A se citi acte normative, legi. – F.S.C.
4
    Termenul „comuniune” corespunde celui de communicatio  „împãrtã-

ºire” din textul original în limba latinã, sens pe care îl are ºi cuvîntul
communion în limba englezã. Noþiunea reprezintã, de fapt, unul dintre
pilonii fundamentali ai învãþãturii althusiene.

5
    În versiunea în limba englezã ce stã la baza traducerii de faþã figureazã

exact termenul de „simbionþi” (provincial symbiotes), ceea ce aratã cã,
în concepþia lui Althusius, comunitãþile sînt organice.

6
    Autorul ne oferã aici – ºi în cele ce urmeazã – o interpretare a textului

biblic original Exod 20:2-11, nu a celor zece porunci în forma lor pres-
curtatã.

7     Majora collegia, spre deosebire de bresle (minora collegia).
8
    Stãrile din cadrul provinciei. Ca ºi în textul original de limbã englezã, am

pãstrat ortografia germanã folositã de Althusius.
9
    Ordinul spiritual ºi cel lumesc.

10   Descrierea ordinului clerical se bazeazã, în primul rînd, pe urmãtoarele
opere: Jean Calvin, Institutio religionis Christianae  ºi Proiectul decre-
telor bisericeºti (Draft Ecclesiastical Ordinances); Franciscus Junius,
Commentarii ºi Ecclesiastici; Wilhelm Zepper, De politica ecclesiasti-
ca; Benedict Aretius, Problemata theologica; Jerome Zanchius, De re-
demptione,  respectiv Psalmurile123. – F.S.C.

11   Autorul utilizeazã aici ºi în cele de mai jos termenul ordo, „ordin mo-
nastic, ordin cavaleresc”, deºi, în conformitate cu distincþia de mai sus,
se referã la status („stare socialã”).

12
  Ordinul protector.

13
  Ordinul producãtor sau literalmente ordinul de hrãnire.

14   Eparchos = episcop, rector = preot paroh sau conducãtorul unor insti-
tuþii confesionale de învãþãmînt, moderator = judecãtor bisericesc.

15   Pentru a susþine acest punct de vedere, Althusius face referire la urmãtorii
juriºti ºi opere: Jerome Gigas, De crimine laesae majestatis, I, quest. 56;
Jacob Thomingius, Consilia, cons. 13, num. 43 f.; Felino Sandeo, Com-
mentaria (Decretals II, 26, 12); Tiberius Decianus, Tractatus criminalis,
VII, 49, 27 f.; Matthew Wesenbeck, Consilia,  cons. 48, num. 23; Andrea
Alciati, Commentarii  (Code I, 2, 5); Joachim Mynsinger, Centuriae, cent.
6, obs. 2; Alberico Gentili, De jure belli, I, 23; Marianus Socinus, Consi-
lia, cons. 39; Paul Castro, Commentaria (Digest I, 1, 5). – F.S.C.

i         Ioan 17:3.
ii
    E xodus 18:17-25. Vezi ºi Moise–Tablele legii 1:13-18, Chronos 19,

 Moise–Cartea a IV-a 11.
ii i
   Pildele 11:14.

iv    Moise–Cartea a IV-a 27:17.
v    Romani 13:1-7.
vi    Joachim Mynsinger, Centuriae, cent. 6, obs. 99; Diego Covarruvias,

Practicarum quaestionium,  4, 1 f.; Marc Antony Peregrinus, De jure
fisci, I, tit. 3, num. 75 f.; Henry Rosenthal, De feudis, I, 5, 11 ff.; Ulrich
Zasius, Responsorum, I, cons. 1; Roland a Valle, Consiliorum, I, cons.
29, num. 26; Matthew Wesenbeck, Consilia , cons. 40, num. 44; cons.
27, num. 28; Andreas Gail, De pace publica,  I, 6, 19 ºi P racticarum ob-
servationum, II, obs. 57, 7 f.

vii   Henry Rosenthal mai menþioneazã ºi faptul cã împãratul nu poate sã în-
vesteascã o persoanã de rang egal cu el. De feudis, I, 5, 10.

viii Exemplele referitoare la Marcatul Olandez, Zeeland ºi Friesland se regã-
sesc în lucrãrile Emmanuel Meteren, A General History of the Nether-
lands,  XIV ºi XX; respectiv Ubbo Errunius, De jure et agro Groningae.
Vezi ºi Josias Simler, De republica Helvetiorum.

ix    Bodin considerã cã în problemele de importanþã majorã nu este sufi-
cient ca toatã lumea sã fie anunþatã, ci cel puþin douã treimi din cei im-
plicaþi trebuie sã fie prezenþi la întrunire chiar dacã decizia nu se va lua
în unanimitate. The Commonweale, III, 7.
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Cristina
GHEORGHE

Dreptul la inadaptare

Preocupãrile pentru teoriile ºi filosofiile relative la ideea de Eu-
ropa º i integrarea europeanã m-au dus în diverse etape ale stu-
diu lu i la diferite lecturi. Acestea s-au referit fie la etimologia cu-
vîntului Europa, fie la abordarea sa istoricã, fie la cea geografi-
cã, fiecare dintre ele oferindu-mi la rîndul sãu informaþii care,
combinate, mã ajutau sã construiesc o parte a întregului. Însã
Europa nu e doar etimologie, geografie sau istorie, ci ºi popula-
þie, cu toatã diversitatea acesteia, ºi ar fi fost imposibil sã nu
existe ºi o abordare a europeanului din perspectivã europea-
nã,  pe aceas ta întîlnind-o la un autor care a fost tradus, deºi
foarte puþin, ºi în limba românã, ºi anume la Denis de
 Rougemont. În unele din numeroasele sale articole privind cul-
tura º i civilizaþia europeanã, acesta se referã la omul european,
la cel care ar fi trebuit sã stea la baza construcþiei europene con-
crete. Uimirea a venit însã tocmai de aici. În viziunea lui
 Rougemont europeanul era tezaurul Europei, un om al contra-
dicþiei creatoare, un om dialectic,  care îºi pune în perma nen þã
în trebãri relative la relaþiile sale cu divinitatea, cu comu ni tatea,
cu  s tatu l, responsabil faþã de vocaþia sa în interiorul cetãþii, era
omul în acelaºi timp autonom ºi solidar, liber (dar nu în sens
indiv idualist) ºi implicat, angajat (dar nu în sens totalitar, adicã
pas iv) , un om care are pasiunea ferventã de a fi diferit, dar care
acceptã dialogul, chiar pe baze conflictuale, însã fãrã a încerca
sã reducã vreunul din termenii conflictului.  Rougemont recu-
noaºte cã aces ta nu e omul de pe stradã, dar cã ºi acesta poate
ajunge as tfel printr-o educaþie europeanã, care sã-l determine
sã devinã ºi sã se simtã european, pentru cã uniunea nu poate fi
realizatã decît de oameni conºtienþi de faptul cã destinul lor de-
pinde de felul în care ei gîndesc ºi acþioneazã, a civismului lor.
Supus procesului educaþional, în care statul ar avea un rol mi-
nor, individul trebuie însã sã-ºi pãstreze autonomia, el trebuind
doar sã devinã liber ºi responsabil în  acelaºi timp.

Nu  mi-a fost greu ca, citînd, sã mã simt europeanã de la na-
turã, cu  tot freamãtul conºtientizãrii acestui fapt. Þinînd seama
cã articolele referitoare la omul european erau scrise în perioa-
da de dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, pînã prin anii 1980,
º i cã se scursese deja o perioadã destul de îndelungatã în care
europeanul de pe stradã nu dãdea semne cã ar fi ajuns la stan-
dardele rougemontiene, nu mi-a fost deloc greu sã mã grãbesc
sã cons ider teoria drept una elitistã, ba chiar utopicã. Tot
 Rougemont m-a ajutat însã sã-mi revin: el oferea, admitea, re-
cunoºtea dreptul la inadaptare.  Într-adevãr, se încerca realiza-
rea unui nou sistem, a unei noi comunitãþi în care oamenii, în
majoritatea lor, ar fi fost de dorit sã fie într-un anumit fel, ºi nu
e deloc insignifiant ca o comunitate sã aibã o majoritate de ase-
menea indiv izi în componenþa ei, sã fie cu adevãrat o societate
civ ilã. Dar în noul sistem proiectat individul avea dreptul de a
alege cum va fi, avea dreptul de a nu se adapta la sistem, avea
dreptul de a fi altfel. Rougemont mi-a arãtat un posibil drum,
dar mi-a produs un ºoc: m-a fãcut sã mã gîndesc cã eu nu am
dreptu l de a nu mã adapta sistemului, precum ºi la ceea ce în-
seamnã a fi un inadaptat în sistemul în care trãim. Înseamnã a
nu  te adapta la regula nepotismului, a corupþiei, a incompeten-
þei,  a imoralitãþii, a lipsei de simþ civic, a sub în þe lesurilor, a mi-
tei.  Iar dacã veþi încerca sã vã imaginaþi un asemenea inadaptat,
un  asemenea rebel cu cauzã, intrînd într-un birou în care nu þi
se rãspunde la salut sau eºti considerat o persoanã nu tocmai
normalã dacã ceri o informaþie, într-un magazin în care eºti
cons iderat un intrus pentru cã ai întrerupt mica bîrfã, la un
concurs la care faci mai bine sã nu te prezinþi dacã nu „cu-
noºti” or ganizatorii, veþi putea adãuga apoi oricîte exemple do-
riþi , putîndu-se, probabil, realiza un dicþionar de asemenea si-
tuaþii.

Rougemont recunoaºte dreptul de a nu te adapta unei con-
cepþii poate prea elitiste despre individ, mie nu mi se recunoaº-
te dreptu l de a nu mã adapta josniciei, vulgaritãþii civice, mora-
le, sociale, politice, de a-mi crea o identitate care sã mã repre-
z in te cu adevãrat. Ceea ce mi se pare însã ºi mai grav e faptul cã
foarte puþini vor fi cei care vor spune „nu corespund modelului
de om european, va trebui sã mã schimb” ºi foarte mulþi cei ca-
re vor ridica piatra cãtre ceilalþi.

Eu  în tre timp am lãsat, uºor, piatra sã cadã.

CRISTINA GHEORGHE s-a nãscut în 1968, la Liteni, jud. Suceava. Este
doctorand la Marne la Vallée, Paris ºi UBB, Cluj cu tema Integrarea poli-
ticã europeanã, elemente concrete, teorii ºi tendinþe. I-au apãrut arti-
cole de publicisticã în Realitatea de Mediaº.

Alexandru VLAD

Toaca*

Prima jumãtate a zilei urmãtoare mi-am petrecut-o la mãnãstire.
Ieºind de acolo, m-am oprit în dreptul casei lui Vilmos care trebuia
sã fi fost la Panciu dupã struguri, acum cã-i lipsea via de la Codlea.
Dar am vãzut prin poarta de fier forjat cã, de fapt, abia acum descãr-
ca lemnul fasonat din camion. Deci nu plecase nicãieri. L-am salutat
ºi  am  încercat uºa care era încuiatã ºi el veni sã-mi deschidã, doar cã
azi pãrea alt om – taciturn, greoi în miºcãri, aproape timid la vede-
rea mea. O clipã am ezitat, poate nu era prea bucuros de oaspeþi du-
pã ce efuziunea trecuse, dar am intrat – ce aveam de pierdut? A lãsat
baltã descãrcatul camionului, operaþiune pe care, de altfel, o fãcea
fãrã prea mult chef, ºi ne-am aºezat amîndoi pe o stivã de grinzi, ca
sã fumãm.

– Dupã cum vezi nu m-am dus dupã struguri. Am fost mahmur
toatã ziua. A trebuit sã-mi fac zeamã acrã de varzã.

Aha, deci asta fusese. Cu o searã înainte, cînd am povestit noi,
cheful ºi limbuþia lui trebuie sã se fi datorat mãcar în parte ºi unor
pahare pe care apucase sã le încerce încã înainte de-a se fi întîlnit cu
m ine, cînd stãtuse atît de imperturbabil în mijlocul ºoselei.

Prin curtea lui alergau pãsãri, gãini insistente cum devin ele
atunci cînd gazda mai ºi uitã sã le dea tainul de grãunþe, douã pisici
ºi doi pui neastîmpãraþi de ceea ce ar fi fost dog german dacã mama
lo r n-ar fi gãsit pentru prãsilã unul din dulãii miþoºi de prin partea
locului. Cu cîinii se întîmplã ca ºi cu oamenii – pot foarte uºor sã-ºi
co boare standardele dupã cele ale comunitãþii. Erau însã drãguþi ºi
vioi ºi agresau pe puterea lor una din pisici care suporta tãvãleala,
indecisã dacã ar fi trebuit s-o ia la goanã sau sã rãspundã rãfuindu-
se cu ei. Ne uitam ºi noi la ei ºi nu ºtiam dacã e o joacã sau o agresiu-
ne instinctivã. În casa aceea care din stradã mai pãrea nou-nouþã
lemnul începea sã se închidã la culoare ºi toatã curtea mirosea a
lem n de brad proaspãt tãiat, cum nici în mãnãstire nu mirosise a tã-
mîie. Merii din grãdinã mai aveau poame roºii, prunilor începuserã
sã l i  se îngãlbeneascã frunzele, iar printre ramurile mai rare se ve-
dea cã în partea aceasta încã nu se ridicase zidul împrejmuitor al
m ãnãstirii. Erau bãtuþi þãruºi ºi întinse sfori, sãpat ºanþul fundaþiei,
iar lucrãtorii ºedeau ºi ei la o þigarã ca ºi noi. Pãreau a fi oameni de
prin partea locului, în orice caz nu se vedea nici un militar printre ei.

– A, deci de asta vezi dumneata tot ce se întîmplã în curtea mã-
nãstirii!

Dãdu posac din mînã, a lehamite, dar nu se oferi sã-mi arate
m isterioasele galerii ce-i treziserã suspiciunea, nu-ºi mai amintea
ce-mi promisese, sau poate se gîndise mai bine. Nici eu nu i-am ce-
rut-o expres, am lãsat lucrurile sã curgã cum voiau ele. Vilmos profi-
tã de ocazie ºi schimbã cîteva cuvinte, în româneºte, cu unul din oa-
menii ce lucrau la zid, ºeful de echipã probabil. Ceva promis se mai
amîna cu cîteva zile.

– Singur ai fãcut tot ce-i aici? l-am chestionat arãtînd spre casã ºi
anexe.

-  Cu mîna mea, se animã el puþin.
M-am apropiat sã vãd mai îndeaproape. În garajul-atelier de jos

se vedea, pe o ferestruicã, Escort-ul roºu. Mã pofti pe scãri în sus.
Am examinat peretele lambrisat, ramele geamurilor, scara pe care
pãºeam, uºile, totul cu o oarecare atenþie pentru cã aveam eu în-
sumi ºantier acasã ºi tîmplarul meu nu pierduse ocazia sã-mi arate
to t felul de subtilitãþi ale artei îmbinãrii lemnului. Sus, douã încãperi
erau gata, mobilierul fãcut tot de mîna lui, cam aglomerat, ºi pe pe-
reþi  cu tot ce putea fi fãcut din lemn. Portretele ce se aflau în rame
late încrustate sau traforate erau probabil ale copiilor – fiind doi flã-
cãi ºi o fatã, dupã cumspusese cã are. Interioarele erau încãrcate ºi
într-o oarecare dezordine, nu prea mare, aºa cum lasã un bãrbat
o b iºnuit sã trãiascã singur. La mansardã era o încãpere mai micã, cu
ieºire pe terasa dantelatã, cu perdele multe, laviþe ºi colþare, totul în
o rdine. Doar cã ceea ce ar fi fost într-o casã obiºnuitã dormitorul bo-
em al copiilor se transformase aici într-o încãpere aglomeratã ºi fãrã
destinaþie precisã. Am coborît iar jos pe scãrile povîrnite. A trebuit sã
dau un ocol ca sã vãd neapãrat bucãtãria ºi baia, acestea cu o intrare
separatã. Nici la bucãtãrie n-am putut fi sigur cã vãd urmele dereti-
cãrii femeieºti. Vasele erau atîrnate în cuie sau zãceau ordonat pe
poliþe. Baia era ºi ea foarte mare, dar nu era încã utilatã cu cele tre-
buincioase. Am ieºit în curte, am vãzut grajdul fãrã vite, coteþul por-
cilor ºi cuºca celor doi cãþei. Doar pisicile nu aveau un edificiu al lor.
Dupã aceea ne-am aºezat iarãºi pe lemne, de unde ne ridicasem.
Amîndoi aveam impresia cã trãgeam de timp. Vilmos se strãduia,
preocupat, sã-ºi scoatã cu unghiile lui tocite o aºchie din palma bã-
tuc itã ºi julitã, ca a tuturor dulgherilor. L-am ajutat ºi eu ºi se jenã,
de parcã aº fi fãcut un gest prea intim, dupã care am mai aprins cîte
o þigarã. Noroc cã eram fumãtori. Probabil cã vizita mea era din
punctul lui de vedere gata, mult prea scurtã dupã cele ce se arãtase-
rã ieri, ºi eram amîndoi conºtienþi de asta.

–  Co piii vin pe aici? Le place sã stea aici mãcar peste varã.
Aveam în vedere casa, de care era foarte mîndru, dar ºi împreju-

rimile fãrã exagerare pitoreºti.
– Copiii ãºtia…
Copiii ãºtia, ai mei, ai lui, ai noºtri, sînt cu toþii niºte nerecunos-

cãtori, aº fi putut întregi fraza dupã intuiþia mea, fãrã teamã cã dau
greº.

–  Unde sînt?
–  Un bãiat e la Codlea. Are slujba acolo ºi familia. N-a vrut sã vinã

încoace.
Vilmos stãtea destul de spãºit ºi obosit pe grinzile albe din lemn

de brad ºi-ºi examina palmele în care probabil mai avea aºchii înfip-
te. Oare de ce nu purta mãnuºi de lucru, dupã o experienþã de o
viaþã în mînuirea lemnului proaspãt tãiat? Aº fi vrut sã-i vãd lucrãto-
ri i  maramureºeni, dar aceºtia erau probabil undeva la gater sau poa-
te mai departe în pãdure, la parcela pe care o doborau metodic pen-
tru el. Veneau probabil numai seara, sau poate nici atunci ºi dor-
m eau în vreo baracã la gater, unde li se ducea lãudata tocanã. Aº fi
vrut sã vãd cum se înþeleg, cît de bine se simte între ei, dupã atîþia
ani  de ºantiere în fruntea echipelor lui de români. Dar, cel puþin
pentru moment, se pare cã trebuia sã mã mulþumesc cu cele ce-mi
spusese fãrã sã-l verific.

Cãþeii maltratau în continuare pisica. Dãdeau amîndoi din cozi
cu repeziciune în timp ce coada motãnelului era dreaptã ºi încorda-
tã.  Vi lm o s se uita ºi el la ei fãrã sã intervinã. De fapt, pisica putea sã-i
z g î rie încît sã le însîngereze boturile mici sau mãcar s-o ºteargã ca
d in puºcã. M-am ridicat ºi am luat-o singur spre spatele casei.

–  Vreau sã vãd cum aratã terenurile mãnãstirii aici în spate.
Veni ºi el în urma mea. Terenul mãnãstirii era chiar mai mare

decît îl apreciasem eu dinspre ºosea. Vãlurea ºi cobora într-un fel de
vale pînã la liziera pãdurii de molid ce urca pe muntele vecin. În par-
tea depãrtatã mai era o clãdire anexã cãreia îi zãrisem înainte doar
aco periºul roºu. Mi se explicase cã acolo e „ferma” mãnãstirii, dar
m - am prefãcut a nu ºti ca sã-l îndemn la vorbã.

– Acolo?
– Acolo au animalele, porci ºi pãsãri. E treaba lor ce au!
–  ªi de unde apar soldaþii aceia cu gãleþile de pãmînt?
Îmi arãtã vag în direcþia „fermei”, dar aceasta era atît de departe

încît era imposibil sã vezi astfel de amãnunte, iar el dacã-ºi amintea
ce-mi spusese cu o zi în urmã nu se prea grãbea sã preia subiectul.
Poate considera imposibil ca un român ºi mai mult ca sigur ortodox
(ºi dacã îi spusesem cumva cã sînt greco-catolic o fi însemnînd pen-
tru el acelaºi lucru) sã dovedeascã altceva decît o solidaritate necon-
d i þionatã cu ceea ce era pentru toatã lumea esenþa neamului. Nu
mai avea rost sã insist, dacã existase între noi o comunicare mai bu-
nã cu o searã înainte, asta se datorase unei bune-dispoziþii care sfîr-
ºise cu mahmureala de azi.

Am revenit în curte ºi mã pregãteam sã-mi iau rãmas bun. Toatã
seara care urma mi se aºternea în faþã, lungã ºi tot mai rece pe mã-
surã ce soarele se apropia de orizont, ºi nu-mi dãdea nimica ghies sã
m ã întorc la hotelul rece în care mã procopsisem cu durerea de spa-
te sau la barul cu televizorul fixat pe „Euro-sport” rulînd la nesfîrºit
aceleaºi imagini sportive ca într-un film suprarealist. Sã-l invit la un
pahar nici nu se punea problema – avea încã mult de lucru, maºina
era pe sfert plinã ºi mahmureala îl chinuia.

Brusc începu sã se audã toaca mãnãstirii, cîteva bãtãi rare ºi rit-
mate cu pricepere, o intrare în cadenþã ºi apoi din ce în ce mai rapi-
de pînã la performanþa unor ciocãnele electrice. Cãþeluºii se oprirã
d in terorizarea pisicului ºi începurã sã scînceascã, gãinile din curte
cîrîirã nervoase ºi cocoºul cotcodãci alarmat. Vilmos spuse cu
 nãduf:

– Auzi? Nu mã pot obiºnui! ªi nici animalele astea.
L -am privit amuzat, dar nu se descreþi.
– Cred c-am sã vînd. Am sã vînd lor casa. Au nevoie de o casã de

oaspeþi în afara zidului. Au ºi fost pe la mine cu propuneri. Am sã le
vînd  ºi am sã duc la cealaltã casã, sau undeva.

– Ei, te mai obiºnuieºti… am încercat sã-l mai domolesc eu.
Dãdu d in mînã, cu un gest pe care deja îl cunoºteam, acelaºi gest

de lehamite: n-avea chef nici mãcar sã se obiºnuiascã.
Am luat-o spre poartã ºi mã urma pas cu pas, fãrã sã se grãbeas-

cã, ca sã nu dea impresia cã vizita mea nu i-ar fi fãcut plãcere. Ne-am
promis formal sã ne mai vedem cît stãteam pe aici. De la poarta ca-
sei lui se vede tot lanþul muntos spre Gurghiu dupã care se pregãtea
sã disparã soarele. Aerul se asprea ºi cerul se înroºea. Toaca mãnãs-
tirii se auzea mai slab de aici din cauza zidului sprijinit de contrafor-
turi  ca o butaforie pregãtitã pentru un film plasat în evul mediu.

Notã
*   Acest articol al lui Alexandru Vlad, precum ºi cel apãrut sub titlul

Cheia în Provincia, 10/2001, articolul De la construcþie la deconstruc þie
ºi retur de Daniel Vighi, apãrut în Provincia  5/2000, precum ºi artico-
lele lui Visky András apãrute tot în Provincia nr. 8-9, 10, 12/2001 sub
titlurile Epoca diferenþelor (Scrisoare resemnatã despre naþionalism
adresatã creºtinilor), Povestiri despre pronumele impersonal ºi Comen-
tarii din Har-Cov au fost alese din volumul comun al autorilor, care va
apãrea la Editura Dacia în acest an, sub titlul: Fals tratat de convieþui-
re. – Redacþia

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



ÁGOSTON Hugó

Bucureºtiul ca provincie

Nimic nu se substituie experienþei descoperirii. Prima mea mare
descoperire independentã, încã de pe vremea grãdiniþei, a fost cã
deosebirea dintre fete ºi bãieþi nu stã numai în codiþe. Dis-crepanþa
esenþialã am observat-o la micuþa Anneliese ºi – cum s-a dovedit ul-
terior, în mod corect – am generalizat-o cît ai zice peºte: pe de o par-
te,  p rivitor la toate fetele, aºadar ºi la acelea care n-aveau pistrui ºi
o chi albaºtri dar purtau ºi ele fustã ºi recurgeau întru exprimarea
sentimentelor fie la plîns, fie la hlizealã, terþul exclus; pe de altã par-
te ºi  la acele entitãþi „defective-de-sex”, care nu vorbeau pe sãseºte
cu bunicile lor, ci româneºte sau ugureºte. Dincolo de înmugurirea
atracþiei mele faþã de alteritate ºi particularitate, acest caz mi s-a în-
fipt în memorie ºi pentru cã m-a fãcut conºtient încã de pe vremea
cînd eram o mlãdiþã-n grãdina lu’ Niþã cã valoarea (ba mai mult: in-
tensitatea emoþiei) unei descoperiri nu se reduce prin aceea cã au
mai dezvelit-o ºi alþii. O descoperire ceva mai tîrzie de-a mea, de
exemplu, deºi s-ar putea numi mai degrabã invenþie poeticã, a fost
ac ro stihul. Ulterior am citit, fireºte, cã era de mult cunoscut: nu
m i-a fost ciudã. Fie ºi numai pentru cã variantei mele îi conferea o
pondere specialã circumstanþa (azi avem deja un purcoi de tratate
despre rolul întîmplãrii în descoperirile epocale!) cã numele iubitei
mele de-atunci se compunea din paisprezece, ba de-a dreptul din
o p t plus ºase litere – ab ovo divinum: sonet – ºi sonet s-a fost scos
d in el, o poezie din acelea „cu formã fixã, compusã din [...] douã ca-
trene urmate de douã terþete” din care, cîteva decenii mai încoace,
am avut plãcerea de-a citi un veritabil florilegiu iscat de peana emi-
nentului poet ºi preºedinte UDMR. (Dar nici una din creaþiile sale
nu d ispune de virtutea de a o scoate la ivealã din lectura iniþialelor
întruni te ale versurilor pe Körtessy(i) Amália.) Trudnica mea strãda-
nie întru cãutarea rimelor ºi numãrarea silabelor n-a fost însã deloc
no rocoasã, cãci rudele budapestane cvartiruite la noi i-au descoperit
rodul, ºi-l dãdeau din mînã-n mînã rîzînd, recitîndu-l, declamîn-
du-l, schimbînd între timp priviri complice ºi dîndu-ºi coate – iar
mie-mi ardeau obrajii de ruºine. Dar dupã aceea trebuie cã interve-
nise ceva, cãci chiar de-a doua zi întreaga familie asculta plîngînd ºi
cu inima cît un purice ºtirile de la Europa Liberã. Eram în octombrie
1956 ºi vreme de cîteva sãptãmîni rudele noastre au rãmas blocate
aici, adicã acolo, în Ardeal. Am înºirat toate amãnuntele astea tocmai
pentru a arãta ce rol important joacã în cazul cîte unei descoperiri
circumstanþele, s-ar putea zice legãturile, potrivirile, întrepãtrunde-
rile dintr-un context social mai larg.

Dupã cum ºtim ºi dupã cum s-au consemnat toate astea ºi des-
p re alþii, pe cercetãtor, acest aventurier al spiritului ºi-al gustului,
necunoscutul îl atrage ca un magnet. Ei bine, aºa s-a întîmplat sã fie
pentru mine, cu mai bine de treizeci de ani în urmã, Bucureºtiul.
Culturalmente – în sensul larg al cuvîntului – m-a subjugat încã din
primul moment. Ritmul vorbirii, modulaþia ºi amplitudinea sa, teri-
b ila energie verbalã, voluptuoasa aplecare spre exprimare ºi comu-
nicare, ciudata logicã asociativã, dar ºi universul gestic, el însuºi,
p rintre „constantele” cãruia se înscrie crucea schiþatã în mod repe-
tat la trecerea prin dreptul nenumãratelor biserici înºirate din

Paul DRUMARU

Scrisori din Transland

Dragul meu Armagedon!
Am aflat din Adevãrul cã te-ai nãscut ºi vreau sã-þi urez viaþã lungã,
frumoasã, bunã ºi îmbelºugatã, o sã mã înþelegi tu peste vreo doi-
trei  ani, cînd o sã intrãm – o sã intraþi adicã, sau ºi mai bine: o sã in-
tre (ei, ceilalþi) – cînd aºadar o  sã se intre în N ATO ºi în UE ºi o sã ne
alfabetizeze, adicã o sã ne punã în rînd ºi o sã dea un ºut în Z, de-o
sã cadã tot alfabetul în nas, acuma însã doresc ca micile mele rîndu-
leþe sã te adie ca un vîntiºor miresmat, cum de bunã seamã cã eºti ºi
tu,  cãci abia ai descins pe Pãmînt, nu mã îndoiesc cã ºtii încã mai
multe despre viaþa de Acolo decît despre asta deAici, de la bipezii ºi
patrupezii ºi maionezii aceºtiia, cãci eºti încã în puterea amintirii
acelui Loc, poate o sã afli cîndva cã au pãþit-o ºi alþii, pe unul îl che-
ma Piºulicã ºi fusese înger, pe altul îl cheamã ºi-acuma Micul Prinþ,
au pãþit-o, zic: s-au nãscut – Piºulicã de pildã venea direct din Rai
(dintr-ãla jidovesc, bineînþeles, cã doar Iþic îl chema pe Pãrintele lui,
care l-a scris în Carte, în Cartea Raiului, cum altfel!), Prinþul avea o
planetã ºi o floare ºi o caprã (capra vecinului!), care nu era caprã ci
o i þã,  mieluþ ºi un ºarpe care înghiþise o pãlãrie sau invers (dar asta
nu- i nimic, azi umblã printre noi destui ºerpi cu pãlãrie, înainte
purtau ºepci, bãscuþe, dar le-au crescut ºi picioare, umblã, ba ºi ceea
ce le încape lor pe mînã face picioare, de asta s-a nãscut tot acum ºi
p runcuºorul Sov), avea, zic, o planetã, micã, micuþã, un asteroid –
iar Pãrintele lui era un Aviator care a dispãrut în Marea Repetiþie Re-
petiþie Generalã, a doua, deci, cum se zicea pe vremea mea, Viziona-
rea, adicã postrepetiþia pentru ºtabi, în repetiþia generalã a ceea ce
urm eazã, zice-se, sã se petreacã pe cîmpia al cãrei nume îl porþi, aºa
cã eu îþi urez sã nu fii acolo, decît cu numele, cã asta nu poþi s-o
evi þ i , dar tu sã nu care cumva sã fii acolo, sã nu te laºi cãlcat în pi-
cioa re nici de armiile Binelui, nici de gãºtile Rãului, sã nu pãþeºti ca
Waterloo, care pe deasupra mai era ºi proprietate privatã, aºa cã bine
a fãcut belgianul care a dat în judecatã statul francez, dupã douã su-
te de ani, pentru pagubele provocate de corsicanul ãla mic ºi gras,
care-ºi þinea mîna bãgatã sub rever, la fel ca Stalin, þarul tututor so-
vieticilor, care v-a dus în Siberia, aºa cum Hitler v-a dus la gazare ºi
Antonescu la Bug, apropo, ºtii cã ºi lui Stalin, ºi lui Hitler le plãceau
trandafirii galbeni (culmea e cã ºi mie îmi plac: oi fi avînd gena aia Y,
de asasin? nu ºtiu, eu nu omor decît gîndaci de bucãtãrie, care-n Re-
gat se cheamã Ruºi ºi pe la mine, unde m-am nãscut eu, le zice
ªvabi – cum nu-i puteam stîrpi, m-am uitat într-o enciclopedie ºi
am descoperit cã în Africa aceeaºi specie atinge ºi cîte 10 cm ºi e þi-
nutã, ea, specia, departe cu ajutorul frunzelor de piretru, acum nu
gãsesc, dragã, nici mãcar piretroide, m-am gîndit sã rog pe cineva,
vreun ataºat cultural de prin Kenya, sã-mi aducã un sac cu frunze
d intr-astea, dar n-am pe nimenea la Externe, adicã am un fost coleg,
cãruia i-am pierdut însã urma, nr. de tel. îl am, dar mi-e tîrºã sã
sun, cine ºtie ce crocodil intrã pe fir, aºa cã-i ucid cu mîinile goale,
cineva mi-a recomandat ceva ce se cheamã Regence, oricum, am
fo st la magazinul pentru animale ºi am cerut rejans ºi mi-au dat o
fiolã mititicã, cicã e pentru gîndacul de Colorado, 1 fiolã la 15 l apã,
dar eu s-o diluez în 2 l, într-o sticlã de Cola, la primãvarã am sã ºi în-
cerc, administratorul blocului zice cã fiu-sãu a stropit peste tot ºi de
½ an nu mai are gîndaci – nu mi-e ruºine sã recunosc cã eu am, ºi
în telenovele, ºi în trillere i-am auzit pe sud- ºi nordamericani vor-
bind despre bogãtaºii care n-au nici mãcar gîndaci, deci toatã lumea
are,  mai puþin cei avuþi, care probabil cã se înrudesc toþi între ei, sînt
toþi kenyoþi, de pildã Prim Ministrul Nostru cred cã nu are în nici
una din casele alea care de fapt nici nu-s ale lui, ci ale bunicii mele
Etti  Rosner, dar am zis cã le are pt. cã am citit asta în Raportul Arma-
gedon II sau III, mã rog, nu conteazã, Pãrintele tãu, care þi-a dat nu-
mele ºtie mai bine, existã I, II, III, IV, ºi ce: Ludovicii cîþi au fost? eu
m-am oprit la luchenþ, cãci aºa se chemau prin anii ºaizeci ai veacu-
lui  trecut pantofii de damã cu toc-cui: luchenþi, nevastã-mea purta
dintr-ãºtia, 15 cm aveau tocurile, le adusesem eu de la Buc., ataºaþi
la niºte pantofi gri, alerga pe tocurile astea de crãpau de invidie cole-
gele ei, ea fiind orãºeancã dintr-a n-a generaþie, mã rog, de cînd exis-
tã oraºe în Moldova de Sud iar ele „niºte þãrãnci” nesãrate, umblau
ca niºte raþe-n cipici, ºtii tu, Armagedoane, locuiam pe vremea aia
cam pe unde staþi voi, la Iaºi, în Tîrgul Cucului, la madam Solomon,
care avea un bãiat, Buma ºi o fatã, Roza ºi a plecat la Palestina, de
unde ne-a scris – o singurã datã – o scrisoare: „...în familia mea ca-
re m-a întîmpinat acilea erau 15 buc. industriaºi” ºi în casa cãreia,
naþionalizatã, desigur, mai locuiau niºte rude, duse ºi ele, apoi, în-
tr-o magazie din curte familia Lingurar, el, ea ºi un copil cu numai
vreo ºase luni mai în vîrstã decît tine, de ajuns ca sã uite de unde ve-
nea, ºi la etaj unul Talpã, care zbiera zilnic apropo de jidani ºi þigani,
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p înã ce l-a bãgat în spital þiganca fix cu parul cu care voia sã-i rupã el
ºalele, în Tîrgul Cucului deci, în cap de deal, într-o odaie care avea o
chiuvetã din care apa curgea direct pe podea ºi iarna îngheþau rufele
în balie pînã sã termine nevastã-mea cu spãlatul ºi unde era mereu
cîte cineva, mulþi, în vizitã, poeþi, securiºti deghizaþi în versificatori
ajunºi dupã aceea celebri ºi limacºi, ei da, dîrele lor argintii îmi evo-
cã la maximum vremurile acelea în care beam Cuba Libre ºi vream
sã mergem sã-l ajutãm pe Fidel ºi ziceam „una flor para Camillo”,
de aia mã apucã azi dracii cînd vãd ce succes are cîntecul ãla despre
El Comandante Guevarra, culmea e cã-i aºa de frumos, ei bine, Ar-
magedoane, în josul strãzii Brînduºei era o casã mare, o curte mare
în care sãlãºluiau o mulþime de-ai tãi, dimineaþa, cînd coboram spre
tramvai, ieºeau pruncuºorii – eu mai fumam pe atunci ºi pe
stradã –: „Dã ºi mie un chiºtoc, sã-i trãiascã fran þuzoaica”, ºi, ce sã
fac, le dãdeam, poate cã mã luau de fraier, dar cum în lb. germ. fra-
ier înseamnã logodnic ºi cred cã vine de la frei, adicã liber, nu-mi
pare rãu...) Aici, scumpete, mã opresc, deoarece n-am dreptul decît
la 6000 de bãtãi – ºi, dacã-oi mai fi pe-aci ºi în martie, am sã reiau
transmisia atunci...)

Sã fii iubit!

PAUL DRUMARU s-a nãscut în 1938, la Alba Iulia. Este scriitor, traducã-
tor. Transland - Poeþii mei maghiari (2 vol.), Bucureºti, 1999.

aproape-n aproape – toate astea, împreunã cu altele, umpleau de o
bucurie exaltatã expediþiile cu scopul de-a face cumpãrãturi sau de
a- ºi îndestula apetitul estetic ale micii noastre echipe maghiare din
Bucureºti. Au fost o experienþã de viaþã, o trãire-unicat sãrmãluþele
cu mãmãliguþã, ca ºi mîncãrica de castraveþi, bãutura acriºoarã, din
mei fermentat, sau din fãinã de porumb sau de secarã, în orice caz
ieftinã: braga, dar încã mai acut resimþit a fost felul de-a fi al oame-
nilor de-aici, caracterul, structura lor atît de diferite de ale transilvã-
neni lor. În primii ani, pur ºi simplu nu înþelegeam cum se face cã
Bucureºtiul îi cucerea din prima clipã pe aproape toþi prietenii mei
budapestani veniþi în vizitã. De-ar fi sã locuiþi voi aici – le spuneam
cu sub înþeles ºi potrivindu-ne din priviri (ºi un nume infam ºi niscai
polimeri ne cutreierau minþile); dar ei îl adorau cu atît mai mult.
A poi, desigur, cînd dãdeau ardelenii sã-l vorbeascã de rãu, noi îl apã-
ram  cu înverºunare – „eh, ce ºtiþi voi!”

Pe mãsurã ce-mi reînvie în minte toate astea, îmi dau seama cã,
de fapt, ceea ce descopeream noi zi de zi nu erau Bucureºtii ºi pra-
zul, locuitorii capitalei ºi braga – ci el, Caragiale.

Viaþa noastrã, Caragiale
(Erai un mare explorator, un mare descoperitor, bãtrîne!) Totul de-
curgea din modul sãu specific de a privi lucrurile. ªi acest mod spe-
cial de-a vedea ºi-o fi avut originea în faptul cã-ºi asuma ascendenþa
g receascã, îi plãceau comoditatea vieþii burgheze ºi berea ºi cã avea
un enorm spirit de observaþie ºi un umor fantastic. Îmi pot imagina
ce bucurie l-ar cuprinde azi, citind la gazetã cã compatrioþii, ei bine,
unii din ei, le dau noilor lor nãscuþi nume precum Binladen sau Ar-
m agedon sau Sovinfest.

ªi  de vreme ce zborul liber al scrisului a luat aºa o direcþie, în ne-
conformitate cu intenþia mea originarã, n-am sã scriu acum despre
cum  l-am descoperit eu pe Caragiale în lumea asta nouã a mea ºi lu-
m ea asta în opera lui Caragiale, aº cuvînta, aºadar, nu despre Cara-
giale ca trecut ºi nici mãcar despre actualitatea sa trîmbiþatã în acest
an dedicat lui, ci aº risca o ficþiune în legãturã cu el. Ideea mi-a dat-o
un ales al poporului, care, pe la mijlocul lui ianuarie, la Botoºani, a
declarat cã dacã Eminescu ar fi în viaþã acum ar fi membru al Parti-
dului România Mare. Poate cã asta i-a fãcut pe mulþi sã zîmbeascã,
în orice caz nici o opinie contrarã nu s-a fãcut auzitã. Sigur, totul e ca
o  caricaturã teribil de proastã, mai rãu e însã faptul cã politicianul,
care vorbea pro domo, vezi bine, ajunsese la aceastã concluzie dras-
ticã urmînd firul unei gîndiri deloc lipsite de logicã. Iar eu chiar îi
dau crezare. Deºi ar fi niþel cam ciudat ca Vadim, nu-i aºa, sã fie
ºeful singularului geniu poetic naþional pe linie de partid, dar asta-i
deja altã gîscã. Dar însã Caragiale? Ei bine, am convingerea cã el n-ar
fi membrul nici unuia din partide. În schimb, le-ar în-condeia pe
toate. Le-ar încondeia? Bine, dar treaba asta-i deja gata fãcutã!
N-avem decît sã-i citim piesele, O scrisoare pierdutã!

Nu pot evita însã nici marea întrebare finalã: cum s-ar raporta
Nenea Iancu la problema regionalizãrii? Sã nu ne pierdem cu firea!
„G recoteiul” adora Transilvania, la Sibiu, la Hermannstadt i-ar fi plã-
cut lui sã se aºeze. În 1904, deci cu numai un an înainte de a se fi
m utat la Berlin (chit cã nu ºtia nemþeºte), scria despre Cluj: „acolo
m - aº simþi în sfîrºit ajuns la liman ocrotitor, acolo m-aº vindeca în
liniºte de atîtea ºi-atîtea ofense, mîhniri ºi amãrãciuni...” Aºadar, nu
num ai cã simpatiza cu ideea „transilvanã”, dar voia de-a dreptul
sã-ºi petreacã acolo ultimii ani de viaþã, tocmai întrucît Ardealul e
alt fel – e altã ceva. În acelaºi timp însã, am putea sconta liniºtiþi pe
faptul cã ar lua peste picior iniþiativa noastrã, sã ne amintim doar de
cazul zguduitor ºi plin de învãþãminte al Republicii de la Ploieºti!
Dar punîndu-le pe toate cap la cap cred cã pãrintele lui Miticã ºi
 Caþavencu, al lui Lache ºi Mache, al lui Conu Leonida ºi al lui Dom-
niºorul Goe s-ar ralia totuºi Memorandumului. Dacã Eminescu s-ar
înscrie în Partidul România Mare.

Traducere de Paul DRUMARU
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