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VISKY András

Al cui e Ardealul?

1
al  Domnului este pãmîntul cu tot ce este pe el1, cita Tata din Scripturã
cînd se întîmpla sã se încingã vreo discuþie despre „al cui e Ardealul”,
prin a doua jumãtate a deceniului al ºaptelea trebuie sã fi þinut predici
despre asta, Eu cel puþin, acest eu, cãruia cuvîntul Ardeal îi aminteºte
întîi ºi întîi de Scripturã ºi de Tata, cel mai devreme atunci, dupã anii
de închisoare, trebuie sã-l fi auzit pe el vorbind despre Ardeal, în tîr-
ziul  toamnei lui 64, sã zicem, chiar în ajunul instituirii iernii astrono-
mice, dupã îndelungi ezitãri ale factorilor de putere, preoþii eliberaþi
din închisoare primiserã iarãºi parohii, dar poate cã mai tîrziu, poate
pe la începutul anilor ºaptezeci, în pragul Marelui Deceniu, Doamne
Sfinte, Marele Deceniu, cînd poporul þãrii mele ºi-a îndreptat privirea
doritã cãtre Apus,
2
ungurii mei cu talanþi ºi talent s-au apucat sã-ºi curteze cu îndîrjire
rudele din Ungaria micã, nu era muzicã mai dulce pe aceste melea-
guri decît pãcãnitul oficial al limbii de lemn a declaraþiilor de primire,
cantorul Gyalu cumpãrase pe mai nimic o orgã din þinutul sãsesc, de-
montase mica minune cu comandã mecanicã ºi o adusese acasã la
Oradea, dar încã înainte de a o fi montat la loc se pornise iarãºi la
d rum, nutrea o dorinþã ºi o admiraþie insaþiabile faþã de soluþia cu du-
b lu manual, i-a promis lui Tata un amvon din piatrã sculptatã iar
p rez  b iterilor un rînd de scaune cu spãtarele pictate,
Brethelm, Reichesdorf, Neudesch, Gross-Schenk, cînta cantorul Gya-
lu ca în transã, acuma þinta era tocmai zona Braºovului, vulgo Barca,
zicea cantorul Gyalu, mlãdiþã a unei strãvechi familii de cantori, al cui
e Ardealul, ei, al cui ar putea fi, rãsuna întrebarea retoricã chiar ºi de
la amvonul
3
bisericii, mãcar cã pînã ºi sã aduci vorba liber de la amvon de Ardeal
apãrea în ochii asupritorilor de jurnã ºi ai celor dintotdeauna cu par-
cimonie veghetori o întreprindere nebuneascã în sine, cine afirmã cã
aº aduce vorba liber, îi întreba cu prefãcutã uimire Tata pe ºovãielnicii
spãimoºi, pãi cine-i liber aici, ci dacã liberi nu sîntem, atunci nici de
pierdut nu avem, continua Tata luîndu-ºi avînt, dacã asta-i problema,
atunci despre asta trebuie vorbit, sigur, sigur, intervenea Mama fãrã
prea multã
4
convingere, ca una care ºtia ce putea obþine dinspre partea Tatei cu ar-
gumentele unei Realpolitik ajustate la nevoile familiale, însã chiar ºi
de la amvon?, aºa e, rãspundea Tata, amvonul e locul cel mai potrivit
pentru a pune problema ºi a rosti întrebarea, asta întrucît Tata pornea
de la presupunerea cã adevãratele întrebãri sînt nãscute din rãspun-
surile aprioric existente ºi nu invers, al cui e Ardealul, bunã întrebare,
spunea cu chipul strãluminat, sã-i dãm de capãt, trebuie cã-n spatele
ei se piteºte un rãspuns de tot dragul, poftiþi de încercaþi, dacã Ardea-
lu-i problema, întrebarea întrebãrilor, ei bine, ºi dupã cîte se vede
chiar asta e, stimabililor, atunci despre asta trebuie vorbit ºi mai cu
seamã de la amvon, nu, nu, mai degrabã
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anii ºaptezeci totuºi, cînd geniul comercial al þãrii mele, marele vizir,
comandantul suprem decisese sã-i vîndã la kilogram, nu, nu la kilo-
gram ci pe capete pe saºii ºi ºvabii mei bogatei Patrii-Mumã, Doamne
Sfinte, bogatã Patrie-Mumã, pãi de asta avem noi nevoie, cãrãruie de
stele ºi calea laptelui, pãmînt natal cu brazdã grasã ce ia seama la

pruncii ei ce umblã creanga-ceanga, Patrie-Mumã, Patrie-Mumã, du-
minicile sosesc în cete mari pelerinii în satul din Partium, pitit pe du-
pã dealuri, mai puþin cunoscut ºi decît necunoscutele, sã asculte des-
luºirile Tatei, veneticii se instaleazã în bisericã încã de la prima che-
mare de clopote, acolo o aºteaptã pe cea de a treia, cînd clopotarul Ze-
le, în fine,
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cu simþire, dupã pãrerea unanimã a enoriaºilor, nepermis de prelung
iar dupã pãrerea clopotarului Zele, cu demnitate gîrbovit sub povara
vinovãþiei asumate, nepermis de neglijent, ba chiar pe fugã, ca un cîr-
paci, „întroloacã” cele douã clopote ºi cîntecul orînduit se poate înce-
pe cu tenorul vibrant al cantorului Gyalu, Tata ºedea tãcut, cu veºmin-
tele strînse în jurul trupului, în jilþul sãu, fixînd cu privirea un singur
punct al pardoselii de piatrã lãsate, buzele i se miºcau nedefinit, de
parcã ar fi cîntat ºi el, deºi nu cînta, la mijlocul ultimei strofe a imnu-
lui
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s-a ridicat, a strîns Cartea la piept ºi a pornit sã urce treptele de lemn,
nici nu era el cel ce hãlãduia, de parcã ar fi suit spre înalt pe niºte
scãri  rulante, odatã ajuns acolo sus a deschis Cartea ºi a citit cuvintele
poetului, ale Psalmistului, al Domnului este pãmîntul cu tot ce este
pe el, apoi, fãrã introducerea de rigoare, a pus întrebarea, întrebarea
întrebãrilor, al cui e Ardealul, ºedeam acolo, împrãºtiaþi printre pele-
rini, ºi noi, toþi cei ºapte copii, îi traduceam sincron predicile dumini-
cã de duminicã, mie îmi reveneau românii, surorile ºi fraþii mei mai
mari se aleseserã cu saºii, þiganii caldarari din Oradea receptau în di-
rect
8
mesajul, al cui e Ardealul, îi puneam întrebarea pe româneºte lui Po-
pescu, bucureºtean get-beget, al cui e Ardealul, îi întreba sora mea Li-
dia pe Eisenburgerii cei cu chipuri frumoase din Sighiºoara cu vorbe-
le predicii, moþãiau din cap pelerinii, aceasta-i întrebarea, zãu cã asta
e, iar îl bagã pe popã la rãcoare, dãdeau din cap sãtenii, ba bine cã nu,
îºi  zicea Mama cu resemnare, iar cãldãrarul Iancu, bulibaºa din Valea
Rece, parcã ºi-ar fi exprimat acordul cu tot trupul sãu, mamã, ce sim-
bolion, zicea cu jumate voce, expresia sa preferatã, pãi dacã aºa stau
lucrurile deja
9
e mai uºor, nu-i al lor, le zice Duhul celor adunaþi laolaltã, ºi nu-i al
nostru, spune Duhul, a cui e þara, extindea întrebarea Duhul, nu e a
lor,  þipa ºi înlãuntrul pelerinilor Duhul triumfãtor, pãi sigur, dar nici a
noastrã nu e, cãci e a Domnului, iar pentru ca sã ne aparþinã ceea ce
acum se vede limpede cã nu e al nostru, pentru asta, spunea Duhul,
ar trebui sã fim liberi, dar nu sîntem, îi spunea Duhul adunãrii, o ma-
re uºurare se înstãpîni peste pelerini, vezi cã nu e totuºi al vizirului
suprem, ha-ha-ha, da ºtiu cã i-a zis-o, domle, ci a Domnului, da, da,
nu a domnului Popescu ºi nu a domnului Eisenburger ºi nu a dom-
nului Visky, în mãsura cea mai micã
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a fratelui Iancu din Oncea, o palã de rîs adie auditoriul, ca aripa unui
înger, fratele Iancu se scoalã în picioare ºi se înclinã fericit în faþa au-
ditoriului, ba îºi mai rãsuceºte o datã ºi mustaþa sclipitoare, pelerinii
iau cu ei vestea Ardealului, mesajul ajunge chiar ºi dincolo de munþi,
ºi  pe Tata o sã ni-l ia , ne zicem în rãstimpul traducerii, îl ridicã iar, nu
prea încape îndoialã, uite-i colo printre pelerini pe securiº tii pioºi,
unii ne ºtiu deja pe de rost ºi cîntãrile, iar dacã e al Domnului, zice
11
Duhul de la amvon, atunci cãmin al oamenilor liberi e þara, grãieºte
Duhul, nu-i a noastrã ºi nu-i a lor, a celor liberi este, deoarece, deoa-
rece – ºi aici urmeazã învãþãtura Apostolului, degetele sprintene ale
Tatei o iau la goanã printre paginile Cãrþii, ca sã dea de citatul exact,
poate cã ar trebui rostit aminul încã de pe acuma, ofteazã Mama în
surdinã, dar Duhul, aidoma vîntului, suflã încotro vrea ºi-i auzi vuie-
tul, dar nu ºtii de unde vine, nici încotro merge

2
, asta chiar cã nu, gîn-

deºte Mama, ce-i drept e drept, se poate ºti doar de unde vine Tata, din
puºcãrie, ºi încotro merge, la puºcãrie, ceea ce, în schimb,
Continuare în pagina 2
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se poate ºti cu toatã certitidinea, aºa e, Jucika, dragã doamnã Júlia, o
consoleazã taica Sándor pe Mama, acolo se duce bãrbatul dumitale,
zãu zic, la închisoare din nou, dar tot casa Domnului e dupã Scripturã
ºi aia, chiar ºi captivitatea, Jucika, cãci stã scris, ºi aici venea de fiecare
datã un citat pe care neam sã-l priceapã careva, numai taica Sándor
sau nici el, uite-l, aicea este, flacãrã albã pe flacãrã neagrã, învãþãtura
apostolicã, se bucurã Tata la amvon, iacãtã, unde este Duhul Domnu-
lui acolo este slobozenia3, pãi asta-i, zice Duhul, iar acuma sã ne ridi-
cãm în picioare ºi în rugãciunea noastrã comunã sã punem încã o da-
tã întrebarea, al cui e Ardealul, apoi sã ne ducem
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în pace, cantorul Gyalu ºi-a slobozit vocea plinã de jale întru cîntarea
de încheiere, ca unul pe care aminul de rãspuns al adunãrii îl trezise
din piroteala blajinã, în moºtenirea-Þi, Doamne, s-au încuibat pãgî-
nii, trîmbiþa tenorul sãu plîngãreþ, pelerinii ies buluc din bisericã, dar
mai înainte de a se duce în pace mai dau o raitã ca de obicei pe la casa
parohialã la un pahar de vin fiert cu scorþiºoarã, Popescu, cu faþa îm-
bujoratã, îºi povesteºte visul de deunãzi cu într-adunaþii, uriaºe pãsãri
neg re zburau dinspre Apus spre Rãsãrit, hopa, interveni cu însufleþire
Iancu cãldãrarul, simbolion, sîntem pe calea cea bunã, nu
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m ã bãgau în seamã, continuã misterios chintesenþa Popeºtilor, Po-
pescu, nu-mi dãdeau nici o atenþie pãsãrile negre ca noaptea care
treceau în zbor, or fi corbi, da, da, mi-am ridicat ochii cu disperare la
cer, aºteptam cuvîntul, am început sã strig din toate puterile, da zi-
ceþi ºi voi ceva, pãsãrilor, pãi pentru mine nu-i nici un mesaj, ºi asta
a durat aºa pînã dimineaþa, procesiunea aripatelor ºi strigãtele ºi su-
doarea, mã luptam ca un alt Iacob, pînã ce în sfîrºit, la ivirea zorilor,
cea de pe urmã pasãre, cea mai bãtrînã, ceva aºa, ca apostolul Ioan,
îmi zice, du-te, Popescule, scoalã-te ºi ieºi din casa ta ºi emigreazã,
noi ne îndreptãm cãtre Rãsãrit, dar locul tãu e în Apus, drept care
m-am trezit cît ai zice peºte, am dat fuga la poliþie ºi mi-am declarat
o f icial intenþia de a emigra, du-te, Popescule, mi-au spus cu drãgãlã-
ºenie
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poliþaii citînd fãrã sã aibã habar vorbele pãsãrii celei bãtrîne, du-te,
mãi omule, mãcar îþi tace ºi þie fleanca aia spurcatã ºi nu mai faci
agitaþie în contra vizirului suprem ºi a oamenilor sãi de încredere,
acolo n-ai decît sã dai din gurã de dimineaþa pînã seara, Popescule,
sã zbieri din toþi bojocii, dupã Popescu se ridicã sã cuvînte
Eisenburger cel cu ochii albaºtri ca marea ºi cu pãrul de timpuriu
încãrunþit, containerul cu mobilã a plecat deja, zise adînc miºcat, se
duce familia în Patria-Mumã, a cumpãrat pe mãrci toatã seminþia
Eisenburgerilor înþeleptul ºi nu mai puþin puternicul, ba nu cel din
urmã nici în ceea ce priveºte simþul pentru afaceri cancelar, zise ca-
pul familei, fãcînd aluzie la copiii lui ce se dovediserã a fi o investiþie
sigurã, pe fruntea sa lucioasã, fãrã riduri
16
sfere minuscule se ciocneau între ele, coborînd apoi prin rariºtea
sprîncenelor pînã la gene, mamã, ce simbolion, zise Iancu cãldãrarul
abia þinîndu-se sã nu plîngã, Patrie-Mumã, nu-i pe lume ceva mai
frumos, Pa-ha-trie-mu-hu-mã, suspinã Iancu, dragã doamnã Júlia,
n- avem noi aici cetate stãtãtoare 4,  citã cu patimã din Scripturã, ºi
atunci lãsã cale liberã lacrimilor fierbinþi, cãzu în genunchi, îl îmbrã-
þiºã pe Tata, ºezi blînd, frate Iancule, ºezi blînd, cãutau sã-l potoleascã
pelerinii, sã ne întoarcem, zise Tata, sã ne întoarcem, vã spun totul
încã o datã de la început pînã la sfîrºit, mãi Feri, mãi Feri, zise mama,
d înd -o pe glumã, dar ai mai spus-o o datã, ba nici întrebarea întrebã-
rilor n-ai uitat s-o pui, societatea se amuza copios, pãi uite-aºa, ui-
te-aºa, nãdejdea-n tine pus-o-am dintru-nceput

5
,  Tu ai fost locul nos-

tru de adãpost, luarã în glumã lucrurile ºi pelerinii, apoi, plini de bu-
nã-dispoziþie, într-o mare frãþietate, o pornirã pe deal în jos, ca sã
ajungã
17
în oraº înainte de a da ninsoarea, sã ne întoarcem, mai fãcu Tata o
tentativã, vã spun totul de la început pînã la sfîrºit, or fi fost poate difi-
cultãþi de traducere, într-adevãr, se prea poate, am dat noi toþi ºapte
din cap, dificultãþi de traducere se ivesc tot mereu, de aia au chipuri
aºa frumoase Eisenburgerii ãºtia, zise cu o expresie visãtoare Lidia,
pentru cã-s livraþi la export, într-adevãr, se prea poate, fãcu tata arun-
c îndu-ne o privire recunoscãtoare, apoi se scoase din sutanã, gestul
acesta de o inimitabilã virtuozitate, complicat ºi lejer îl aºteptam de
fiecare datã cu sufletul la gurã ºi dacã, arareori, luîndu-ne drastice
mãsuri de precauþie, izbuteam sã luãm în camera bãieþilor veºmîntul
preoþesc greu ca plumbul, încingeam o întrecere pasionatã, îºi ducea
ambele mîini la umeri, apoi pentru o clipã strãfulgera deasupra capu-
lui  þesãtura neagrã, lucioasã, pãrea cã Tata se ºi înãlþa puþintel de la
pãmînt, uriaºã pasãre neagrã, un corb, în spaþiul aerian al sufrageriei
invadate de liniºte.

Traducere de Paul DRUMARU
Note
1
    Psalmi 24,1 (Biblia reformatã).

2        Ioan 3,8.
3
    2 Corinteni 3,17.

4        Evrei 13,14.
5
    Psalmi 90,1(varianta cîntatã).
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Federalism ºi
regionalizare

R ecentul Mem o randum cãtre Parlament pentru construcþia re-
gionalã a României a s tîrnit reacþii care, prin tonul ºi argumen-
taþia lor, ridicã întrebarea dacã ºi în ce mãsurã se poate discuta
cu calm  º i  la obiect asupra unor teme delicate. Fãrã îndoialã cã,
v enind  în atingere cu date fundamentale, de resortul constituþiei,
o  d is cuþie în jurul structurii administrativ-teritoriale a unui stat
s e înscrie tocmai într-o asemenea categorie. În principiu, iniþiati-
v a în m aterie de drept constituþional revine organelor legislative,
ca º i  partidelor politice reprezentate în parlament. Ceea ce însã
nu co ns ti tuie un temei pentru a refuza societãþii civile ºi, în ulti-
m ã ins tanþã, cetãþeanului, dreptul la opinie, libertatea de a for-
m ula p ro puneri în orice domeniu de interes public.

R eacþia la Memorandum  do vedeºte, pe de o parte, cã a fost
atins  un punct nevralgic ºi, pe de altã parte, cã societatea civilã
ro m âneas cã nu pare pregãtitã sã abordeze cu rigoare ºi probitate
as emenea teme. În fond, este vorba aici de cîteva aspecte esenþia-
le ,  pentr u a cãror lãmurire se poate recurge ºi la exemplul altor
þãri .  Î n p rim ul rînd, de relaþia dintre descentralizarea administra-
ti v ã º i  unitatea statalã. În al doilea rînd, de mãsura în care o evo-
luþie  în s ensul descentralizãrii poate contribui la soluþionarea
uno r p ro b leme actuale. În al treilea rînd, de riscurile reale sau
im ag inare ale unei asemenea evoluþii. O discuþie civilizatã s-ar
cuv eni  s ã confrunte fãrã patimã argumente pro ºi contra, sã cîn-
tãreas cã foloasele ºi ponoasele, sã evite etichetãrile jignitoare.

Fap tul  cã þãri ca Statele Unite, Canada, Germania, Elveþia, Aus-
tria,  I talia, Spania º.a. au o organizare de tip federal sau regional
es te de naturã sã infirme categoric temerea cum cã adoptarea
unei  asemenea structuri administrative ar duce la ºtirbirea unitã-
þi i statului. Destrãmarea Iugoslaviei sau a Uniunii Sovietice nu s-a
datorat nicidecum federalismului ci, printre altele, tocmai neso-
co ti rii preceptelor lui de bazã. De altfel, trebuie spus cã regionali-
z area nu este o fatalitate, o nãpastã cãzutã peste noapte din cer, ºi
nic i  un dictat impus de cine ºtie ce forþe oculte, ci un proces prin
excelenþã democratic, modelat prin acte juridice la a cãror formu-
lare în deplinã con cor dan þã cu interesele naþionale cele mai largi
s înt chemate sã contribuie toate formaþiunile politice, inclusiv
ini þiativele cetãþeneºti. A eticheta din capul locului o astfel de ini-
þ iati vã drept încercare de scindare a statului vãdeºte lipsa fie a ca-
pac i tãþi i ,  f ie a dorinþei de a ajunge la miezul chestiunii abordate.

Federal ismul ºi regionalizarea n-au luat nicãieri naºtere din-
tr- un capriciu al vreunui politician buclucaº, ci ca urmare a unor
real i tãþi istoriceºte constituite, precum ºi pentru a rezolva con-
f l i c te nãs cute sau accentuate prin excesiva centralizare a admi-
nis traþiei, pentru a combate birocraþia ºi corupþia, pentru a redu-
ce d is tanþa dintre factorii de decizie ºi cei ale cãror interese în-
d rep tãþi te se cer a fi corect înþelese ºi corespunzãtor tratate. Or
dacã unitatea naþiunii române ºi temeiurile ei stau mai presus de
o rice îndoialã, nu-i mai puþin adevãrat cã existã particularitãþi re-
g io nale, decurgînd cît se poate de firesc din contextul unei evolu-
þi i  istorice diferenþiate. Ce altceva sînt oltenii, bãnãþenii, moldove-
ni i ,  ardelenii, muntenii, maramureºenii, dobrogenii, bucovine-
ni i ,  dec î t tot atîtea familii regionale ale aceluiaºi popor, formate în
co nd i þii geografice, istorice, social-culturale ºi politice specifice,
cu trãs ãturi distincte, uºor de recunoscut în grai, obiceiuri, tradi-
þ i i ,  folclor, mentalitate, credinþe. Aspiraþia dreaptã la unire a ro-
m âni lo r d in toate provinciile istorice, împlinitã cu atîtea jertfe ºi
în c iuda atîtor vicisitudini, nu este prin nimic contrazisã de nã-
z uin þa nu m ai puþin întemeiatã spre pãstrarea unei identitãþi zo-
nale.  Organizaþi într-o structurã regionalã, nici moldovenii ºi nici
ardeleni i n-ar ajunge sã fie mai puþin români, dupã cum nici ba-
v arez i i  ºi nici prusacii nu-s mai puþin germani doar în virtutea
fap tului  cã trãiesc în landuri diferite ale aceluiaºi stat federal.

ªi  nu e vorba numai despre români. O cauzã a diferenþierii re-
g io nale constã ºi în aceea cã, în diferitele provincii ale þãrii, popu-
laþia româneascã a convieþuit vreme îndelungatã cu alte etnii – ºi
anum e,  cu altele în Ardeal decît în Dobrogea, cu altele în Banat de-
cît în Moldova. Structura etnicã regionalã este foarte diferitã, ºi
chiar în cadrul aceloraºi grupuri etnice existã deosebiri deloc ne-
g l i jabile de la o zonã la alta. Sã nu uitãm apoi cã, de-a lungul tim-
purilor, aceste grupuri n-au rãmas izolate între ele, destule familii
s chimbîndu-ºi naþionalitatea sau încheind cãsãtorii mixte. Mult
d is cutata identitate transetnicã nu este doar un simplu deziderat,
ea are o existenþã concretã, chiar dacã mai mult sub forma unor
cazuri singulare, deocamdatã. Este însã de înþeles cã, în pofida
uno r posibile animozitãþi, cum se mai ivesc între vecini, tot ardele-
ni i  v or arãta la o adicã mai multã înþelegere pentru doleanþele se-
cuilor, sã zicem, decît dobrogenii, care se vor arãta în schimb mai
recep tiv i la frãmîntãrile minoritarilor turci sau tãtari. Pe lîngã ca-
d r ul  legislativ de reglementare pe plan naþional, în conformitate cu
no rmele europene, a statutului minoritãþilor etnice, un rol esen-
þial revine transpunerii lui consecvente în viaþã, atitudinii autoritã-
þilor, a populaþiei ºi a presei locale, structurilor informale, conºtii-
nþei  c ivice, climatului de toleranþã ºi altor factori imponderabili, pe

care transferul judicios de com pe ten þe la nivel regional nu poate
dec ît sã-i stimuleze. În acelaºi timp, e de subliniat cã regionaliza-
rea în sine nu reprezintã nicidecum o garanþie pentru diminuarea
b irocraþiei, stîrpirea corupþiei, consolidarea spiritului civic sau re-
ducerea tensiunilor interetnice. Dimpotrivã, ea nu poate fi decît
co ro larul firesc al unei evoluþii pozitive pe toate aceste coordonate.

Cei  ce resping orice discuþie constructivã pe tema regionalizã-
ri i  pornesc bineînþeles de la supoziþia cã îndãrãtul unor aseme-
nea ini þiative s-ar ascunde tendinþe separatiste, cã pretinsa auto-
no m ie lo calã ar servi drept paravan pentru un atentat la integrita-
tea teri to rialã a þãrii, la suveranitatea ei naþionalã. Faptul cã iniþia-
ti va porneºte tocmai din Ardeal ºi cã, judecînd dupã nume, majo-
ri tatea semnatarilor Memorandumului par a fi de naþionalitate
m aghiarã nu face decît sã alimenteze asemenea suspiciuni, întã-
rindu- i pe unii chiar în bãnuiala cã aici e amestecat demonul ire-
dentis m ului, cã intelectualii români care ºi-au pus semnãtura pe
aces t do cument ar fi niºte bieþi naivi, dacã nu chiar renegaþi. Dar
c ine s ã înþeleagã mai bine pãsurile minoritarilor maghiari, decît
ro m âni i  ardeleni, cu experienþa lor istoricã? În ce mã priveºte,
s înt departe de a ignora existenþa unor cercuri care continuã sã
co nteste cu virulenþã Tratatul de pace de la Trianon, ºi care ar pu-
tea s ã s e foloseascã de ocazie pentru a agita din nou spiritele.
Cred  îns ã cã, în anumite privinþe, atitudinea oficialã româneascã
faþã de i s toria mai veche ºi mai nouã a Transilvaniei nu este toc-
m ai  po tri v i tã sã ajute la tãmãduirea rãnilor trecutului, sã contri-
buie la o  mai bunã înþelegere între ardelenii români ºi maghiari,
la identificarea sincerã ºi deplinã a acestora din urmã cu calitatea
de cetãþeni ai României, cu prezentul ºi viitorul þãrii – ipostaze ce
ar co ns ti tui ,  dupã opinia mea, tot atîtea ºanse autentice de a zã-
dãrnic i  pentru totdeauna orice uneltiri iredentiste.

M ã refer aici la faptul binecunoscut, dar trecut de multe ori
s ub  tãcere, minimalizat sau tratat unilateral, cã timp de sute de
ani  Transilvania a fost o parte integrantã a spaþiului istoric, cultu-
ral ºi politic ungar, tot aºa cum de altfel zone importante ale aces-
tui  teritoriu au constituit vatra de civilizaþie materialã ºi spiritualã
a uno r co m unitãþi de naþionalitate germanã. Las la o parte ches-
tiunea,  desigur importantã, a continuitãþii populaþiei româneºti,
precum ºi aceea a discriminãrii la care a fost supusã sub domina-
þia m aghiarã, motiv pentru care aria de manifestare a geniului ei
c reato r a fost multã vreme silitã sã se limiteze, de regulã, la uni-
v ersul rural. Ca fiu, ce-i drept nãscut în refugiu ºi mai recent chiar
p ribegit, dar nedezminþit al Ardealului – ºi cu riscul de a stîrni iri-
tarea celor ce se socotesc a fi unicii depozitari ai sentimentelor pa-
trio tice – mã întreb totuºi cum se poate aºtepta din partea ma-
ghiarilor ardeleni sã se simtã la ei acasã în patria românã, cîtã vre-
m e s trãmoºii lor sînt trataþi cu predilec þie în chip nediferenþiat,
d rept venetici ºi asupritori, cîtã vreme contribuþia incontestabilã a
atî to r generaþii la înflorirea civilizaþiei ºi a culturii pe meleagurile
transilvane nu-ºi gãseºte ºi de partea româneascã recunoaºterea
o nestã, precum ºi o reflectare adecvatã în toate manifestãrile exis-
tenþei sociale. De ce sã ne mai mire atunci exagerãrile cu semn
s chim bat din interpretãrile maghiare ale frãmîntatei istorii a Ar-
dealului, sau cã unii cautã la Budapesta înþelegerea de care ar fi
normal sã beneficieze la Bucureºti? Nu cumva tocmai lipsa de fle-
x ib i l i tate, de receptivitate faþã de cerinþe îndreptãþite, este cea care
ar putea periclita stabilitatea þãrii, punînd în miºcare spirala exce-
s elo r naþionaliste de ambele pãrþi? Oare chiar nu sîntem în stare
s ã tragem învãþãminte din trista experienþã iugoslavã?

F ãrã a prezenta acuitatea ºi nici dramatismul raporturilor ºtiu-
te cu etnia maghiarã, o situaþie oarecum asemãnãtoare se regãseº-
te º i  în p rivinþa atitudinii referitoare la contribuþia istoricã a saºilor
º i  a ºvabilor la dezvoltarea Transilvaniei ºi a Banatului – cu atît
mai de neînþeles, cu cît aici nu-i vorba de nici un fel de dispute.
Fap tul mai mult decît regretabil cã, prin exodul urmaºilor de as-
tãz i ai coloniºtilor germani, o înfloritoare vieþuire de peste opt se-
co le a ajuns acum pe cale sã apunã, nu scuzã deloc modul sche-
m atic ,  lacunar ºi nu o datã deformat al oglindirii roadelor – s-ar
putea spune al vestigiilor – acestei remarcabile existenþe. În vre-
m e ce, acordîndu-i atenþia ºi ponderea cuvenitã, abia cã s-ar ajun-
ge la o reflectare mai echilibratã, pe potriva realitãþii, a rolului fie-
cãrui grup etnic în evoluþia istoricã a provinciilor de peste Carpaþi.
ªi, pe de altã parte, s-ar fructifica astfel o ºansã excelentã de inten-
s i f i care a relaþiilor de o evidentã însemnãtate cu Germania, ºansã
a cãrei  neg l i jare ar fi, în actualul context european, de neiertat.

M - am  oprit mai pe larg, din motive lesne de înþeles, asupra
uno r aspecte specific ardeleneºti ale temei abordate, dar sînt si-
gur cã ea are legãturã ºi cu alte zone fierbinþi ale peisajului politic
de astãzi. De pildã, e de presupus cã regionalizarea ar putea în-
les ni  ºi o eventualã redefinire viitoare a raporturilor nu mai puþin
del icate ale României cu Republica Moldova. Dar cine sã spunã
cu certi tud ine dacã, într-adevãr, dezbaterea asupra regionalizãrii
a fo s t pornitã prea devreme, sau dacã, dimpotrivã, a sosit mo-
m entul  ca societatea româneascã sã fie confruntatã deschis cu
aceas tã problematicã dificilã? Oricum, duhul a scãpat din clondir
º i  ar f i  o  naiv itate sã ne prefacem acum cã nici nu existã. Cine cre-
de cu fermitate în dreptatea propriei cauze n-are de ce sã evite
d ialo gul: dupã decenii de închistare în dogme ºi tabu-uri, cred cã
e caz ul sã ne deprindem cu o lume în care coexistã mai multe
adevãruri.

M ünchen, martie 2002

GHEORGHE SÃSÃRMAN s-a nãscut în 1941, trãieºte în Germania. Este ar-
hitect ºi scriitor. Cuadratura cercului, Cluj, 2001; Sud contra Nord,
Cluj, 2001.



MOLNÁR Gusztáv

„Naþiunea” ºi „þara”

M-a încercat de multe ori gîndul cã acei aproape cincisprezece ani pe ca-
re i-am petrecut în Ungaria au fost timp pierdut ºi cã decizia pe care am
luat-o în 1987, la Bucureºti, excedat de ºicanele Securitãþii, de a mã mu-
ta cu familie cu tot în Ungaria a fost, cel puþin în ceea ce mã priveºte pe
mine, personal, o eroare. Aºa ºi este, de bunã seamã. Dar într-un mod
bizar, tocmai în vremea din urmã, de cînd ca redactor al Provinciei clu-
jene experimentez o formã specificã a reîntoarcerii, am înþeles cã aceas-
tã amarã ºcoalã din þara-mamã a avut totuºi foloasele sale. Am învãþat cã
pentru majoritatea locuitorilor acestei þãri ea nu e „patria-mumã” a „na-
þiunii maghiare” ci pur ºi simplu o þarã, ai cãrei locuitori sînt – în marea
lor majoritate – maghiari ºi dacã se-ntîmplã sã aparþinã de vreo minori-
tate – atunci sînt º i maghiari. Dar nu pentru cã aºa i-ar declara cineva ci
pentru cã aºa se simt ei. În Ungaria, dacã un cetãþean maghiar de origine
germanã, slovacã, evreiascã sau românã se simte lezat în demnitatea sa
de minoritar, atunci, fireºte, va reacþiona pe mãsurã. Dacã însã cineva
i-ar contesta maghiaritatea, identitatea sa ungureascã, ei bine, l-ar pune
la punct cu aceeaºi intensitate ºi îndreptãþire. Aceastã dublã identitate re-
simþitã azi deja ca fireascã e semnul înaltului grad de integrare internã,
constituitã de-a lungul unui veac ºi jumãtate, a statului ºi naþiunii mo-
derne ungare.

1

În þara ce poartã numele ungurilor asta e ordinea istoriceºte consti-
tuitã a lucrurilor ºi în ordinea asta nu încap acei unguri rãmaºi acum
optzeci de ani în afara procesului de edificare a naþiunii, dar care simt cã
au ºi ei ceva în comun cu Ungaria, cã ea este ºi a lor, dat fiind cã ei n-au o
þarã pe care s-o simtã ca atare, de care sã aparþinã din tot sufletul ºi cu
toatã inima. Evident cã aceastã problemã nu poate fi pe înþelesul celor
ce, în consonanþã cu evoluþia socialã din epoca modernã, considerã Un-
garia patria cetãþenilor maghiari.

Cã existã oameni care gîndesc astfel – ajuns la Budapesta am obser-
vat curînd, dar n-am acordat prea mare importanþã acestui lucru, con-

vins fiind cã ei reprezintã o minoritate infimã. Acuma ºtiu deja cã ei sînt
majoritatea, deºi aceastã majoritate e mai degrabã tãcutã, nu se organi-
zeazã în trendul doctrinelor ci pur ºi simplu existã. Aceastã majoritate
ºtie, mai exact indivizii care o compun ºtiu – chiar dacã-i fac adesea ro-
mâni – cã ºi maghiarii din Transilvania sînt unguri, totuºi necesitatea de
a se delimita de ei clar ºi fãrã echivoc funcþioneazã într-înºii cu o forþã
elementarã. Nu pentru cã s-ar fi dezis cu josnicie de ei ci din motive mult
mai prozaice. Ei nu percep naþiunea ca pe o „realitate istoricã vie” nici în
interiorul hotarelor, pentru ei „naþiunea” maghiarã fiind comunitatea,
mai exact mulþimea cetãþenilor nãscuþi în Ungaria ºi care trãiesc acolo,
care se percepe pe sine ca pe o comunitate doar în delimitarea sa de
mul þimea celor de alte cetãþenii. În plus, conþinutul acestei delimitãri e
cu totul altul spre rãsãrit decît în direcþia apusului.

În schimb, cei care gîndesc în termenii unei virtuale „naþiuni istori-
ce”, care sînt de pãrere cã întreaga maghiarime din bazinul carpatic e un
singur organism viu sînt, de asemenea, în stare sã se comporte ca o co-
munitate doar delimitîndu-se de cineva, de „popoarele vecine care ºi
i-au însuºit pe nedrept ºi-i oprimã pe maghiari” ºi de cei cu „inima în-
strãinatã” trãitori în Ungaria, care dau întîietate continuitãþii modernitã-
þii faþã de continuitatea istoricã. Diversele doctrine sau textele ideologice
cu aparenþã de doctrinã nu fac decît sã furnizeze cadrul a ceva despre ca-
re nu se ºtie cu exactitate ce este în realitate, dar se poate afirma cu de-
plinã siguranþã cã aceia ce pot fi într-acest chip apelaþi constituie minori-
tatea clarã, „vizibilã” a electoratului ungar ºi reprezintã o majoritate
doar în cadrul „fragmentelor naþionale” maghiare înscrise în 1920 pe o
altã traiectorie, deºi existã ºi aici o diferenþã sesizabilã între entitãþile rã-

sãritene (din Ucraina, România, Serbia) ºi cele apusene (din Croaþia,
Slovenia, Austria ºi Slovacia).

Cu acestea am ºi ajuns la miza realã a alegerilor de acum din Unga-
ria: dincolo ºi dincoace de toate celelalte, chiar ºi de aparent atît de im-
portantul joc al puterii, e vorba aici de confruntarea dintre „naþiune” ºi
„þarã”, din care – cu destul de mare probabilitate – „þara” va ieºi victori-
oasã. Pe baza ultimelor sondaje de opinie se pare cã ºansele
FIDESZ-ului, care se prezintã în numele „naþiunii”, sînt mai mari, dar
nu e exclus ca victoria sã revinã încã de pe acum coaliþiei dintre socialiºti
ºi liber-democraþi, care face apel la „þarã”. FIDESZ a perceput primejdia
ºi, din februarie încoace, încearcã din rãsputeri – cãutînd sã intre în gra-
þiile „þãrii” – sã-ºi modifice tematica electoralã. Dar nu e deloc sigur cã
va izbuti.

Societatea e un organism aparte, îi poþi vîrî multe pe gît, adeseori re-
ac þioneazã aiurea, conform propriei sale logici impenetrabile, dar cîteo-
datã, rareori, pare a percepe, a pricepe ceva, reacþionînd apoi în conse-
cin þã, independent de ce i se spune sau i se urlã chiar. Atunci nu mai au
efect asupra sa nici un argument ºi nici o rugãminte, nu „înþelege” cã, în
favoarea menþinerii propriei sãnãtãþi, a avut nevoie de acea intervenþie
chirurgicalã pe care o cunoaºtem sub denumirea de „pachetul Bokros”2

sau cã toatã “reintegrarea naþionalã” n-a fost decît o glumiþã, nu trebuie
luatã în serios, cãci cei ce-au pus mîna pe putere prevalîndu-se de alteri-
t ate ºi de spiritul noului au totuºi nevoie ºi ei de un simulacru de ideolo-
gie.

La prima vedere, pare cã prin victoria – posibilã – a „þãrii”, „bazinul
carpatic” va deveni o zonã calamitatã. Nu încape îndoialã cã într-o ase-
menea eventualitate sãnãtatea publicã sau fie ºi problema romilor din
Ungaria vor fi mai importante decît chestiunea maghiarilor de peste ho-
tare, care se va transforma, dintr-o problemã politicã de primã mãrime,
într-una de buget, cuantificabilã prin raportare la un anume procent, nu
prea însemnat, din banii contribuabilului ungur. Integrarea corespunzã-
toare în NATO (care pînã în prezent nu s-a finalizat) ºi mai ales calitatea
de membru UE vor constitui „probleme” de un ordin de mãrime incom-
parabil mai mare decît menþinerea la ordinea zilei a problemei „maghia-
re”. Se va accelera ºi va deveni definitivã, adicã ireversibilã, integrarea
occidentalã a „þãrii” ºi odatã cu asta îndepãrtarea, parte inevitabilã, parte
chiar cu ardoare doritã, de vecinii din est ºi sud-est.

Cu toate acestea consecinþele previzibile nu vor avea acelaºi impact
asupra diverselor comunitãþi maghiare. Maghiarii din Croaþia ºi Slovenia
nu vor sesiza nici o schimbare de fond, cãci în cazul lor nici legea statu-
tului n-a adus, respectiv n-a promis schimbãri fundamentale. Ungurii
din Slovacia – exceptîndu-i pe cei cîþiva politicieni dedicaþi ideii „reinte-
grãrii naþionale din bazinul carpatic” – vor trece rapid peste toate aces-

tea, dat fiind cã alegerile din toamnã ºi urmãtorii doi ani implicã – ºi
pentru maghiarii de acolo – probleme mult mai importante. Miza este
integrarea în NATO ºi în UE a Slovaciei, care are serioase ºanse de reuºi-
tã, dar care poate fi ºi ratatã. Tocmai de aceea maghiarii de acolo pun
acum pe primul plan integrarea vest-europeanã ºi e de sperat cã vor în-
c e rca sã profite de rãgazul de pînã în 2004 pentru a se pregãti – profesio-
nal, politic ºi nu în ultimul rînd cultural – în vederea promovãrii intere-
selor lor specifice în cadrul instituþional ºi juridic al Uniunii Europene.

În Ucraina Subcarpaticã consecinþele vor fi într-adevãr catastrofale
cãci situaþia de acolo e deja ºi acum catastrofalã. Maghiarii de acolo au
cea mai mare nevoie de ajutor ºi nu numai de unul simbolic, ci de unul
material, cît se poate de concret din partea statului maghiar, tocmai de
aceea guvernul „þãrii” va trebui sã þinã neapãrat seama ca, lipsind legea
statului de dimensiunea sa simbolicã, sã menþinã în ceea ce priveºte
þãrile rãmase în afara Uniunii Europene facilitãþile de naturã materialã
pe care le asigurã.

Efectul duelului budapestan al „naþiunii” ºi „þãrii” va fi resimþit însã
fãrã îndoialã cu cea mai mare intensitate în Transilvania ºi în Voivodina
strîns legatã de ea prin intermediul Banatului. Populaþia maghiarã a
acestor douã þinuturi central-europene, dar alipite în 1920 Europei de
Sud-Est, e în momentul de faþã adeptã entuziastã a legii statutului, cãci
vede în el cel dintîi antidot cu adevãrat eficient al subordonãrii sale na-
þionale resimþite pe parcursul a optzeci de ani. Pare însã cã nimeni sau
foarte puþini se simt deranjaþi de faptul cã prin aceasta maghiarii din Ar-
deal ºi din Voivodina intrã de douã ori pe linie moartã: pe de o parte,
identificîndu-se cu una din orientãrile din Ungaria scindatã din punct de

vedere politic picã din lac în puþ, cu alte cuvinte, schimbã un fel de
subor donare cu un alt fel de subordonare, mult mai eficientã, cãci bene-
vol acceptatã. Pe de altã parte, ca „rezerviºti” ai ideii naþionale maghiare
transfrontaliere se sustrag acelei edificãri regionale posibile doar pe baze
transetnice care în Voivodina a luat deja ºi formã instituþionalã ºi a intrat
în faza sa decisivã, iar în Transilvania e pe cale de a se transforma din al-
ternativã teoreticã în alternativã politicã.

Dupã ºocul provocat de previzibila replicã budapestanã a „þãrii”, un-
gurii din Transilvania ºi Voivodina se vor scinda dupã toate probabilitãþile
în douã partide: o parte – mai micã – se va alinia cu îndîrjire partidelor
„naþionale” al cãror ton va deveni încã ºi mai radical în opoziþie, cealaltã
– mai mare – se va trezi la o rãscruce: sã continuie politica tipic minori-
tarã, care nu-ºi asumã rãspunderea unor opþiuni fundamentale, de per-
manent „factor proguvernamental” ºi sã încerce prin intermediul parte-
nerilor bucureºteni, respectiv belgrãdeni sã-ºi promoveze interesele sau,
îmbrãþiºînd cu hotãrîre cauza autonomiei ardelene, respectiv din Voivo-
dina, sã încerce sã-ºi creeze în fine o „þarã proprie” pe care sã ºi-o poatã
asuma din toatã inima. În cazul din urmã îºi va afla fãrã îndoialã aliaþi
printre acei români ardeleni ºi sîrbi din Voivodina pentru care crearea
sau re-crearea unei patrii regionale, ca parte a unei patrii mai mari, pre-
zintã de asemenea o importanþã primordialã.

Crearea patriei regionale se sprijinã pe doi piloni. În primul rînd pe
cooperarea funcþionalã, bazatã pe încredere reciprocã, a elitelor, care,
scoþîndu-se din mrejele ideii ºi politicii „naþionale” tradiþionale pe me-
leagurile noastre, reprezintã ordinea de valori ºi politica veritabil civice,
adicã ale regionalismului transetnic. Celãlalt pilon, nu mai puþin impor-
tant, al acestei strategii constã în reprezentarea decisã a intereselor eco-
nomice ale celor douã regiuni, ceea ce poate asigura, în spaþiul competi-
þiei diverselor partide, preponderenþa în ambele regiuni a politicii spriji-
nite de elitele cooperante.

În aceastã nouã situaþie nu se va mai putea menþine, fireºte, politica
de pînã acum, caracterizatã printr-un înalt grad de inconsecvenþã, care a
încercat sã reprezinte cauza regionalismului ºi în cadrul regiunii cauza
parteneriatului interetnic ca pe un pandant al FIDESZ-ului. Proba auto-
nomiei, în privinþa maghiarilor, e în primul rînd autonomia faþã de Bu-
dapesta. Aceasta nu se traduce prin confruntare ca scop în sine, cãci ºi
legea statutului are douã dimensiuni, cea economicã ºi cea culturalã, ca-
re – pentru maghiarii þãrilor rãmase pe o duratã nedefinitã în afara
Uniunii Europene – înseamnã un sprijin vital sau în orice caz deloc ne-
glijabil ºi care tocmai de aceea poate fi acceptat fãrã nici o reþinere. Nu e
însã nici o nevoie de sprijinirea acelei strategii politice care nu vede în ra-
portul juridic – definit de legea statutului – dintre statul ungar ºi ma-
ghiarii de peste hotare o recuzitã tehnicã necesarã continuãrii legale a
furnizãrii de facilitãþi, ci o trambulinã a reintegrãrii naþionale atotcuprin-
zãtoare.

Se poate nutri doar speranþa cã un guvern socialist liber-democrat,
î nvãþînd din eroarea FIDESZ-ului, se va miºca cu mai multã prudenþã
pe terenul ardelean ºi voivodinean ºi în disputele interne dintre regiona-
liºtii ºi centraliºtii români ºi sîrbi nu va susþine în mod unilateral Bucu-
reºtiul ºi Belgradul ºi pe reprezentanþii maghiari ai „permanenþei” pro-
guvernamentale. N-ar fi nici oportun, nici decent, dacã nu de alta,
atunci pentru cã strategia partidelor de centru-stînga – din pãcate des-
tul de ºovãielnic ºi timid expusã în public – þintind crearea autoguvernã-
rilor regionale alese prin vot direct oferã, ca pe tavã, posibilitatea deloc
exploatatã pînã acum de a susþine, în opoziþie cu strategia „carpaticã”
aºezatã pe baze naþionale ºi conducînd la confruntãri ireale ºi astfel lip-
site de noimã a FIDESZ-ului, introducerea ºi în þãrile învecinate Unga-
riei a autoguvernãrilor regionale alese prin vot direct ºi dispunînd de
competenþe puternice.

Susþinerea strategiei regionale „transfrontaliere” îi va confrunta fãrã
îndoialã cu centraliºtii din Bucureºti ºi Belgrad, dar pe fãgaºul unor
opþiuni relevante de-acum ºi în cadrul Uniunii Europene. Acesta ar fi un
pas înainte mult mai important ºi veritabil, decît iluzia vanã cã guvernele
de la Bucureºti ºi de la Belgrad vor rezolva pînã la urmã problemele arde-
lenilor ºi voivodinenilor. Iar dacã Budapesta nu se va arãta destul de acti-
vã ºi aptã de iniþiative în aceastã problemã va apãrea pe scena politicii ve-
cinãtãþilor un actor nou ºi autonom: Ungaria Rãsãriteanã. Geopolitica
proceselor de lungã duratã indicã la urma urmei cã zona de la est de Tisa
s-a simþit întotdeauna mai organic legatã de Transilvania ºi Voivodina de-
cî t de Ungaria de Apus sau, dacã doriþi, de Pannonia. În felul acesta poate
cã se va petrece într-adevãr în bazinul carpatic sau cel puþin în partea sa
rãsãriteanã un fel de reintegrare postmodernã, aidoma celei la care se
referã britanica Brigid Fowler în remarcabilul sãu studiu dedicat legii sta-
tutului

3
. Aceasta însã nu va fi o comunitate naþionalã care sã transgreseze

frontierele statale, ci – dezminþind concepþiile ºi ambiþiile politice mai de-
grabã premoderne ale „partidei naþionale” maghiare – o structurã regio-
nalã a unor comunitãþi teritoriale. Dizlocînd din direcþia unei teritoriali-
tãþi de tip nou unitatea exclusivã a naþiunii ºi teritoriului, aceastã structu-
rã postmodernã nu se va integra în „Europa naþiunilor”, ci (fãcînd o eva-
luare lucidã a situaþiei geopolitice a teritoriilor în cauzã în raport cu zona
centralã a UE) se va cupla  la o Europã a „þãrilor” ºi „regiunilor”.

29 martie 2000
Traducere de Paul DRUMARU
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Traian ªTEF

Descentralizare prin
reducere la absurd

În România se vorbeºte foarte mult despre descentralizare. Toate
guvernele o proclamã, dar pînã în acest moment ea nu apare de-
cît ca o mistificare. Se întîmplã cu descentralizarea ceea ce s-a
întîmplat ºi cu privatizarea. De la a nu ne vinde þara, s-a dat pe
grabã, s-au falimentat fabrici cu bunã ºtiinþã de cãtre manageri
versaþi,  au apãrut eºecuri parcã orchestrate pentru a ne arãta cã
mai bine era înainte, corupþie, mitinguri, greve, blocãri de dru-
muri. Era normal ca muncitorii sã nu aibã cultura economicã la
zi, dar politicienii au indus ideea cã vindem lucruri foarte valo-
roase pe nimic ºi mãsurau cu privirea clãdirile, în timp ce cum-
pãrãtorii prezumtivi puneau preþ pe viabilitatea afacerii. Nu s-a
v îndu t la timp, iar cînd am vîndut am fãcut-o cu nostalgia pãgu-
boasã cã am dat pe degeaba averea naþionalã. Tot aºa ºi cu des-
centralizarea. A nu ne vinde þara are corespondent în stafia fede-
ralizãrii, iar a lãsa din buget pentru instituþiile locale pare a pro-
voca un dezastru naþional. Asigurãrile de sãnãtate sînt un exem-
plu  concludent. Deºi casele de asigurãri ar trebui sã funcþioneze
ca niºte bãnci, banii ajung tot în pãlãria guvernului, care distri-
bu ie sumele, iar sistemul local de sãnãtate se organizeazã dupã
tot felul de idei „reformatoare” cu care vin miniºtrii. În învãþã-
mînt, pe lîngã faptul cã elevii suportã experimente bulversante ºi
fãrã nici o coerenþã (mai puþin reforma încercatã de Andrei Mar-
ga) , banii î i  dau primãriile, dar înfiinþarea sau desfiinþarea unei
clase sau catedre o hotãrãºte Ministerul. Fãrã descentralizarea fi-
nanciarã º i o reconstrucþie a instituþiilor, descentralizarea este
formalã, dupã principiul reducerii la absurd, urmãrindu-se mai
degrabã reflexele negative decît reuºitele. Ultimele exemple sînt
din domeniul teatrului.

Municipiile din Transilvania ºi Banat au teatre (Timiºoara,
Ar ad, Or adea, Satu Mare, Baia Mare, Cluj-Napoca, Turda,
Tîr gu-Mureº, Gheorgheni, Braºov). Cele mai multe sînt finanþate
de comunitãþile locale (consiliile judeþene), cu excepþia teatrelor
naþionale de la Timiºoara, Cluj-Napoca ºi Tîrgu Mureº. În gene-
ral, instituþiile culturale din România sînt clasificate, li se acordã

un anumit rang, fiind considerate de interes local, judeþean ºi
naþional. De acest statut se þinea seama ºi în finanþare ºi salariza-
re, iar instituþiile „de interes naþional” aveau ºi mai au drept or-
donator principal de credite Ministerul Culturii. Erau cu totul în
subordinea acestuia, de fapt. În ultima vreme, Ministerul Cultu-
rii º i Cultelor încearcã sã scape de instituþiile „naþionale” ºi sã le
dis tribuie consiliilor locale. Aceastã hotãrîre a fost luatã, însã,
dupã votarea bugetelor consiliilor judeþene ºi ale primãriilor ºi
fãrã a se preciza cine va fi viitorul patron. S-a ajuns, astfel, la pro-
tes te radicale ale actorilor, pînã la greva foamei împotriva „des-
centralizãrii”. Ministerul, în al cãrui buget figurau, prin legea bu-
getu lu i, banii pentru teatrele naþionale, se lepãda de acestea ºi le
ar unca peste gard. A identifica protestele împotriva acestui fel
(de la a face felul) al descentralizãrii cu negarea descentralizãrii
înseºi e floare la ureche. Problema nu e legatã atît de opinia acto-
rilor în legãturã cu descentralizarea, cît de curentul pe care-l ge-
nereazã mediatizarea protestelor acestora ºi manipularea lor. În
altã ordine de idei, se pare cã în România capitalismul a fost co-
borît din pod prima oarã în culturã. Guvernanþii apostrofeazã
mereu oamenii de culturã (ºi profesorii, ºi medicii) cã nu sînt
„direct productivi” ºi le reamintesc mereu cît li „se dã”, dar nu
se gîndesc o clipã cît dau aceºtia ºi cu cîtã gratuitate.

Acelaº i scenariu al „descentralizãrii” se întîmplã acum ºi cu
centralele termice. În plus, aici se protesteazã, mai mult împotri-
va anulãrii unor privilegii ale regiilor în situaþia trecerii la comu-
nitãþile locale, unde poþi fi mai uºor tras de mînecã ºi unde dru-
mul de la cauzã la efect este mai scurt. Oricum, aceastã „punere
în braþe” practicatã prin vocea domnului Cozmâncã este încã una
dintre farsele care ni se joacã.

Marginalizarea Transilvaniei

Nu au fost mediatizate cît s-ar fi cuvenit demersurile deputatului
liberal Cornel Popa privind autostrada care sã traverseze Transil-
vania. În iunie 2001, s-au întîlnit la Oradea parlamentari de la
toate formaþiunile politice din Bihor, Cluj, Maramureº, Satu Ma-
re, Sãlaj, Mureº, care au semnat Declaraþia de la Oradea, o dec-
laraþie politicã în termeni destul de categorici, care viza construc-
þia unei autostrãzi Borº–Bucureºti care sã traverseze Transilva-
nia. Efectul a fost includerea între prioritãþile rutiere, prin Legea
nr.1 din 2002, ºi a unui prim tronson Borº–Oradea–Cluj. Se pa-
re, însã, cã Guvernul a uitat deja de aceastã lege, ceea ce l-a fãcut
pe depu tatul bihorean sã-i reaminteascã printr-o interpelare, din
care citez cîteva fragmente: „Guvernul, prin Ministerul de resort
(Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei) face
o aplicare trunchiatã a dispoziþiilor legale în vigoare în prezent,
prin demararea lucrãrilor de construcþie numai pe tronsoanele
Nãdlac–Deva–Sibiu ºi Bucureºti–Braºov. De altfel, pe pagina
electronicã a Ministerului, segmentul de autostradã Borº–Ora-
dea–Cluj-Napoca nici nu figureazã în planul expus, deºi în Legea
nr.1 din 2002 este menþionat cu acelaºi grad de prioritate ca ºi
cele douã tronsoane arãtate mai sus. Avînd în vedere cã se vizea-
zã începerea lucrãrilor ºi pentru autostrada Bucureºti–Consta-
nþa, percepþia cetãþenilor din Ardeal este aceea cã destinaþia au-
tostrãzilor este pentru parcurile de vile de pe litoral ºi din zona
S inaia-Braºov. Aceste zone beneficiazã deja de o infrastructurã
necesarã ºi suficientã actualului trafic, pe cînd Ardealul se con-
fr untã cu drumuri de calitate necorespunzãtoare – acest lucru
fiind de notorietate. Nu contestãm valoarea Braºovului sau a
Constanþei ca zone cu ridicat po ten þial turistic, dar Guvernul tre-
bu ie sã ia în calcul atît activitatea economicã a judeþelor din ves-
tu l þãrii (mai intensã în aceastã regiune – fapt demonstrat de
aportu l la PIB), cît ºi potenþialul turistic de aici ºi creºterea eco-
nomicã generatã în cazul îmbunãtãþirii infrastructurii de trans-
port rutier”. Mai departe: „Apreciem cã amînarea construcþiei de
dr umuri moderne în Transilvania reprezintã o gravã eroare de
s trategie economicã ºi politicã ce va produce o suitã de efecte ne-
gative suportate în ultimã instanþã, evident, tot de întreaga popu-
laþie”. Concluzia: „Strategia naþionalã de dezvoltare a reþelei de
transport conceputã pe ideea integrãrii europene nu poate fi via-
bilã decît prin includerea ºi a Transilvaniei pe poziþie de priorita-
te, aceas tã zonã fiind placa turnantã a relaþiilor multifuncþionale
dintre România ºi statele membre sau candidate ale Uniunii Eu-
ropene”.

I ronia sorþii este cã tocmai guvernele care strigã cel mai tare
s loganurile unitãþii naþionale fac ce fac împotriva acestei unitãþi.
ª i o  altã ironie a sorþii priveºte spre U.D.M.R.. PDAR-ul lui Victor
Surdu le dãdea colegilor (aceiaºi) de guvernare mai multã bãtaie
de cap. Nu numai drumuri nu avem, dar nici trenuri directe în-
tre nord ºi sud, vest ºi est, iar cursa Tarom Oradea–Bucureºti es-
te pe cale de a fi anulatã.

De aceea, este bunã regionalizarea. Nu mai trebuie sã decidã
dl. Mitrea dacã ne trebuie nouã autostradã, în Transilvania, cînd,
pe unde, cu cine (d-lui îi place cu italieni). Dacã tot se fac ºi cele-
lalte cu banii noºtri, mãcar sã nu fim ultimii…

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

Hermann FABINI

Existã o aroganþã a
puterii

Într-unul din numerele din decembrie 2001 ale revistei 22
doamna Alina Mungiu-Pippidi, o specialistã în sociologie cu mare
reputaþie în cercurile intelectuale din Bucureºti, a publicat un ar-
ticol care a reprobat, parþial în ton sarcastic ºi ironic, Memoran-
dumul unor intelectuali români ºi maghiari din Ardeal cu tema:
regionalizarea României. Poziþia exprimatã în acest articol mi s-a
pãr ut cã nu este la nivelul temei abordate. Deoarece consider cã
tema regionalizãrii este esenþialã pentru dezvoltarea viitoare a
României, am conceput articolul de mai jos în limba românã ºi
l-am trimis redacþiei revistei 22 spre publicare. De la secretaria-
tul rev is tei am aflat cã articolul a ajuns la redacþie, nu a fost însã
publicat º i nu mi s-a comunicat nici un fel de luare de poziþie a
rev is tei.  Am rãmas cu impresia cã la nivelul unor intelectuali cu
orientare liberalã din Bucureºti existã anumite tabuuri care nu se
doresc a fi discutate. Avînd impresia cã asanarea structuralã a so-
cietãþii româneºti este o condiþie esenþialã în drumul României
din zona distrugerilor produse de comunism cãtre o societate de-
mocraticã, m-am hotãrît sã ofer acest articol spre publicare revis-
tei Provincia.  Menþionez cã traducerea germanã a articolului a
apãrut în numãrul din 21 februarie a.c. al cotidianului
 Allgemeine Deutschen Zeitung für Rumanien .

Am citit cu atenþie articolul doamnei Alina Mungiu-Pippidi in-
titulat Joaca de-a regiunea din revista Dvs. [este vorba despre re-
vista 22 – n. red.], nr. 51, 18-24 decembrie 2001. Am ajuns la
concluzia cã atît abordarea temei, cît ºi vocabularul folosit nu co-
respund temei analizate. Se vorbeºte de „parlamente regionale
sau cine º tie ce parascovenie”, de „ignoranþa ºi amatorismul” au-
torilor º i de faptul cã „e deplorabil cã, în loc sã discutãm despre
realitate º i lucruri concrete care se pot face, discutãm despre pro-
vocãri precum acest memorandum ºi e regretabil cã, din teribi-
lism º i dorinþã de publicitate, oameni poate bine intenþionaþi
semneazã asemenea documente”.

Chestiunea în cauzã nu este poate aºa de simplã cum o pre-
z intã autoarea, ea nu poate fi redusã, dupã opinia mea, la dorinþa
unui gr up restrîns de intelectuali de a lansa o provocare, consider
cã aici este atinsã o problemã structuralã de importanþã majorã
pentr u þara noastrã. Cu alte cuvinte, problema funcþionãrii statu-
lui în sensul unui stat democratic este strîns legatã de existenþa
unor s tr ucturi la toate nivelurile – comunã, judeþ, stat (în Franþa
comunã, departament, regiune, stat; în Germania comunã, cerc,
land, federaþie) – care sã aibã elemente de autoreglare, respectiv
autorãspundere, celule care printr-un feedback sã-ºi optimizeze
în mare parte singure evoluþia.

Una din caracteristicile sistemelor politice autoritare, atît de
tip fascist, cît ºi a celor de tip comunist, este eliminiarea acestor
s tr ucturi autoreglate, în scopul manipulãrii mai uºoare a masei
populaþiei. În esenþã, multe din distrugerile produse de comu-
nism în þara noastrã pot fi identificate ca distrugeri ale unor
s tr ucturi viabile de felul celor menþionate.

În perioada 1962-1968 am lucrat ca arhitect stagiar ºi apoi ca
arhitect ºef la primãria din Mediaº, care aparþinea atunci Regiunii
S talin, ulterior Regiunea Braºov. Pe atunci transmiterea legilor de
la capitala regiunii în teritoriu se fãcea prin ºedinþe trimestriale
în diferite oraºe ale regiunii, existînd un schimb de experienþã
funcþional dintre centrul regiunii ºi teritoriu. Prin reforma admi-
nis trativã din 1968 aceste structuri au fost desfiinþate, nefiind în-
locuite cu s tructuri la fel de funcþionale dintre capitalã ºi judeþe.
Îmi aduc bine aminte cã am considerat atunci, la prima vedere,
reforma administrativã ca un mijloc de desfiinþare a Regiunii Au-
tonome Maghiare, dar, mai important, pe de altã parte, ca un in-
s tr ument de dominare mai uºoarã a teritoriului þãrii de cãtre
conducerea de partid, respectiv de cãtre Nicolae Ceauºescu, în
sensul dictonului „divide et impera”.

Atîta timp cît asistãm la „Jocul de-a democraþia” din capitalã
– formulare fãcutã cu toatã rãspunderea ºi tristeþea proprie subi-
ectului – nu trebuie sã ne mire foarte mult „Jocul de-a regiu-
nea”.  Ce înþeleg prin „jocul de-a democraþie”, vreau sã explic pe
scurt printr-un exemplu. Cotidiene de mare tiraj prezintã fapte de
cor upþie, furturi de sute de mii, poate milioane de dolari, escro-
cherii la o  scarã inimaginabilã pentru simplul cetãþean, încãlca-
rea legii la proiecte ale guvernului; dar toate aceste dezvãluiri nu
duc nici la condamnarea fãptaºilor ºi nici la condamnarea ziare-
lor care publicã astfel de informaþii, sã nu mai vorbim de cãderea
unui guvern. Reacþia perceptibilã pentru cetãþeanul de rînd este:
latrã cîinii,  iar caravana trece. Existã o aroganþã a puterii, mani-
fes tatã la toate guvernãrile dupã 1989, care sfideazã orice control

dinãuntru sistemului. În limbajul de mai sus, se constatã lipsa în
foarte mare mãsurã a unui feedback, care sã elimine fapte de co-
r upþie, imoralitate ºi încãlcarea legii. Avem de-a face cu o clasã
politicã fãrã mecanisme de autocontrol, structuri politice care nu
au capacitatea de autoreglare.

Mi se pare în aceastã situaþie normal ca sã aparã dorinþa în po-
pulaþie de a avea în provincie structuri care sã permitã o partici-
pare la luarea deciziilor, structuri care se pot opune fatalitãþii
unor deciz ii centraliste, care au caracterizat de altfel majoritatea
perioadei de dictaturã comunistã.

Gãsesc legitimã ºi necesarã iniþiativa intelectualilor autori ai
memorandumului pentru o discuþie pe aceastã temã fãrã iritare
º i încãrcãturã emotivã, liberã de fricã, presiuni, insinuãri ºi jig-
niri,  discuþie care nu trebuie sã se finalizeze foarte repede ºi care
are ca scop schimbarea în timp a conceptelor celor care în viitor
vor fi în poziþii de conducere.

Aceas tã discuþie nu pune sub semnul întrebãrii statul suve-
ran, unitar ºi indivizibil, ci, dimpotrivã, numai un stat cu struc-
turi func þionale va putea sã reziste presiunii de integrare în Co-
munitatea Europeanã în sfera economiei, societãþii ºi culturii. De
altfel,  discuþia este necesarã ºi în vederea elaborãrii unui concept
pe termen lung pentru românii care trãiesc dincolo de Prut.

Ceea ce trebuie sã ne preocupe astãzi mai mult decît orice alt-
ceva es te faptul cã societatea noastrã trebuie sã devinã din nou
funcþionalã ºi atractivã în sensul unor celule viabile, care sã per-
mitã o existen þã participativã a individului în societate. Pentru
mine, simptomul cel mai evident al lipsei de funcþionalitate a
s tr ucturilor sociale actuale este emigrarea elitelor ºi a tinerilor cu
s tudii superioare din lipsa unei perspective de viitor ºi acceptan-
þei în societate. ªi problema demograficã a þãrii poate fi vãzutã în
acest context.

Din unghiul de vedere schiþat, aceastã discuþie nu este una
pur teoreticã, dimpotrivã, consider cã este o condiþie esenþialã le-
gatã de pregãtirea þãrii noastre în vederea integrãrii în comunita-
tea þãrilor europene.

HERMANN FABINI s-a nãscut în 1938 la Braºov. Este profesor, arhitect,
senator liberal al Parlamentului României. Sibiul gotic (monografie),
Bucureºti, 1982 (în germanã în 1989); Biserici fortificate din Transil-
vania, Leipzig, 1985; Atlasul bisericilor fortificate, vol. 1 – Sibiu, 1999,
vol. 2 – Heidelberg, 2000.



Daniel VIGHI

Problematica
definirilor regionale

Una dintre problemele cu adevãrat rãmase în afara discuþiilor, inci-
piente ce-i drept, despre regionalizare este aceea pe care Memoran-
dumul o  schiþeazã, vrînd-nevrînd sumar, ºi anume dimensiunea
geografic-istoricã a procesului de regîndire a definirii regionale a
României ºi dificultãþile care derivã de aici. Într-unul din primele
numere ale Provinciei, Ovidiu Pecican, pare-mi-se, a evocat tan-
gen þial chestiunea, cînd a vorbit despre complexitatea tradiþiilor is-
toric-comunitare transilvãnene ºi modul cum se reflectã ele în
mentalul colectiv. Aºadar, pe lîngã dimensiunea economicã, admi-
nistrativã, dar ºi aceea concret politicã a regionalizãrii, se mai adau-
gã una care îmi pare a fi cea mai dificilã dintre toate: aceea a defini-
rii limpezi a regiunilor ca entitãþi cu destin ºi istorie comune. Ideea
mi s-a impus din textul nou al Constituþiei Italiei, în care existã douã
asemenea definiri cu valoare instrumentalã, care nu lasã loc multor
interpretãri. Una dintre ele este aceea de la Articolul 114 din Capito-
lul V intitulat Regiunile, provinciile, comunele. Textul este urmãto-
rul: „Republica e constituitã din Comune, Provincii, Municipii, Re-
giuni ºi Stat”. La urmãtorul aliniat este definitã dimensiunea juri-
dic-politicã a noii statalitãþi : „Comunele, Provinciile, Municipiile ºi
Regiunile sînt entitãþi autonome cu statute, puteri ºi funcþiuni pro-
prii, dupã principiile stabilite de Constituþie”. Aici este clar afirmatã
regula jocului, conform acesteia „statutele, puterile ºi funcþiunile
proprii” sînt organizate „dupã principiile stabilite de Constituþie”.
Pe baza acestui paragraf se construieºte noua unitate statalã italianã
în care, principial, delegarea atribuþiilor este invers constituitã, adi-
cã entitãþile subsecvente sînt cele care delegã ºi atribuie putere cen-
trului, ceea ce aratã importanþa deosebitã conferitã de Constituþie
puterilor regionale. Ar mai fi de observat ºi faptul cã unitatea statalã
se constituie consociativ, contractual ºi participativ: acest fapt asigu-
rã o dinamicã susþinutã în politica internã a statului. Unitatea aces-
tuia este, aºadar, una larg deliberativã, ceea ce îi asigurã atît flexibili-
tatea cît ºi unul dintre fundamentale democratice esenþiale în mã-
surã sã acopere complexitatea intereselor locale pe baza solidaritãþii
comunitare. Revendicãrile ºi emanciparea legislativã, denumite
„condiþii particulare de autonomie”, sînt iniþiative regionale, aces-
tea trebuie sã fie aprobate „de Camere cu majoritatea absolutã a
membrilor, în baza înþelegerii dintre Stat ºi Regiunea interesatã”
(art. 116). Complexitatea delimitãrilor istoric-administrative rezultã
din chiar definirea geografic-istoricã a entitãþilor locale. Astfel, unele
regiun i, cum ar fi 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 respecti-
velor statute adoptate prin lege constituþionalã” (art. 116).  Subsi-
diaritãþi întemeiate pe criterii istorice se regãsesc în paragraful care
s tabileºte cã, bunãoarã, regiunea Trentino-Alto Adige/ Südtirol „e
constituitã din provinciile autonome Trento ºi Bolzano”. Complexi-
tatea noii construcþii statale italiene se regãseºte în articolul 132, ca-
re stabileºte cadrul constituþional (consociativ ºi participativ) al re-
definirii entitãþilor regionale. Fuziunea unor regiuni sau crearea de
noi regiuni este stabilitã strict prin „audierea Consiliilor Regionale”.

KÁNTOR Zoltán

Memorandumul,
naþiunea ºi statul

Reacþiile pe care le-a provocat Memorandumul au atras atenþia asu-
pra unei probleme grave a societãþii româneºti. ªi anume asupra fap-
tului cã politicienii, gazetarii ziarelor importante ºi chiar o bunã parte
a intelectualitãþii gîndesc în termenii unui stat centralizat ºi controlat
de naþiunea majoritarã, stat ce ucide din faºã iniþiativele ce vin din
partea periferiei. Aceastã analizã s-ar putea continua ºi în direcþia
chestiunii naþionalitãþii, aducînd discuþia, aºa cum a fãcut Octavian
Paler, pe linia conform cãreia în spatele Memorandumului ar sta am-
b i þia suspectã de iredentism a maghiarilor. Cu asta însã n-am face de-
cît sã ocolim întrebarea propriu-zisã. Iar în cazul de faþã problema
centralã este statul. Memorandumul propune tocmai reorganizarea
statului prin intermediul unor entitãþi politice ºi administrative mai
mici, care dispun de o identitate proprie.

N u trebuie sã fii un specialist în politologie pentru a recunoaºte cã,
în România, tranziþia, mai noua modernizare ce a urmat cãderii co-
munismului, a fost un eºec. Pe de o parte, statul n-a reuºit sã remo-
deleze societatea înþeleasã în sens larg ºi, pe de alta, n-a reuºit sã se
retragã din societate. (Ar merita o analizã separatã intenþiile în acest
sens pe care le-au avut sau le au elitele politice.) În ceea ce priveºte
justa mãsurã a rolului pe care ar trebui sã-l joace statul, opiniile di-
verg ,  însã pentru a putea guverna un stat ºi o societate trebuie efec-
tuatã descentralizarea administrativã. Încercãri evazive în acest sens
s- au fãcut, dar ele nu pot fi numite încã transformare. Nu s-a reuºit
c rearea unui mecanism funcþional. Concepþia despre autonomie a
U .D.M.R ºi, mai nou, Memorandumul formulat de grupul Provincia,
p recum ºi încercarea timidã a Programului pentru Transilvania al
partidului de guvernãmînt, reprezintã un fel de rãspuns la situaþia de
mai sus.

Meritã observat cã nici o iniþiativã de acest gen n-a venit de la Bu-
cureºti. În acelaºi timp, opunerea cea mai radicalã a venit tocmai din
partea capitalei. Acest lucru aratã cã atît centrul, cît ºi periferiile sînt
în totalitate conºtiente cã, în percepþia elitelor, modificarea structurii
statale actuale e avantajoasã pentru periferii ºi dezavantajoasã pentru
centru. E în afara oricãrei discuþii cã o asemenea soluþie e avantajoasã

pentru periferii, dar nu e deloc sigur cã ea ar fi dezavantajoasã pentru
centru. Centralizarea actualã, intervenþia statului ºi controlul exerci-
tat de acesta pur ºi simplu blocheazã modernizarea. Pentru ca proce-
sele de modernizare sã porneascã, sistemul actual rigid trebuie remo-
delat radical ºi cît mai repede. O soluþie la aceastã problemã ar putea
fi crearea unor regiuni cu competenþe administrative, economice ºi
politice. Cu siguranþã cã statul va gãsi o cale pentru a pãstra un con-
trol mai puþin autoritar asupra regiunilor.

Memorandumul nu se concentreazã asupra reorganizãrii naþiu-
nii, ci asupra reorganizãrii statului, lucru ce poate fi avantajos ºi pen-
tru minoritãþi. Dar e important sã accentuãm cã e vorba de o reorga-
nizare administrativ-teritorialã, care nu are loc pe bazã de naþionalita-
te. Într-o scriere anterioarã, apãrutã în Provincia, am arãtat cã unul
d intre scopurile de atins ale minoritãþilor naþionale e crearea unor
entitãþi politice mai restrînse, în interiorul cãrora maghiarii – dar nu
numai ei – pot avea un cuvînt mai greu de zis în ceea ce priveºte pro-
blemele ce îi ating nemijlocit. Autorii Memorandumului, în primul
rînd actori ai vieþii publice ºi intelectuali români ºi maghiari din Ar-
deal, vãd rezolvarea acestei probleme în regionalizare, în crearea
unor regiuni ce dispun de competenþe politice ºi administrative, în
acord cu modificarea structurii statale europene. Structura statului
urmeazã mai multe principii, care nu sînt neapãrat incompatibile. De
exemplu, nu este o contradicþie statul naþional federal.

Memorandumul pune problema transformãrii statului în acord
cu spiritul epocii. Procesele europene aratã cã statele naþionale se

transformã, iar aceastã transformare are trei caracteristici principale.
Prima e aceea cã statele cedeazã o parte din suveranitatea lor Uniunii
Europene: iatã sensul în care foloseºte Michael Keating conceptul de
post-suveranitate. A doua este cã o parte a competenþelor se transpu-
ne la nivelul local (regional, judeþean, orãºenesc) deja existent. Cea de
a treia, care este pentru noi ºi cea mai importantã, este cã se creeazã
noi  entitãþi mai restrînse. Acestea pot fi de douã tipuri. Pe de o parte se
pot crea regiuni ce acordã atenþie tradiþiilor istorice sau raþiunii eco-
nomice, regiuni al cãror principiu de organizare nu este naþional. Iar
pe de altã parte se pot întãri sau, în unele locuri, crea organisme poli-
tice care sã ia în considerare ºi principiului naþionalitãþii. Aceste ten-
dinþe au fost luate în considerare ºi de autorii Memorandumului. În
locul organizãrii pe principiul naþionalitãþii, obiºnuit în spaþiul nos-
tru, ei au votat oricum pentru organizarea pe principii regionale.

Urmãrind dezbaterile ce au avut loc cu privire la modificarea Con-
stituþiei ºi în jurul Memorandumului, e evident cã elita politicã româ-
neascã nu e dispusã sã renunþe la caracterizarea þãrii drept stat-naþiu-
ne. Statul-naþiune nu e un concept descriptiv, care sã exprime o reali-
tate sociologicã (cãci altfel în Europa am avea doar douã state de acest
tip: Islanda ºi Portugalia). Predicatul stat-naþional exprimã o ambiþie
politicã unificatoare, omogenizantã, care se manifestã prin instituþio-
nalizarea ce are loc pe principiul naþionalitãþii ºi prin construirea unei
puteri infrastructurale supuse interesului naþional. În aceastã privin-
þã, România nu e singurã. În schimb, mecanismul statal ce urmãreº-
te logica statului-naþiune e cel mai mare obstacol în calea unei tranzi-
þ i i  reuºite. În opinia mea, e o eroare de analizã a subevalua puterea
statului în spiritul diverselor teorii asupra globalizãrii. Dar este cît se
poate de îndoielnic cã logica statului-naþiune poate duce la crearea
unui stat viabil ºi eficace. E mult mai probabil ca ataºamentul faþã de
instituþionalizarea pe baza principiului naþionalitãþii sã rateze tocmai
aceastã viabilitate. Am remarcat cu uimire cã majoritatea comentato-
rilor, inclusiv cei de la sãptãmînalul bucureºtean 22, nu observã
aceastã tensiune. Cum spuneam, programul Memorandumului ar
reprezenta un pas înainte ºi pentru minoritãþi, dar esenþa programu-
lui e demararea modernizãrii României! Probabil cã nu propunerile
Memorandumului sînt singurele soluþii posibile, dar existã grave pro-
bleme acolo unde o asemenea iniþiativã e privitã ca un atac împotriva
integritãþii statului ºi nu ca o provocare intelectualã ce cheamã la a fi
gînditã în continuare. Mai ciudat e cã aceia care bãnuiesc un pericol
în spatele acestei acþiuni nu observã cã Memorandumul pune sub
semnul întrebãrii, la modul univoc, organizarea pe baza principiului
naþionalitãþii. El se îndoieºte nu numai de legitimitatea instituþionali-
zãrii majoritãþii pe principiul naþionalitãþii, ci ºi de legitimitatea acele-
eaºi instituþionalizãri a minoritãþilor. Tocmai de aceea i se pare dezira-
b ilã naºterea unor identitãþi transetnice.

Unul dintre conceptele preferate ale literaturii de specialitate care
se ocupã de conflictele interetnice este identitatea transetnicã, ca o
conºtiinþã de sine ce se aflã deasupra identitãþilor naþionale, depãºin-
du-le. Aceasta este soluþia pe care o vãd ºi autorii Memorandumului

pentru a ieºi din situaþia unei Românii încãrcate de tensiuni ce þin de
naþionalitate. În ceea ce priveºte acest gînd am însã reþineri. Literatu-
ra de specialitate din ultima vreme ºi o parte a intelectualilor fac cu
p lãcere apel la faptul cã am avea o identitate pluralã, respectiv cã în
urma formãrii unei identitãþi transetnice, plurale, s-ar reduce tensiu-
nile interetnice. Am senzaþia cã preluarea necriticã a acestui concept
la modã mai degrabã împiedicã decît ajutã progresul necesar.

Memorandumul vorbeºte despre identitatea regiunilor þãrii. Iden-
titatea nu þine de culturã, istorie, limbã, ci de organisme politico-ad-
ministrative mai restrînse, adicã de regiuni. Ei aºeazã în prim-plan
faptul cã, pe lîngã identitatea naþionalã, existã ºi alte tipuri de identi-
tãþi. Însã atunci cînd avem de-a face cu identitatea trebuie pusã de fie-
care datã întrebarea: oare structurile ºi instituþiile politice sînt mode-
late de o identitate „existentã” sau, din contrã, instituþiile, în cazul
nostru regiunile politico-administrative, sînt cele care modeleazã
identitatea?

În România, tranziþia a fost un eºec. Acest lucru e atît de evident cã
nu necesitã dovezi suplimentare. Clasa politicã n-a gãsit soluþii la pro-
b lemele fundamentale. Pe lîngã numeroasele întrebãri ce nu ºi-au gã-
sit încã rãspunsuri, raportul dintre majoritate ºi minoritate este, ºi el,
nerezolvat. Urmînd logica naþionalitãþii nu existã ºanse pentru ame-
l iorarea tensiunilor ºi a contradicþiilor. Autorii Memorandumului sînt
ºi  ei conºtienþi de aceastã problemã, de aceea propun reorganizarea
statului pe baza unei logici diferite, care poate aduce cu sine ºi slãbi-
rea tensiunilor amintite. Dupã toate probabilitãþile aceasta nu se întîl-

neºte cu logica presupusã de construcþia naþionalitãþii în termeni de
majoritate ºi minoritate, cel puþin deocamdatã nu.

Astfel apare din nou vechea întrebare: oare ce vine pe primul plan,
rezolvarea problemei minoritãþilor sau reformarea mecanismului
statal? Nu putem face abstracþie de faptul cã în România – cel puþin în
parte – prezenþa minoritãþii naþionale politic active este obstacolul în
calea reformãrii mecanismului statal. Dat fiind cã nu numai tranziþia
a eºuat, ci ºi crearea statului-naþiune omogen (în procesul aderãrii la
NATO ºi al integrãrii în UE, aceasta a devenit imposibilã), clasa politicã
româneascã trebuie sã gãseascã o soluþie care sã rezolve deodatã am-
bele întrebãri. Pentru aceasta ar trebui sã analizeze la modul serios
reorganizarea statului. În opinia mea, tocmai aceastã întrebare o ridi-
cã Memorandumul. Primele reacþii pot fi citite în numãrul din ianua-
rie al revistei Provincia. Deocamdatã nu existã nici un semn cã politi-
cienii ºi-ar fi pus la modul serios aceastã întrebare de o importanþã
dec isi vã. Acest lucru e trist nu numai pentru autorii ºi semnatarii Me-
morandumului. Ei  s-ar putea consola însã cu faptul cã analizele de
mai  t îrziu îi vor pomeni ca fiind cei ce au pornit acest proces. Cum vor
apãrea ei în acele analize… vom vedea peste cîþiva ani.

Traducere de Alexandru POLGÁR

KÁNTOR ZOLTÁN s-a nãscut în 1968 la Timiºoara. Este sociolog, politolog,
colaborator al Institutului Teleki László din Budapesta ºi profesor invitat
la Cluj ºi Timiºoara. Kisebbségi nemzetépítés; A romániai magyarság
mint nemzetépítõ kisebbség (Nation-building minoritar.), Regio  2000,
3; Az  RMDSZ a romániai kormányban (UDMR la guvernare,
1996-2000), (în colab. cu Bárdi Nándor), Regio, 2000, 4.
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Standardul minim cuprinde un milion de locuitori pentru o regiu-
ne, constituirea sau fuziunea trebuie sã fie cerute de (atenþie!) Con-
siliile Comunale, care sã reprezinte „cel puþin o treime din popula-
þie”, iar cererea trebuie validatã prin referendum.

Revenind de la modelul italian, vom încerca o dezbatere care,
prin diferenþã, sã statueze specificitatea româneascã în domeniu.
Prima dificultatea provine la noi din chiar statuarea regiunilor ºi a
entitãþilor subsecvente. În mentalitatea popularã, ºi la o privire largã
asupra diversitãþilor regionale, am avea cîteva entitãþi de largã recu-
noaºtere: Moldova, Muntenia, Dobrogea, Transilvania ºi Banat.
Aceste entitãþi regionale îºi gãsesc cu prisosinþã, ºi oarecum de la si-
ne, capitalele regionale în jurul cîtorva oraºe mari care au jucat un
rol istoric regional: Iaºi, Constanþa, Craiova, Timiºoara ºi Cluj. Desi-
gur cã rolului istoric i se adaugã unul þinînd de prestigiul cultural ºi
de anvergura economicã a acestora. Numai cã lucrurile nu sînt atît
de simple cum par la prima vedere. O sã le luãm pe rînd. Moldova,
bunãoarã, îºi are douã areale istorice ºi culturale relativ distincte:
Bucovina sau Moldova de sus, cu centrul în jurul Sucevei, ºi Moldo-
va de jos sau de cîmpie. Problema este complicatã de oraºele dunã-
rene, adicã Galaþiul ºi Brãila, tradiþional rivale în raport cu aparte-
nen þa lor la constituirea unei entitãþi regionale comune. Muntenia
nu ridicã nicidecum asemenea probleme. Aici am putea imagina,
þinînd cont de statutul constituþional al Bucureºtiului de capitalã a
României, oraºul Tîrgoviºte jucînd rolul unei capitale regionale din
considerente istorice. Oltenia îºi are o identitate regional-istoricã ºi
popularã clarã, mai puþin zona dinspre Banat cu includerea oraºu-
lui Orºova ºi a zonei istorice bãnãþene în cuprinsul judeþului Seve-
rin, care a stîrnit, la vremea respectivei împãrþiri, frustrãri ale popu-
laþiei din zonã care se identificã în arealul istoric banatic.

Banatul îºi are ºi el douã zone cu tradiþii ºi realitãþi istorice dife-
rite, Banatul montan, care graviteazã în jurul Reºiþei, ºi cel de cîm-
pie, tradiþional gravitînd în jurul Timiºoarei. Interesantã este expe-
rienþa delimitãrilor istorice ale Banatului de Transilvania de pe un
mal ºi celãlalt al Mureºului. Memoria colectivã pãstreazã astãzi de-
limitãrile Banat/Ardeal dupã malurile rîului ºi în funcþie de vechea
delimitare istoricã. Reforma administrativã din epoca stalinistã,
care a regionalizat arbitrar ºi fãrã consultarea populaþiei, a inclus
în regiunea Banat Mureºul ºi a dispus subordonarea Aradului ora-
ºului Timiºoara, ceea ce a creat tensiuni ºi frustrãri ale arãdenilor,
care multã vreme au socotit cã dezvoltarea Timiºoarei din acea pe-
rioadã, atîta cîtã a fost, s-a datorat faptului cã era capitalã regionalã
º i, în consecinþã, a beneficiat financiar ºi economic de acest statut
în dauna Aradului. Rivalitatea aceasta, spre exemplu, s-a developat
în celebrele confruntãri fotbalistice POLI-UTA, care relevau rivali-
tãþi ºi pasiuni redutabile. Dupã revoluþie, confruntarea localã s-a
diminuat prin colaborãrile economice ºi participarea la euroregiu-
nea Mureº–Tisa–Dunãre. Mai mult, datoritã dezvoltãrii economice
a Timiºoarei, influenþa acesteia se resimte politic ºi cultural în zo-
na vãii Mureºului, cu preponderenþã în oraºul Lipova ºi localitãþile
adiacente. Aceastã expansiune, pe care o cunosc din experienþã
proprie, este extrem de interesantã. Astfel, celebru pod de la Lipo-
va al Marei, din romanul lui Ioan Slavici, despãrþea douã lumi cu
douã istorii distincte resimþite ca atare de oameni: Radna, admi-
nis trativ un cartier al Lipovei, este o fostã comunã transilvanã, în
timp ce Lipova, oraºul de dincolo de Mureº, aparþinea de drept lu-
mii bãnãþene. Acest lucru îl dovedesc ºi caracteristicile multicultu-
rale ale locului: Lipova avea o puternicã comunitate ºvãbeascã, în
timp ce Radna este populatã de români ºi unguri. La Lipova exis-
tau pe vremuri kirwai ºi maskenball nemþesc, în Radna aºa ceva
lipsea cu toate cã mãnãstirea franciscanã Maria-Radna, adminis-
tratã tradiþional de ºocaþi, o populaþie de slovaci maghiari, atrage
tradiþional pelerinaje catolice bãnãþene ample. Cu toate acestea,
oamenii locului se considerã ardeleni, pe vremuri acest fapt era
consolidat ºi de faptul cã rãdnanii, deºi locuitori ai oraºului bãnã-
þean Lipova, erau legaþi economic de Podgoria Aradului cu o serie
de comune prospere: Pãuliº, Ghioroc sau ªiria, care practicau, la
începutul secolului 20, exportul de vin ºi fructe pe relaþia
Arad-Budapesta-Viena.

Modificãrile de atitudine de dupã revoluþie aratã cã Mureºul nu
mai este astãzi întotdeauna resimþit ca hotar istoric, dovadã orga-
nizarea sãrbãtorii hramului bisericii din Radna dupã modelul ru-
gii bãnãþene. Cu toate acestea, la o anchetã cu tematicã identitar-
-regionalã, cred cã majoritatea locuitorilor din Radna se vor defini
ca ardeleni. Pe de altã parte, nu este mai puþin adevãrat cã un refe-
rendum pe model constituþional italian de stabilire a unei posibile
entitãþi regionale bãnãþene ar contrapune identitatea istoric-cultu-
ralã ardeleneascã a judeþului Arad unor interese economice care
se dezvoltã preponderent în relaþionãri cu Banatul timiºan. Adãu-
gaþi la asta distanþa care ar despãrþi Aradul de Cluj, capitala regio-
nalã istoricã a Transilvaniei. Probleme asemãnãtoare de identitate
subsecventã o ridicã Partium, adicã Bihorul cu Oradea, mai apoi
Maramureºul sau oraºele puternice economic ºi cultural din zona
tradiþional sãseascã, precum Sibiul sau Braºovul. Complexitatea
tradiþiilor istorice ºi comunitare transilvano-bãnãþene este accen-
tuatã ºi de comunitãþile aparþinînd aºa numitelor þãri, invocate pe
bunã dreptate de Ovidiu Pecican, precum Þara Almajului, Þara Ha-
þegului, a Bîrsei, a Fãgãraºului, a secuilor sau Þara Oaºului, ca sã
denumesc cîteva numai.

Toate aceste realitãþi complexe aratã cã o reformã constiuþionalã
impune cu necesitate, cel puþin în Transilvania, gîndirea unor enti-
tãþi subsecvente regiunilor similare oarecum acelora dintre regiuni
ºi provincii în modelul constiuþional italian. Acestea din urmã ar

HAJDÚ
Farkas-Zoltán

Dilemã matinalã

To v arãºul fidel al dimineþilor mele ceþoase de la Heidelberg este
em is iunea Kulturnotitzen a postului de radio SWR3. Deja înainte de
a m ã trezi pot afla multe lucruri interesante despre viaþa culturalã
vest- europeanã, ba cîteodatã mai amintesc ºi de cîte un eveniment
din Praga sau Varºovia. La sfîrºitul emisiunii de o jumãtate de orã,
în fiecare dimineaþã, o voce femininã plãcutã, puþin reþinutã, îºi ia
rãmas bun de la ascultãtori: „Viel Spass bei der Arbeit”, adicã îmi
ureazã sã-mi fac cu plãcere treburile din acea zi.

În timp ce-mi fierb cafeaua îmi aduc aminte de fiica mea. Pe
vremea cînd încã locuia acasã, la ora aceasta ieºea din camera ei în
p ijamaua lungã cu floricele ºi bîjbîind spre baie, îmi ºoptea somno-
roasã: „Jó munkát” – „Spor la muncã”. ( Cînd era la grãdiniþã îºi
lua rãmas bun cu un încîntãtor „Jó dolgozást” – „Lucru bun”).

Î n as tfel de momente mã gîndesc cã dacã soarta ne-ar fi aruncat
la Craiova, eventual la Iaºi sau la Bucureºti, acum poate m-ar salu-
ta cu „Servici uºor”, dorindu-mi sã am lucru-servici uºor în ziua
respectivã...

Dar oare cum aº putea sã-mi încep munca din acea zi dupã atî-
tea urãri de bine aparent contradictorii? Care îmi este expresia cea
mai familiarã? Sã execut orbeºte tot ce mi se impune în acea zi, sã
execut toate sarcinile numai de dragul muncii, din plãcerea l'art
pour l'art a muncii? Sau bombãnind (unde e aici plãcerea?), dar
conºtiincios, sã încerc sã fac o treabã de o calitate cît mai bunã?
Ev entual sã încerc sã-mi organizez sarcinile din ziua respectivã în
aºa fel încît sã mai las ºi pe ziua urmãtoare, ºtiind doar cã ceea ce
nu pare uºor comportã în sine ºi mediocritatea cu miros de trans-
p iraþie, calitatea slabã?

Odatã mi-am povestit dilema matinalã ºi unei cunoºtinþe din
„þara-mamã”. Dupã un scurt timp de reflecþie a afirmat cã formula
din limba maghiarã este cea mai potrivitã, sã o urmez numai pe
aceasta, fiindcã ea mã va proteja de efortul servil, dar totodatã ºi de
neseriozitate. Era foarte sigur de ceea ce spune, aºa cã am conside-
rat ca fiind inutil sã îl întreb, ce pãrere are: atunci de ce nu învaþã
germanii ºi românii de la noi?

Mîndrie sau curiozitate – preþul
satisfacþiei
A nul trecut, în primãvara tîrzie, viaþa publicã din Germania a fost tul-
buratã de o disputã care a fãcut mare vîlvã, ocolind de cele mai mul-
te ori raþionalitatea cumpãnitã. Nu prea se gãsea nici o personalitate
pub l icã mai importantã care sã nu fi intervenit în aceastã disputã.

Articolele, foiletoanele de sfîrºit de sãptãmînã ale ziarelor, eseu-
ri le jurnalistice, comentariile ºi analizele radiofonice, documenta-
rele ºi „talk show”-urile televizate insistau asupra întrebãrii: „poate
f i  c ineva mîndru de faptul cã e german?”

În mod vizibil a apãrut puþinã confuzie în jurul identitãþii naþio-
nale a cetãþenilor celei mai bogate ºi puternice þãri europene.

Î nsã aceastã întrebare nu preocupã numai naþiunea germanã,
de 80 de milioane de suflete. Nu gãsim nici un popor, nici o naþiune
europeanã care din secolul 19 ºi pînã acum sã nu-ºi fi pus aceastã
întrebare.

Dar mai bine dacã cobor din aceastã dimensiune universalã ºi,
îm brãcînd mantaua incomodã a îndoielii, încerc sã-mi pun aceastã
întrebare mie însumi. Aºadar (mãcar atîta curaj sã am, sã-mi pun
întrebarea!), sînt eu mîndru de a fi maghiar, mai exact: maghiar
ardelean?

ªtiu, este vorba despre foarte mult – la urma urmei, aceastã în-
trebare priveºte identitatea mea, apartenenþa mea spiritualã. Chiar
d in aceastã cauzã este mai bine dacã nu dau un rãspuns pripit. Nici
chiar dacã prin ezitarea mea momentanã aº pierde definitiv încre-
derea celor care vãd în mine un „bun maghiar”.

Aºadar: mîndrie. Conform Dicþionarului Explicativ al Limbii
Maghiare, mîndrã este persoana „... care dintr-un anumit motiv
este cuprinsã de un sentiment plãcut, de un respect de sine legi-
tim”.

R es pect de sine – caut cuvîntul al cãrui sens devine deodatã
co nfuz: „... a fi conºtient de propria valoare, respectiv hotãrîrea ce
izvorãºte din acest sentiment”. Aha, aºadar numai valorile create
de mine, numai performanþele mele îmi pot crea respect de sine,
îm i  pot stîrni acel „sentiment plãcut” – mîndria.

Dar oare este meritul meu cã m-am nãscut maghiar? Cã am pãr
negr u ºi cã, privindu-mi faþa, bãcanul turc din Heidelberg este ferm
convins de ani întregi cã sîntem compatrioþi, numai cã eu, renegat
laº, nu am curajul sã „recunosc”. Aº fi avut, aº avea oare altã opþiu-
ne? Desigur, aº putea vorbi într-o limbã de circulaþie internaþiona-
lã,  englezã, francezã, germanã, mi-aº putea vopsi pãrul în blond, aº
putea folosi lentile de contact azurii... Dar pentru ce? Din cauza
pro  nun þiei mele strãine, a pãrului portocaliu, a ochilor care lãcri-
meazã în continuu, ºiretlicul s-ar descoperi repede – ºi atunci aº
avea ºi mai puþine motive sã fiu mîndru.

A ccept ceea ce sînt, adicã faptul cã sînt maghiar, maghiar arde-
lean, dar din acest motiv încã nu mã cuprinde nici un fel de „res-
pect de sine legitim”, nici un „sentiment plãcut”, cum nu mã în-
cearcã aceste sentimente nici din cauzã cã nu chelesc sau cã, deo-
camdatã, reflexele îmi funcþioneazã acceptabil.

M-am abãtut de la subiect. E timpul sã mã uit ºi în Dicþionarul
I storic al Lexicului Maghiar din Transilvania al  lui Szabó T. Attila,
una dintre cãrþile mele de cãpãtîi.

Des pre primul sens al cuvîntului „mîndru” dicþionarul spune:
„felfuvalkodott, elbizakodott; îngîmfat, înfumurat; stolz”. Un docu-
ment din 1696 vorbeºte despre „...Flãcãi mîndri netrebnici (ha-
szontalan büszke Legények)”,  un altul din 1762 despre „acel
mîndru flãcãu iobag (azon büszke Jobbágy legény)“ care „...ºi-a
pri po n it caii ºi i-a irosit urît (...a lovakat belé tzövekelte, és rutul
el  praedalta)“.

N ic i al doilea sens al cuvîntului nu este mai mãgulitor:
„fennhéjázó; trufaº, mîndru; übermütig“. 1765: „cînd Murvai in-
trã în casã, aceºtia petrecînd acolo cum se cuvine, din supãrare
ºi îngîmfarea-i necuviincioasã nici cã bunã ziua nu putu da,
dar numai cu astfel de vorbe trufaºe ce întãrîtã pe alþii la vãrsa-
re de sînge: Noroc bun Flãcãi, cu ce gînd pe aici? (midõn Murvai
a házba bément ezek ottan betsülettel mulatván, maga bosz-
szúságában és illetlen kevélységbõl különben beköszönni is nem
tudott, hanem illy büszke s vérengzésre másokat ingerlõ be-
széddel: Jó szerentsével Legények, mi szándékkal vadtok?)“

Co nform mãrturiei datelor etimologice aºadar, pe vremea înain-
taºilor noºtri, cuvîntul „mîndrie” avea conotaþii negative. Iar dacã
sîntem ºi mai atenþi, într-adevãr descoperim un dram de exclusivi-
tate în faptul cã cineva este cuprins de mîndrie din cauza naþionali-
tãþii sale, din cauzã cã este, de exemplu, maghiar, ºi nu german sau
român sau chinez.

Desigur, nu putem avea ca scop – ar fi un scop fãrã rost! –, sã ne
negãm sau sã ne modificãm deprinderile, comportamentul determi-
nate de propria dimensiune culturalã (Cioran a încercat ºi timp de o
jumãtate de viaþã s-a simþit strãin în limba francezã – dacã putem da
crezare jurnalelor sale). Nu ne putem sacrifica specificul cultural
pentru îndoielnicul ideal al comunicaþiei globalizatoare, „neutre din
punct de vedere cultural”. Dar, pe lîngã asumarea conºtiinþei unei
identitãþi ce izvorãºte din dimensiunea noastrã culturalã (din ma-
ghiarimea noastrã), nu trebuie sã pierdem din vedere (pun acest lu-
c ru pe hîrtie, deºi ºtiu cã pentru minoritari acesta este un stereotip,
cu toate cã majoritarii nu prea îl au în vedere nici chiar în zilele noas-
tre) faptul cã fiecare culturã are o concepþie proprie despre realitatea
care ne înconjoarã pe toþi. Evident, aceasta încã nu înseamnã cã ºi cu-
noaºtem diferenþele, dar recunoaºterea existenþei lor este condiþia
esenþialã pentru a fi curioºi, pentru a urmãri cu atenþie ceea ce pen-
tru noi „nu este familiar”.

Despre modul de tratare a
„nefamiliarului”
Pentru noi – pentru noi toþi care, într-un fel sau altul, sîntem arde-
leni  – sînt date aceste trei formule de salut ºi libertatea de a ne ra-
porta într-un fel sau altul la polisemia, la ambivalenþa lor. Cert e cã
d intre cele trei, douã ni se par strãine încã din copilãrie, dar din cînd
în cînd erau/sînt prezente în viaþa noastrã (rog cititorii sã facã acum
abstracþie de stereotipiile convieþuirii/traiului unul lîngã altul).

Aºadar, ce sã facem cu „nefamiliarul” ce trãieºte lîngã noi
( eventual în noi)?

Eu aº distinge douã moduri de abordare a dimensiunilor cultu-
rale „nefamiliare” mie: cel calificativ ºi cel explorator.

Calificatorul se caracterizeazã prin reþinere faþã de „nefami-
liar”. Percepþia sa este selectivã, pentru cã el considerã a fi absolute
valorile considerate a fi proprii, calificarea întîmplãrilor fiind astfel
consideratã mai importantã decît analiza lor obiectivã. Considerã
cã p ro pria culturã este superioarã, în fiecare acþiune cãutînd con-
f i rmarea cunoºtinþelor anterioare. Apariþia strãinului îi tulburã
concepþia exclusivistã despre lume, persoana cu aceastã atitudine
încercînd sã-ºi apere punctul de vedere static prin desconsiderarea
a to t ce este diferit. Percepþia sa nu este adaptatã la lumea schimbã-
to are – este incapabilã sã accepte noul –, ci „selecteazã”, adicã este
dispus sã ia la cunoºtinþã numai ceea ce îi confirmã poziþia pe care
o  crede de neclintit. Desconsiderã ºi bagatelizeazã tot ce este in-
compatibil cu aceasta.

putea fi judeþele, regîndite pe criterii de solidaritãþi istoric-culturale
locale specifice. Numai cã o discuþie de acest fel este un pur exerci-
þiu intelectual, atîta vreme cît avantajele unor asemenea construcþii
administrativ-politice regionale nu sînt socotite ca fiind cu adevãrat
utile pentru ameliorarea politicii interne româneºti în vederea asi-
gurãrii unei mai bune transpuneri în plan local a reformei europe-
ne. Desigur cã noi putem invoca aici mult ºi bine experienþa Euro-
pei Occidentale ºi rezultatele pozitive ale unei asemenea abordãri
politice, atîta vreme cît semenii noºtri vor socoti cã bunãstarea vesti-
cã este un dat imuabil, un soi de noroc al destinului de care aceºtia
ar fi  avut parte într-un fel metafizic, fãrã sã facã mai nimic pentru
aceasta, ca la un soi de Robingo al istoriei.

DANIEL VIGHI s-a nãscut în 1956, la Lipova, jud. Arad. Este scriitor ºi pro-
fesor al Universitãþii de Vest din Timiºoara. Sorin Titel - monografie criti-
cã,  Braºov, 2000.
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Ovidiu PECICAN

Despre stat nimic nou

Istoria românilor la Academie
Au apãr ut de curînd primele patru volume dintr-o monumentalã
Istorie a românilor publicatã sub egida Academiei Române. Nici
nu s -au s tins însã bine luminile reclamei de care s-a bucurat in-
treprinderea ºi primele contestãri s-au ºi fãcut auzite. Într-un ar-
ticol publicat de sãptãmînalul 22, ªerban Papacostea, el însuºi
academician ºi co-autor al unei alte sinteze istorice dedicate tre-
cutului românesc, dezvãluie un plagiat localizat în al patrulea vo-
lum al (deocamdatã) cvartetului. El este probat într-o manierã
irefutabilã prin punerea pe douã coloane a textului incriminat ºi
al unui mai vechi studiu propriu. Faptul este de naturã sã submi-
neze credibilitatea întregului edificiu ºi, chiar dacã se va dovedi o
operaþiune singularã, nerepetatã de ceilalþi autori, este suficient
pentru a arunca o luminã negativã asupra operei colective. Cã es-
te aºa ori s-au produs mai multe derogãri de la etica cercetãrii,
oricum, prin însuºi acest fapt, noua Istorie a românilor ajunge
lîngã sinteza istoricã a lui Mircea Muºat ºi Ion Ardeleanu, apãrutã
în anii ultimului deceniu ceauºist, unde putuserã fi regãsite pa-
gini copios reproduse dupã alþi autori fãrã semnele citãrii ori vreo
trimitere la sursã.

Se poate, totuºi, presupune cã, în marea lor majoritate, autorii
tratatului ºi-au elaborat cu probitate partea ce le revenea. Nu sînt
motive pentru a crede cã o întreagã echipã a „haiducit” roadele
muncii de decenii ale colegilor absenþi. Travaliul ºi rezultatele
obþinute meritã, de aceea, o analizã serioasã ºi nepãrtinitoare.

În aceastã ordine de idei, una dintre problemele pe care le-am
ses izat la lecturã este cea a caracterului ºtiinþific al tratatului, cîtã
vreme probitatea este un parametru necesar, însã nu ºi suficient
în atingerea pragului de exigenþã dezirabil în cazul lucrãrilor ºtii-
nþifice. Un alt criteriu, þinînd mai degrabã de eºafodajul teoretic,
conceptual, al lucrãrii, ar fi coerenþa ºi consecvenþa perspectivei.
Tocmai pentru asigurarea acesteia este necesarã, în cazul unor lu-
crãri colective, prezenþa unor coordonatori. Ei sînt cei care au
menirea sã coroboreze diversele segmente ale ansamblului, sã
semnaleze in coe ren þe le ºi erorile, inadvertenþele ºi omisiunile,
luînd mãsuri pentru înlãturarea acestor neajunsuri. ªi recenta Is-
torie a românilor are doi coordonatori. Dar cu toate acestea, exis-
tã dificultãþi substanþiale care nu au putut fi depãºite ºi care, apa-
rent, nici nu au fost sesizate ca atare.

Un asemenea caz este cel al conceptului de stat. Dupã cum se
º tie, s tatul este o formã de organizare politicã apãrutã pe o anu-
mitã treaptã a dezvoltãrii vieþii sociale a comunitãþilor umane,
av înd caracteristici proprii ºi rãspunzînd unor necesitãþi anume
de ges tionare a colectivitãþilor. Prin urmare, statul nu este carac-
teris tic tuturor treptelor istorice ale dezvoltãrii umane ºi nici nu
poate fi confundat cu alte forme de organizare ºi conducere a so-
cietãþilor. Istoriografia românã postbelicã a avut mereu, din nefe-
ricire, obsesia aplicãrii „creatoare” a categoriilor istorice, în fun-
cþie de manipulãrile ideologice ale unui moment sau altul ori în
raport cu dorinþa fiecãrui autor de originalitate (aceasta din urmã
prea rareori inocentã, dezinteresatã). Dupã ce, în vremea jdano-
v ismului cultural – marcat de concepþia lui Mihai Roller în do-
meniul is toriografiei –, în lumina ºtiinþei sovietice, statul român
a fos t acuzat de „imperialism” (cu trimitere directã la evenimen-
tul redimensionãrii din 1918), ulterior, în epoca de aur dominatã
de cuplul prezidenþial Ceauºescu, acelaºi stat ºi-a descoperit an-
tecedente strãlucite în epoca getului Burebista (cu... 2050 de ani
înainte!). Mai mult decît atît. Pe lîngã aceastã pretenþie, al cãrei
subtext era trimiterea la o continuitate perpetuã – greu sau impo-
s ibil de demonstrat –, tot acum, în anii 70-80, au început sã cir-
cule º i versiunile contestabile despre „unificãrile dinainte de uni-
ficare”. Astfel, unificarea lui Mircea cel Bãtrîn pentru sudul ac-
tualei Românii, a lui ªtefan cel Mare pentru rãsãritul ei ºi, desi-
gur, a oricui – român sau nu – ar fi visat o reconstituire a Daciei,
au anticipat ºi fixat ca þel al evoluþiei noastre istorice, dupã cum
credea ªtefan Andreescu, autorul mai multor volume pe tema
Restitutio Daciae,  unirile din modernitate (1859 ºi 1918). Ceea
ce s -a petrecut în cazul statului s-a repetat ºi privitor la alte pro-
cese is torice. În aceeaºi perioadã, „zavera” lui Tudor Vladimires-
cu a devenit, din rãscoalã, „miºcare revoluþionarã”, iar ulterior

revoluþie în toatã regula. Printr-un proces de metamorfozã simi-
lar a trecut ºi „tumultul Horii” (conform versiunii lui N. Densu-
º ianu), ajuns rãscoalã, dar atingînd apoteoza interpretativã – sub
condeiul lui ªtefan Pascu – ca „revoluþie”. Aparent, „umflarea”
miºcãrilor sociale din Transilvania anului 1784 ºi din Þara Româ-
neascã de la 1821 se datora grijii ideologilor de partid de a furniza
trecutului românesc revoluþiilor sociale de care ducea lipsã pen-
tr u a se legitima fenomenul istoric democratic de la 1848 ºi, mai
ales, schimbarea de macaz de la începutul epocii postbelice. Dar,
se vede azi mai clar, era vorba ºi despre frustrarea naþionalistã
s tîrnitã de complexul unei istorii marginale în raport cu cea eu-
ropeanã º i de dorinþa de a o lua pe scurtãturã înaintea Occidentu-
lui: la 1821 deveneam astfel mai rapizi revoluþionari decît ruºii
(decembriºtii aveau sã acþioneze abia în 1825), polonezii ºi fran-
cezii (ridicaþi la luptã abia în 1830), în timp ce la 1784 anticipa-
sem (cu cinci ani!) pasãmite însãºi Marea Revoluþie Burghezã. Se
obser vã consonanþa unor asemenea demersuri cu aºa-numitul
protocronism (formulat de Edgar Papu ºi completat, cu diverse
accente, de Mihai Ungheanu, Paul Anghel ºi Ilie Bãdescu). Dar
es te de notat ºi imitarea unui model sovietic notoriu, conform cã-
r uia r uº ii au inventat ºi au descoperit cu mult timp înaintea Eu-
ropei º i a Americii tot ce se putea descoperi ºi inventa.

Continuitate ºi coerenþã internã?
Ceea ce se constatã în noul tratat de Istoria românilor este supra-
v ieþuirea acestei logici a frustrãrii. Poporul nostru are anteceden-
te s tatale mai vechi decît altele (vezi episodul Burebista) ºi de ace-
eaº i valoare precum cel mai important imperiu al clasicitãþii eu-
ropene, cel Roman. El este creºtin chiar dinainte de a se fi nãscut
(cãci creºtinismul este atestat în Dacia din secolele 3–4, iar des-
pre români se poate vorbi abia dupã sinteza dintre latinofonii din
regiune ºi slavii aºezaþi aici abia din sec. al 6-lea)! Cum se vede,
concepþia naþionalismului interbelic, fortificatã de cel ceauºist,
rez is tã adaptate la condiþiile de dupã 1989 într-un aliaj concep-
tual logic ce face din viaþa statalã mãrturia unui progres continuu
al organizãrii comunitãþii etnice, ale cãrei baze trainice le-a asigu-
rat comunitatea de limbã ºi culturã, precum ºi cea religioasã. Ori-
cît ar pãrea de paradoxal ºi de dificil de susþinut un astfel de aliaj,
el se regãseºte la baza noii sinteze, iar precauþiile diverºilor autori,
exprimate în zone parcelate, nu izbutesc sã amendeze convingã-
tor întregul.

Una dintre definiþiile posibil de formulat vede în stat un „An-
samblu de instituþii politice al cãror specific este organizarea do-
minaþiei,  în numele interesului comun, pe un teritoriu delimi-
tat.” (Iain McLean (coord.), Oxford. Dicþionar de politicã,  Bucu-
reº ti, Ed. Univers Enciclopedic, 2001, p. 430 ). Un enunþ de acest
fel,  oricît de general ºi nenuanþat ar putea pãrea, este suficient
pentru cã indicã în mod clar punctele de crizã ale reflecþiei istori-
cilor noºtri asupra istoriei statului la români (ºi înainte). Pînã în
secolul al 14-lea, încropelile organizatorice de naturã administra-
tivã º i militarã, cîte ºi cum pot fi ele constatate, nu au avut decît
rareori caracterul de instituþii politice. Este, apoi, o problemã în
ce mãsurã aceste însãilãri documentate ori pe seama unor
uniuni tribale (în antichitate), ori la nivelul unor grupuri de sate
( în evul mediu) au avut continuitate ºi coerenþã internã, în con-
diþii le în care dominaþiile strãine, nomade ºi trecãtoare, ori se-
dentare º i s tatornice, îºi exersau, ele însele, autoritatea. În legãtu-
rã cu aceste aspecte ar fi de meditat ºi asupra teritoriului în legã-
turã cu care asemenea realitãþi – fie cã se numesc „regate”, fie cã
li se spune „ducate”, „cnezate” ori „voievodate” – au fost men-
þionate de mãrturii. Era cît de cît stabilã suprafaþa lor teritorialã
ori,  sub imperiul atacurilor, înrudirilor matrimoniale ori al cedã-
rii cu funcþie de tribut, feud etc., ea fluctua? În fine, în ce mãsurã
aces te tipuri de organizare incipientã sau chiar ceva mai evoluatã
s-ar cuveni privite ca legate mai curînd de pãmînt decît de colecti-
v itatea umanã pe care o presupuneau? La urma urmei, nu este
necesar sã consideri cã asemenea chestiune poate oferi rãspun-
suri doar în cazul migratorilor. Înfiinþarea de noi sate însemna
deplasarea spaþialã a unei comunitãþi de oameni pe un teritoriu
anterior nelocuit (ori pãrãsit de o vreme), chiar dacã noii sosiþi
proveneau din acelaºi areal geografic. Pe lîngã toate celelalte, de-
concerteazã ºi uºurinþa cu care se trece peste realitatea convieþui-
rii  mai multor etnii în acelaºi spaþiu. Între aºezarea slavilor în
spaþiul actualei Românii ºi jumãtatea secolului al 14-lea, cînd
apare s tatul feudal Moldova, s-au scurs mai multe secole în care
latinofonii au trebuit sã convieþuiascã, într-o formã sau alta, cu
celelalte seminþii (slavi, bulgari, unguri, pecenegi, uzi, cumani,
tãtari) . În lumina acestor constatãri nu ar trebui oare încercatã o
mai corectã înþelegere a situaþiei „statalitãþii” româneºti dinainte
de întemeierea statelor feudale?

Desigur, realitatea statalã a începuturilor este dificil de surprins
nu numai datoritã absenþei izvoarelor istorice, ci ºi pentru cã ideea
de stat însãºi trebuie conotatã diferit în fiecare epocã istoricã. Acest
fapt nu trebuie însã sã încurajeze dezertarea experþilor în studierea
trecutului de pe cîmpul de onoare al reflecþiei mai teoretice. Din pã-
cate, noul tratat de I storie a românilor nu aduce un spor de
cunoaº  tere în aceste chestiuni centrale, rãmînînd în mod pãgubos
legat de o epocã în care indicaþiile de partid ori patriotismul exclusi-
v ist împiedicau drastic înaintarea în cunoaºtere.

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.

Dimpotrivã, acþiunile exploratorului s înt determinate de curio-
zitate. Considerã „nefamiliarul” a fi interesant, stimulator. Prin ac-
ceptarea informaþiilor necunoscute, concepþia sa despre lume este
des chisã, ba chiar poate fi modificatã, corectatã dupã caz, deoarece
cunoaºterea diversitãþii îl determinã sã-ºi revizuiascã, sã-ºi relativi-
z eze continuu propriul sistem de valori. Îºi adapteazã percepþia la
lum ea schimbãtoare, se strãduieºte continuu sã obþinã informaþii
noi pentru a-ºi putea îmbogãþi astfel cunoºtinþele despre lume. To-
to datã priveºte ºi strãinul în mod critic, nu îl idealizeazã, pãstrîn-
du- º i  astfel respectul faþã de propria sa culturã ºi istorie.

Punc tul de vedere al calificatorului este intolerant, fiindcã este
incapabil sã accepte situaþiile ºi semnalele neunivoce. Percepe am-
b iguitatea ca fiind un pericol, o presiune înfricoºãtoare, iar acest
fapt îl determinã sã restabileascã cu orice preþ univocitatea, „situa-
þia clarã“. Instrumentele preferate ale acestei strategii defensive
s înt stereotipiile culturale ºi prejudecãþile pe bazã etnicã. Explora-
to r ul însã tolereazã nesiguranþa, considerînd cã apariþia acesteia
este un bun prilej pentru a-ºi revizui sistemul de valori ºi pentru a
formula noi întrebãri privind caracteristicile comune ºi cele diferi-
te. Confuzia ce naºte nesiguranþã îl determinã sã elaboreze strategii
de conciliere, fiindcã ºtie cã îºi poate susþine dreptatea numai dacã
a efectuat ºi analiza hermeneuticã a pãrerii contrare („nu cumva
celãlalt are dreptate?“).

Sã recunoaºtem, fãrã aprecierea, respectul faþã de „nefami-
l iar”,  cunoºtinþele noastre despre diversitatea culturalã rãmîn în-
to tdeauna superficiale (vezi de ex. jurnalele de cãlãtorie ale renu-
miþilor noºtri vînãtori africani). Fiindcã aºa cum acordurile co-
m erc iale încheiate fãrã încredere reciprocã asigurã numai succese
de s curtã duratã, ºi relaþiile interculturale care nu se bazeazã pe
res pec tul reciproc garanteazã numai consensul pe moment, dar în
nic i  un caz nu cooperarea fructuoasã, de lungã duratã. Pentru ca-
l i f i cator, res pectul dureazã numai cît timp comportamentul pãrþii
d intr-o culturã diferitã corespunde normelor propriei sale culturi,
ad icã aceasta îºi dovedeºte „respectabilitatea”. Pentru explorator
însã, respectul este un credit mutual bazat pe ipoteza cã modelele
de comportament necunoscute iniþial – plasate într-o dimensiune
culturalã corespunzãtoare – vor deveni comprehensibile ºi raþio-
nalizabile.

Provincia ºi „factorii deranjanþi”
Pesemne cã ºi colaboratorii români ºi maghiari ai Provinciei au
conºtientizat cã în cursul cooperãrii lor, atitudinea ºi comporta-
m entul „nefamiliare” ale „celeilalte pãrþi” cauzeazã de multe ori
i ri taþi i sau tulburãri. Cred cã aceºti „factori deranjanþi” au o mare
valoare informativã, trebuie sã îi tratãm ca pe niºte date valoroase,
pentru cã momentul decisiv al relaþiilor interculturale este chiar
identificarea ºi valorificarea contradicþiilor apãrute, fiindcã numai
prin interpretarea ºi prelucrarea acestora putem încerca sã restabi-
l im armonia necesarã lucrului în echipã.

Co nº tientizarea acestei atitudini este cu atît mai importantã cu
cît – pentru a asigura cooperarea fãrã probleme – sîntem înclinaþi
s ã ignorãm, sã trecem peste factorii deranjanþi. Dar trebuie sã
av em  grijã, pentru cã armonia superficialã – fiind înrãdãcinatã în
trad i þi i le culturale a numai uneia dintre pãrþi – ar putea trezi suspi-
c iunea celeilalte pãrþi, care ar putea interpreta muºamalizarea con-
flictelor apãrute drept lezarea propriilor interese, drept punerea
s ub  s emnul întrebãrii a valorilor sale culturale. Astfel, în anumite
caz uri , suprimarea confuziilor nu numai cã nu ar rezolva, ci ar
ag rava ºi mai mult contradicþia. Pentru cã suprimarea stãrii noas-
tre de confuzie implicã ºi faptul sã considerãm propria noastrã in-
terp retare ca fiind cea evidentã („calea practicabilã“). Iar de aici es-
te numai un pas mãrunt pînã la a începe sã cãutãm „vinovatul“,
ac þionînd chiar ºi involuntar împotriva diferenþelor culturale.

Dacã însã ne strãduim sã delimitãm cît mai exact cauza stãrii
noastre de confuzie ºi supunem analizei presupusele fapte eviden-
te, putem evita cãutarea „vinovaþilor“, fiindcã prin aceasta încer-
cãm sã controlãm compatibilitatea interacþiunii, acordînd o mai
m are aten þie diferenþelor culturale.

Recunosc, acesta este un proces care necesitã mult timp, dar
experienþa activitãþilor interculturale aratã cã economia de timp
ini þialã – realizatã prin muºamalizarea factorilor deranjanþi – se
rãz bunã în cele din urmã, iar ignorarea diferenþelor culturale va
necesita, într-o fazã mai avansatã a activitãþii, corecþii ºi mai costisi-
toare în timp.

Consider Provincia ca fiind o activitate interculturalã fãrã tradi-
þii ºi particip ºi eu la ea cu plãcere deoarece colectivul sãu abordea-
zã problema transilvanã cu atitudinea de „explorator” schiþatã mai
s us, ºtiind cã cea mai frecventã cauzã a întreruperii sau a amuþirii
o cazionale a comunicaþiei interculturale este chiar exclusivitatea,
„ati tudinea calificatoare” înrãdãcinatã în necunoaºterea „celui-
lal t”. Pentru ca întreprinderea noastrã sã fie ºi mai convingãtoare,
c red  cã ar trebui sã renunþãm la „complexul hinterland”, la atitudi-
nea de dependenþã unilateralã de Bucureºti ºi/sau Budapesta, ea
f i ind  strãinã de adevãratele tradiþii ardelene. Este adevãrat cã aceas-
tã atitudine nu îi caracterizeazã nici pe politicienii români ardeleni,
nici pe cei maghiari ardeleni, dar numãrul relativ mare al tinerilor
care au aderat la Memorandum ne permite sã tragem concluzia cã
prejudecãþile ºi temerile au început sã se dizolve, iar atenþia mutua-
lã, plinã de respect, faþã de sistemele de valori, faþã de aºteptãrile ºi
ri turi le comportamentale – influenþate de particularitãþile culturale
–  ale celuilalt poate asigura colaborarea eficientã, de lungã duratã.

La sfîrºitul dimineþilor mele ceþoase din Heidelberg mã urc în
maºinã, pornesc motorul, apoi îmi aduc aminte cã prezentatoarea

ºi-ar putea lua rãmas bun cu „A lles Gute”, fata mea cu „Könnyû
szolgálatot/munkát”,  eventual chiar cu „Spor la muncã“, dacã
s o arta m-ar fi aruncat la Craiova, eventual la Iaºi sau la Bucureºti...

Traducere de VENCZEL Enikõ
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Poate apelul soluþiona tensiunile
politicii interne ale Slovaciei?
Relaþii le maghiaro-slovace nu sînt lipsite de probleme, mai ales
din  perspectiva Slovaciei. Manifestãrile lor sînt diferite, iar inten-
s itatea lor depinde adesea de situaþia în care se aflã politica inter-
nã la momentul dat. Problemele sînt definite în primul rînd de
relaþia dintre majoritatea slovacã din Slovacia ºi minoritatea ma-

gh iarã din Slovacia. Reglementarea relaþiei dintre majoritate ºi
minoritate este o sarcinã pe termen lung care depinde în primul
rînd de bunãvoinþa societãþii slovace. Cooptarea Partidului Coali-
þiei Maghiare, reprezentant al minoritãþii maghiare din Slovacia,
în  coaliþia guvernamentalã – alcãtuitã ca urmare a rezultatelor
alegerilor din septembrie 1998 – poate fi consideratã un semn al
acestei bunãvoinþe. PCM-ul nu a avut rezultate semnificative în
priv in þa propriului program electoral, dar a contribuit la crearea
s ituaþiei în care instituþiile occidentale res ponsabile de integrare
au  primit ºi acceptat cu calm coaliþia guvernamentalã. Putem
spune cã participarea maghiarilor la guvernare întãreºte fãrã
doar º i poate ºansele de integrare ale þãrii.

Societatea slovacã, dar mai ales politica internã este extrem
de sens ibilã la tot ceea ce influenþeazã relaþia slovaco-maghiarã.
Ch iar ºi politica slovacã a maghiarilor trebuie sã ia în considera-
re aceastã tendinþã durabilã. Nu numai elita politicã slovacã, dar
º i societatea slovacã reacþioneazã sensibil la participarea ma-
gh iarilor la guvernare, dar – raportat la aºteptãrile saturate de
teamã º i îngrijorare – atît minoritatea maghiarã din Slovacia, cît
º i majoritatea slovacã din Slovacia acceptã participarea maghiari-
lor la guvernare. Sondajele aratã cã maghiarii din Slovacia sînt
mai mulþumiþi de participarea maghiarilor în guvernul Slovaciei
decît era de aºteptat, ºi nici majoritatea societãþii slovace nu se
împotriveºte în mãsura anticipatã anterior.

Participarea maghiarilor la guvernare a avut ºi mai are grave
neajunsuri atît în privinþa asigurãrii continuitãþii guvernãrii, cît
ºi în pãstrarea profilului politic al PMC-ului ºi al pãstrãrii nivelu-
lui de încredere al propriului electorat. Se poate totuºi constata
acum, cu o jumãtate de an înaintea terminãrii mandatului, cã
guvernul nu s-a destrãmat din pricina maghiarilor, iar PMC-ul
º i-a pãstrat, ba chiar mai mult, conform statisticilor ºi-a mãrit
electoratul cu un procent. (Menþionãm aici cã partidele maghia-
re sînt mai bine situate în sondajele din perioadele dintre alegeri
decît la alegerile propriu-zise.)

Participarea la guvernare a maghiarilor este evaluatã pozitiv
nu numai de instituþiile occidentale de integrare (ºi de maghiarii
din  S lovacia), ci ºi de o parte (mai restrînsã) a societãþii ºi elitei
s lovace care ºi-a însuºit într-adevãr valorile democraþiei civice.
Mãrimea acestor straturi sociale nu poate fi stabilitã cu precizie,
dar ele pot fi asociate cu anumite partide. Electoratul Partidului/
Partidelor Democrat(e), uniunii creºtin democrate a primului
min is tru, ºi majoritatea miºcãrii creºtin democrate ºi a susþinã-
torilor stîngii social-democrate aparþin acestor grupuri sociale.

Purtãtorii de cuvînt ai acestor grupuri cu valori ºi sensibilitate
democratice constituie vîrful elitei culturale, sociale ºi politice a
societãþii slovace. Aceºtia s-au exprimat de mai multe ori – indi-
v idual sau împreunã (dar nu ca organizaþie) – în privinþa situa-
þiei politice apãrute în þarã. Îngrijorarea lor faþã de criza politicã
în  deven ire a fost redactatã de obicei sub formã de apel. Apelurile
au apãrut în primul rînd pentru apãrarea unor scopuri de politi-
cã externã primejduite de politica internã. În ceea ce urmeazã
voi prezenta unul din cele douã apeluri pe care elita culturalã ºi
º tiin þificã l-a adresat propriei elite politice.

Primul a fost adresat mai ales Partidului Coaliþiei Maghiare în
august 2001, cînd acesta ameninþa cu retragerea sa din guvern
din  cauza neîndeplinirii cerinþelor privind structura teritorial-ad-
ministrativã (adicã regionalizarea) Slovaciei. Pînã la urmã, re-
prezentanþii politici ai maghiarilor din Slovacia au decis – în ur-
ma unor grave compromisuri ºi renunþînd parþial la propriile
obiective – sã rãmînã la guvernare pentru a servi interesele stra-
tegice pe termen lung (integrarea NATO ºi UE a Slovaciei) ºi pen-
tru a nu pune în pericol coaliþia guvernamentalã slovacã ºi viito-
r u l S lovaciei. O parte a elitei slovace, cea care recurge la apeluri,
precum ºi a societãþii slovace a primit cu bucurie aceastã decizie
a magh iarilor, iar pe politicienii maghiari i-a descris ca politicieni
maturi ºi chibzuiþi.

Apelul de mai jos, datat 11 februarie 2002, þinteºte în primul
rînd elita politicã slovacã de orientare naþionalistã care percepe
ºi defi neº te interesele naþionale ale Slovaciei în mod diferit de cei
care au formulat apelul. Interesul naþional este „suveranitatea”,
„inviolabilitatea totalã” ºi autoritatea absolutã pentru primii, în
timp ce pentru redactorii apelului interesul naþional înseamnã
in tegrare bazatã pe stabilitate ºi soluþii paºnice.

Încetaþi sã puneþi în pericol interesele naþional-statale ale
Slovaciei!

Noi, semnatarii apelului, urmãrim cu atenþie ºi îngrijora-
re reînvierea tendinþelor naþionaliste în viaþa publicã a Repu-
blicii Slovace. Majoritatea liderilor partidelor politice din Slo-
vacia privesc legea referitoare la maghiarii de peste hotare în
aºa mod, încît am ajuns la concluzia cã doresc sã joace aºa-
-numita carte maghiarã pentru a-ºi mãri ºansele electorale.
Din pãcate nu e vorba doar de partidele naþionalist-populiste.
Cuvîntãrile reprezentanþilor slovaci – din cadrul dezbaterii

Tradiþa de redefinit
Cartea lui Salat Levente despre fundamentele filosofice ale revi-
gorãrii politicii liberale minoritare bazate pe principii comunita-
re a apãrut simultan în limba maghiarã ºi românã la începutul
anului (Multiculturalismul liberal, Polirom, 2001; Etnopolitika
– a konfliktustól a méltányosságig, Mentor Kiadó, 2001). Textul
de faþã nu are prea multe antecedente nici în literatura de spe-
cialitate maghiarã, nici în cea românã. În limba maghiarã au
apãr ut articole ce se înscriu în problematica investigatã de Salat,
însã acestea sînt doar studii „parþiale” în comparaþie cu volumul
de faþã care, pe de o parte, cuprinde în mod sistematic toate re-
zu ltatele analizelor privind conflictele etnoculturale, iar pe de al-
tã parte trece în revistã perspectiva tradiþiei liberale asupra mi-
noritãþilor ºi aratã cã aceastã tradiþie trebuie revizuitã fundamen-
tal.  În ceea ce priveºte literatura în limba românã, terenul este
absolu t nepregãtit: practic nu existã studii pilot profesionale (în
problematica minoritãþilor) sau de filozofie politicã, ºi nimic nu
indicã reevaluarea tradiþiei liberalismului românesc.

Pun înd în discuþie liberalismul clasic, o perspectivã cu tradi-
þie serioasã, cartea are cu siguranþã ºi un substrat politic, deºi a
fost scrisã cu exigenþã ºtiinþificã în toate aspectele sale. Autorul
inves tigheazã o problematicã apropiatã de politicã ºi ideologie,
cea a promovãrii drepturilor minoritãþilor, problematicã în care
modelele descriptive, necesare oricãrui demers ºtiinþific, sînt de-
limitate cu dificultate de aspectele normative care exprimã o
anumitã moralitate, deci presupun ºi un oarecare orizont ideolo-
gic. Pu tem spune cã tema este de o actualitate aparte în Româ-
n ia, deoarece o dezbatere profesionalã realã despre modelele po-
liticii minoritare corelate cu posibilitãþile contextului istoric ºi
politic dat – care sã þinã cont de mizele ºi tezele filozofiei politice
– nu a avut loc la noi în ciuda rezultatelor politicii ultimilor doi-
sprezece an i. Dezbaterea se dovedeºte a fi greu de evitat; treptat
dev ine tot mai clar cã soluþia propagatã drept „modelul româ-
nesc al minoritãþilor” este de fapt un arrangement care nu e
mai mult decît o reflectare a unei conjuncturi politice. În nici un
caz nu este o soluþie care va asigura „pacea” solidã ºi durabilã în
relaþia dintre minoritãþi ºi statul român.

Cartea lui Salat Levente nu serveºte doar formularea acestei
recunoaºteri de actualitate politicã dacã vreþi, ci ia poziþie în
ches tiunea fundamentalã a atitudinii liberalismului faþã de pro-
blematica drepturilor colective. Poziþia lui este de fapt similarã
cu  perspectiva politologului canadian Will Kymlicka, acel Will
Kymlicka care a ajuns la concluzia cã – în privinþa societãþilor
plurale din punct de vedere cultural – modelul clasic al demo-
craþiei liberale nu poate asigura supravieþuirea ºi prezervarea
culturii grupurilor minoritare. Pentru toate acestea sînt necesare
au toguvernãri cu statut juridic specific ºi un tip de autonomie
care ia în considerare ºi aspectele teritoriale ale culturilor mino-
ritare.

Nu  neces itã demonstraþii suplimentare faptul cã afirmaþiile
lui Kymlicka – ºi ale lui Salat, ca cel mai bun cunoscãtor al aces-
tor studii din Transilvania (ºi din România) – în legãturã cu
aces t model rãmîn în continuare probleme actuale în România.
Deºi România este un stat multicultural sub aspect teritorial ºi
cu ltural, se pare cã nu sînt date condiþiile pentru acceptarea res-
ponsabilã a tuturor cosecinþelor ce decurg de aici ºi pentru o no-
uã tematizare a întrebãrilor izvorîte din acest fapt.

Valul de democratizare de dupã 1989 a conºtientizat pe par-
cursul a zece ani în rîndurile elitei politice din România necesi-
tatea unor insituþii, a unei anumite tratãri a situaþiei minoritãþi-
lor, dar cu toate acestea timpul nu favorizeazã încã chestionarea
s tr ucturii de drept public a statului român; a legitimitãþii (com-
patibilitãþii cu sistemul juridic al democraþiilor liberale), a auto-
nomiei ºi autoguvernãrii bazate pe existenþa unor culturi parti-
cu lare. Lipsesc atît condiþiile interne cît ºi cele externe. În orice
caz, cartea lui Salat Levente ne oferã posibilitatea sã identificãm
condiþiile care lipsesc ºi sã conºtientizãm cã în acest spaþiu ºi
mai ales în România tradiþia liberalã trebuie regînditã funda-
mental.

Bakk Miklós (Trad. de K. Gy.)

par lamentare legate de conþinutul declaraþiei despre legea
maghiarã – au exprimat poziþii antimaghiare ºi xenofobe du-
re care jignesc orice cetãþean slovac. Acestea sînt incompati-
bile cu principiile convieþuirii paº nice a diferitelor naþiuni ºi
grupuri naþionale. Avem convingerea cã animozitãþile naþio-
nale apãrute în ambele tãri nu contribuie la reglementarea
calmã a problemei ºi sînt periculoase pentru viitor.

Caracterul problematic al legii statutului maghiarilor a
fost arãtat ºi de UE. Diplomaþia slovacã avea o poziþie favora-
bilã pentru a încheia o înþelegere demnã de nivelul european
al secolului 21. Însã declaraþia Consiliului Naþional al RS
con þine formulãri care nu fac decît sã creascã tensiunea din-
tre RS ºi RU ºi pericliteazã credibilitatea RS. Nu contribuie la
formularea unei înþelegeri cu guvernul maghiar în privinþa
modului de aplicare al legii statutului. Aceastã situaþie îngri-
jorãtoare stimuleazã atît politicienii Partidului Naþional Slo-
vac, cît ºi reprezentanþii Miºcãrii Social-Democrate în propu-
nerea de soluþii „radicale”. Proiectele de mãsuri pentru „apã-
rarea interesului public”, semnalate deja de liderii Miºcãrii
Social-Democrate, creeazã neliniºti legitime. Aceste propu-
neri sînt contrare spiritului societãþilor civice moderne. Refe-
rindu-se la „protecþia suveranitãþii”, acestea constituie o mu-
tilare a unei democraþii pe care majoritatea populaþiei din
Slovacia o sprijinã.

În august 2001 ne-am adresat partidelor guvernamentale,
ºi Partidului Coaliþiei Maghiare în mod special, pentru a solu-
þiona criza într-un mod care permite menþinerea coaliþiei.
Apreciem poziþia responsabilã ºi demnã de politicã de stat de
care a dat dovadã PCM la vremea respectivã. Azi ne adresãm
partidelor politice slovace sã renunþe la a crea o atmosferã
antimaghiarã ºi la manipularea legii statutului maghiarilor
în interes de partid.

Considerãm cã stîrnirea intenþionatã a pasiunilor în ches-
tiunea legii statutului, cea mai recentã moþiune de cenzurã
înaintatã împotriva vice-prim ministrului economic – iniþia-
tivã a cãrei susþinere este posibilã chiar ºi de douã partide din
coaliþie (Partidul Stînga Democraticã ºi Partidul Consensului
Civic) – ºi îndepãrtarea PSD-ului de la concepþia iniþialã a
privatizãrii Întreprinderii Slovace de Gaz sînt acþiunile unui
proces coerent care submineazã reformele democratice ºi pe-
ricliteazã interesul naþional al Republicii Slovacia. Ne îngrijo-
reazã faptul cã toate acestea conduc la ameninþarea stabili-
tãþii politicii interne a Republicii Slovace ºi diminueazã cre-
dibilitatea ei în ochii statelor membre UE ºi NATO. Trebuie sã
ne întrebãm: cine are interesul ca Slovacia sã fie inclusã din
nou în grupul þãrilor cu probleme?

Facem apel la politicienii slovaci sã resimtã pe deplin res-
ponsabilitãþile politicii de stat, iar în discursurile publice sã
nu se întreacã în a decide cine este mai „suveran”. Facem
apel la toate instituþiile statului slovac ºi la toate partidele
democratice sã renunþe la stilul necivilizat ºi beligerant
atunci cînd sînt în cãutarea unor soluþii acceptabile la pro-
blemele ridicate de legea statutului maghiarilor sau cînd
exercitã drepturile legitime ale þãrii, ºi sã nu scape din vede-
re interesele tuturor cetãþenilor – slovaci, maghiari ºi alte
grupuri etnice – Republicii Slovace. Numai aceastã atitudine
responsabilã poate contribui la pãstrarea ºi exploatarea ºan-
selor þãrii noastre în realizarea ambiþiilor ºi spe ran þelor de
integrare.

Profesor Lev Bukovský, Daniel Brezina, Soiòa Èechová,
profesor Milan Èorba, Stano Danèiak [actor], Alexander Du-
leba [politolog], Eugen Gindl [artist plastic], Miroslav Kollár,
Dušan Kováè [istoric], profesor Ivan Kraus, profesor Miroslav
Kus ý, Marián Labuda [actor], Lubomir Lipták [istoric], Pavol
Lukáè [politolog], Grigorij Mesežnikov [sociolog, politolog],
Teodor Münz, Rasžko Piško [actor, umorist], Šarlotta Puffle-
rová, Július Satinský [actor, umorist], Štefan Skrúcaný [actor,
umorist], profesor Juraj Štern [director al Societãþii Externe
Slovace], profesor Soòa Szomolányi [sociolog, ºef de catedrã],
Zuzana Gindl-Tatárová, profesor Pavel Traubner [rabinul ºef
slovak], Miroslav Urban, Emília Vášáryová [actriþã], Pavel Vi-
likovský [scriitor], Katrína Zavacká [istoric].

Rãspunsu l la întrebarea din titlu poate fi parþial afirmativ
pentru cã în cazul primului apel putem spune cã intenþia ºi-a
atins scopul. Însã pentru al doilea apel nu avem încã rãspuns;
n ici afirmativ, nici negativ, nici neutru, pentru cã luptele parla-
mentare în privinþa problemei se dau chiar în acest moment. To-
tuºi, am putut constata deja cã rezultatul de pînã acum este de
circa 50%, valoarea cãruia nu este nicidecum diminuat de faptul
cã primul a fost adresat maghiarilor, iar ultimul slovacilor. Deo-
camdatã nu putem decît spera cã ºi politicienii slovaci vor fi la fel
de ch ibzuiþi ºi prevãzãtori ca ºi colegii lor maghiari.

Hamberger Judit (Trad. de K. Gy.)



Un pîrleaz peste ignoranþã
Dacã aº fi o instituþie sau o persoanã cu putere de acþiune pe tãrî-
mul culturii, aº iniþia niºte schimburi culturale între români ºi
maghiari, mai ales în zonele unde maghiarii nu sînt decît o no-
þiune vagã, „unii care se trag din huni ºi care trãiesc prin Transil-
vania”. Necunoscutul aprinde imaginaþia ducînd, deseori, la abe-
raþii.

Am crescut ºi eu într-o asemenea zonã, pe o felie de pãmînt
undeva la hotarul Teleormanului, unde noþiunea de ungur n-am
întîlnit-o decît în cartea de istorie, în legãturã cu ceva evenimente
din Trans ilvania Evului Mediu. Dar pentru cã pe mine necunos-
cutul mã atrage, am hotãrît sã nu mai fac aprecieri doar teoretice
º i aproximative, ci sã mã apropii cu curaj ºi sã încerc sã-mi for-
mulez o opinie din interior: am hotãrît sã învãþ limba maghiarã.
Am cãutat sã-mi împlinesc dorinþa destul de în devãlmãºie, ne-
º tiind o direcþie clarã încotro s-o apuc. Am întrebat întîi la Univer-
s itatea din Bucureºti, pe urmã la Casa de culturã Petõfi Sándor,
lîngã Ciºmigiu, apoi am fost îndrumatã, în fine, cãtre Centrul
Cultural Maghiar de pe strada Ba tiº tei. Am aflat cu stupoare cã
aici se organizeazã cursuri de limba maghiarã de mulþi ani ºi cã,
surprizã la fel de mare, sînt mulþi români interesaþi sã ºtie ungu-
reº te, din diverse motive: fie au unul din soþi de naþionalitate ma-
ghiarã, fie au unul din bunici de origine maghiarã ºi s-au trezit cã
o jumãtate a rãdãcinilor lor le e total necunoscutã, fie au relaþii
de afaceri cu firme maghiare ºi au simþit nevoia sã cunoascã lim-
ba partenerului de afaceri, ºi alte situaþii asemenea. Ei, eu am ve-
nit sã învãþ limba maghiarã fiindcã… aºa am vrut! De ce n-ar fi ºi
ãs ta un argument suficient? ªi, iatã, se împlinesc doi ani ºi jumã-
tate de cînd mã strãduiesc sã pãtrund tainele acestei limbi atît de
diferite.

Sã studiezi o limbã nouã e ca ºi cum ai descoperi un nou uni-
vers . Pe lîngã noianul de cunoºtinþe interesante am cãpãtat, lucru
cel mai drag sufletului meu, o mulþime de prieteni, despre viaþa
º i cultura cãrora nu ºtiusem mare lucru inainte. M-a încercat un
sentiment de vinovãþie cã ignorasem atîta vreme o lume aºa de
aproape de mine. Serile de luni, cînd mã duc la ºcoalã ca un elev
s ilitor, cu caietul de teme în geantã ºi cu emoþie pentru lecþia care
urmeazã, sînt ca o alunecare pe un alt tãrîm. În demisolul cu ar-
cade albe º i mobilier de lemn lãcuit al Centrului Cultural Maghiar
niº te români se luptã cu vocalele nãzdrãvane ºi descoperã poveº-
tile despre întinderile „pusztei” care seamãnã atît de bine cu
mar ginea de Bãrãgan în care am crescut. Tineri sau oameni ma-
turi, unii chiar cu pãrul alb, stau cuminþei în bãncile de lemn, cu
feþe concentrate, desluºind buchiile greoaie ºi bucurîndu-se zgo-
motos  pentru cîte o izbîndã gramaticalã. Glasul profesoarei revi-
ne de zeci de ori asupra unei pronunþii care nu vrea sã iasã aºa
cum trebuie, iar sprîncenele elevilor se încruntã în încãpãþînarea
de a stãpîni odatã limba asta atît de nãrãvaºã. Apoi existã serile la
Táncház, biblioteca în care stau la poveºti ore întregi ºi nu mã
mai satur, atmosfera deschisã, prietenii de toate vîrstele care sar
sã mã ajute la lecþii, sã-mi explice, sã-mi arate, sã mã îndrume...
Toate astea mi-au deschis ochii peste lumea care, pînã mai ieri,
res pira departe de mine, într-o ceaþã, într-un abur pe care nu mã
gîndisem cã-l pot spulbera atît de uºor.

Poate cã pentru un ardelean povestea asta n-are nici o semni-
ficaþie. Ardelenii, români sau unguri, au cel puþin o relaþie de
neigno ran þã reciprocã ºi asta înseamnã foarte mult.

Îmi propusesem, la un moment dat, sã duc pe cont propriu la
îndeplinire un asemenea proiect de informare culturalã de care
vorbeam la început: sã-mi iau rucsacul ºi sã mã aºez pentru vreo
douã-trei sãptãmîni într-un sat de unguri. N-am gãsit deocamda-
tã breºa de timp necesarã, dar încã mã mai gîndesc la el. Cred cã
numai o relaþie directã, de la om la om, poate da dimensiunea
exactã a valorii pe care o avem fiecare dintre noi. E, poate, cea
mai eficientã cale în a înþelege ce bogãþie poate sã ofere alãtura-
rea a douã culturi atît de diverse. Însãºi diversitatea constituie o
bogãþie pe care ar trebui sã ºtim s-o preþuim ºi s-o exploatãm.

ª i mai cred cã greºit se pune problema dezbaterii relaþiei din-
tre români ºi unguri numai în arealul Ardealului. Cînd se va dori
discutarea unei situaþii care priveºte cu precãdere populaþia din
Ardeal, nu doar locuitorii din Ardeal vor fi chemaþi sã-ºi spunã
opinia.

Pentr u Sud, problemele Ardealului sînt prea departe... Par ca
ceva separat, chiar rupte de realitãþile României. Una din reacþiile
s tîrnite de Memorandum a fost de genul „Haide, dom'le, de asta
ne arde nouã acuma?!”. Cred cã ar trebui sã mai reducem din
dis tanþa geograficã lãsînd informaþia sã pãtrundã mai mult în
medii care, la prima vedere, nu ar conta cine ºtie cît în luarea de-
ciziilor. Eu mã întreb ce s-ar fi întîmplat dacã la reacþia violentã
de respingere a Memorandumului de cãtre Putere ºi chiar de
unele persoane pe care le credeam deschise ºi vizionare, opinia
publicã din Vechiul Regat ar fi fost suficient de informatã ºi de
educatã în sensul problemei ridicate ºi ar fi protestat le fel de vio-
lent în sens opus. Mã tem cã asta e o situaþie posibilã doar pentru
generaþia viitoare, dar nu mi se pare inoportun sã ne gîndim la
un asemenea scenariu.

Memento mori
În orice comunitate cu un grad de civilitate europeanã existã anu-
mite personalitãþi, familii care atrag atenþia constituindu-se ca
ordonatoare ºi modelatoare pentru spiritul comunitar. Cu cît co-
munitatea es te mai micã ºi mai ataºatã valorilor tradiþionale, cu
atît funcþia acestor personalitãþi este mai puternicã ºi imaginea
lor este mai bine conturatã (generînd în timp ºi dezvoltãri miti-
ce) . Lugojul, mica cetate bãnãþeanã, a avut pe parcursul ultime-
lor trei secole o interesantã evoluþie multietnicã, multiconfesio-
nalã ºi, implicit, multiculturalã. Nu e necesar sã idealizãm imagi-
nea oraºului care îºi aratã ºi acum osatura formatã în cruce pe
cursul Timiºului care desparte Lugojul românesc de cel german
(as tãzi aceste expresii sînt deja istorie deºi trãitorii maturi ai
aces tei urbe au încã prieteni germani care au plecat în ultimele
decenii în þara strãmoºilor lor). Cum ar mai putea lugojeanul de
azi sã înþeleagã multiculturalitatea ºi în acelaºi timp armonizarea
complexã a tuturor vocilor care au dat amprenta cu care Lugojul
se mîndrea, dacã el însuºi nu are cîteva generaþii în urmã? Se
mîndrea ºi se mai mîndreºte încã, deºi a pierdut în ultima jumã-
tate de secol multe din acele atribute care îl fãceau european ºi îi
dãdeau acel parfum specific de oraº de provincie a cãrui identita-
te nu poate fi confundatã. Pierderea acestor atribute este legatã
implicit de dispariþia unor oameni ºi odatã cu ei a unor cutume
ce confereau europenitate încã în anii de dupã unire. Aceasta dis-
pariþie din orizontul comunitãþii este ºi în dezvoltarea vlãstarelor
unor familii  în alte centre, dar ºi în trecerea pe rînd în lumea um-
brelor a celor care de-a lungul vieþii au reprezentat specificul lu-
gojean. In anii din urmã fiecare astfel de trecere a însemnat mã-
rirea golului, cãci celor „plecaþi” nu le mai lua nimeni locul sã
multiplice aceasta civilitate. Nu sînt aceste rînduri nostalgice du-
pã o lume de altã datã, dupã un orizont vetust pierdut, ci dupã
chiar atributele unei normale civilitãþi.

Mã s imt obligatã la notarea aceastor reflecþii în zilele în care
ne-am despãrþit de cel care a fost Gheorghe Reisz. Odatã cu dispa-
riþia lui, Lugojul a pierdut nu doar un om, ci o categorie umanã,
un fel de a fi ºi a trãi în orizontul civilizaþiei. Sînt prezenþe a cãror
exis tenþã într-un spaþiu o consideri atît de naturalã, atît de fireas-
cã, încît nu faci efortul de a înþelege marele rol pe care îl au în co-
munitate ºi abia la dispariþia lor apare o evaluare corectã prin ca-
re se vede cã adevãrata staturã a personalitãþii nu e imaginea ºtiu-
tã a omului, ci dimensiunea golului lãsat la dispariþia acesteia.

Cel pe care prietenii îl numeau Gyuri Reisz ne-a oferit odatã
cu dispariþia sa aceastã trãire prin care rãmîne definitiv legat de
spiritualitatea lugojeanã – fãrã el Lugojul nu mai e ceea ce a fost
cu cîteva sãptãmîni în urmã. Lugojul a pierdut una din acele em-
bleme umane specifice civilizatiei lui. La nivelul „trotuarului” ur-
ban aproape nimic nu s-a întîmplat, pentru cã desigur sînt mulþi
care nu i-au cunoscut prezenþa, nefiind ing. Reisz nicidecum o fi-
gurã zgomotoasã care ar putea reþine atenþia „citadinului” de azi.
La funerariile sale, în prezenþa rabinului Timiºoarei, am revãzut
poate pentr u ultima datã o adunare demnã ºi sobrã care se forma
din cioburi ale „lumii bune” de altã datã a Lugojului.

Legat prin naºtere (23 iulie 1934) ºi prin revenirea sa ca ingi-
ner chimist (1957) de destinul oraºului avea sã fie timp de patru
decenii o prezenþã atît în slujba oamenilor (fiind prin practicã le-
gat de domeniul sãnãtãþii) ºi mai subtil prin afinitãþile spirituale
de domeniul artelor (în general al artelor ºi nu doar al picturii pe
care a practicat-o în douã feluri – colecþionar ºi creator). Odatã
cu Gheor ghe Reisz care purta un dialog cultural ºi spiritual cu
Aurel Ciupe, Elisabeta Popper, Nicolae Breban, Gheorghe
Schwartz, Ingo Glass, Deliu Petroiu, Silviu Oravitzan, Vladimir
S treletz dispare din perimetrul Lugojului o categorie umanã, „o
specie” – acel intelectual cu serioase studii ºtiinþifice, cu o bunã
ancorare în viaþa materialã (îºi permitea sã fie colecþionar de ope-
re de arta)  º i cu acea culturã ºi spirit rafinat care îi conferea nu
doar s tatutul de partener de conversatie, ci de reper în judecãþi de
valoare.

În octombrie 2001 la Galeria Pro-Arte din Lugoj la ultima ex-
poziþie personalã a avut bucuria ºi tãria de a-ºi lansa un elegant
album de picturã. ªtia atunci, cum ºtiam cîþiva dintre noi cei pre-
zenþi, cã o boalã îi limiteazã orizontul. Într-o clipã de inspiraþie
am spus atunci cã picturile nu ni-l aratã doar pe Gyuri Reisz, ci
prezintã s traturi de trãire ºi civilizatie care înfãþiºeazã toate acele
cãlãtorii spirituale pe care ochiul colecþionarului le-a fãcut. Acum
dupã dispariþia autorului ºtiu cã întreaga lui fiinþã era o sintezã,
într-o conversaþie Gyuri Reisz nu venea doar cu prezenþã proprie,
ci cu toþi cei de valoare pe care îi întîlnise vreodatã.

Simona Avram

Ardealul nu este doar al românilor,
a spus Sabin Gherman la 23 martie, la Cluj, cu ocazia congresului de
constituire a Ligii Ardeal-Banat, ci al tuturor naþionalitãþilor care trã-
iesc aici, al maghiarilor, germanilor, evreilor etc. Tocmai din acest
motiv s-a discutat mult în legãturã cu imnul Ligii: mulþi ar fi dorit o
m elo die ardeleneascã, dar aceasta poate cã nu ar fi fost perceputã de
fiecare membru ca reprezentativã. De aceea, dupã ce au solicitat pã-
rerea unor juriºti, a unor studenþi, s-a ales în sfîrºit simfonia a IX-a a
lui  Beethoven, adicã Oda Bucuriei, deoarece aceasta se adreseazã tu-
turor ºi toþi o înþeleg deopotrivã.

La congresul de constituire, Gherman a anunþat: peste douã sãp-
tãmîni (adicã în prima sãptãmînã din aprilie) vor înainta la
 Bucureºti actele necesare pentru înregistrarea Ligii, dacã se va refu-
z a acest lucru („ceea ce s-ar putea întîmpla – a spus –, cu toate cã
legile sînt valabile nu doar pentru mine, ci ºi pentru primul minis-
tru, iar conform acestora, oricine are dreptul de a înfiinþa un partid
dacã îndeplineºte condiþiile necesare”), „nici o problemã, ne adre-
sãm  Strasbourgului”. Dar în fond, condiþiile au fost deja împlinite:
pînã acum existã 10 200 de semnãturi din 16 judeþe, cu toate cã
pentru înregistrare este nevoie doar de 10 000 de semnãturi din 15
judeþe. În fruntea listei stã Bistriþa, mai mult de douã mii de oameni
de aici au semnat foaia de înregistrare, dupã care urmeazã Oradea,
apoi Aradul. De la Cluj sînt 800 de semnãturi. Aproximativ 15% din-
tre cei care au semnat sînt naþionalitãþi, adicã maghiari, germani
etc., deoarece, dupã cum a spus Gherman, au fost luaþi în vedere în
primul rînd românii, dar i-au aºteptat, îi aºteaptã ºi pe ceilalþi, pen-
tru cã Ardealul este al tuturor celor care trãiesc aici.

L iga a adoptat punctul 8 ºi 11 al Proclamaþiei de la Timiºoara, adi-
cã ºi-a propus descentralizarea, dezvoltarea regionalã. Nu este însã de
acord cu federalizarea, deoarece aceasta doar în 1848 sau în 1919 ar
f i  putut constitui o soluþie, astãzi însã nu se mai poate realiza, even-
tual în legãturã cu Basarabia ar putea fi vorba despre ea, în cazul unei
eventuale uniri. Totodatã, se va cere de la fiecare membru cu funcþie
al Ligii sã facã o declaraþie în legãturã cu rolul sãu politic din trecut,
sã declare dacã a avut vreo legãturã cu Securitatea ºi dacã da, ce fel de
legãturã, dacã a luat parte sau nu la vreo mineriadã ori în dizolvarea
mani festaþiei din Piaþa Universitãþii. Dacã cineva rãspunde afirmativ
la oricare dintre întrebãrile respective, nu poate avea nici un fel de
funcþie în Liga Ardeal-Banat. Delegaþii (3-4 din toate cele 16 judeþe, în
total 50-55, bucureºtenii – deoarece ºi în capitalã existã o filialã – din
cauz a distanþei nu au venit) au votat favorabil propunerea lui Sabin
Gherman, conform cãreia dacã Liga în 2004 ajunge în parlament (ºi
existã toate speranþele pentru acest lucru), reprezentanþii ei vor re-
nunþa la imunitatea parlamentarã: „aºa este corect” – a spus preºe-
dintele. Tot la fel au votat ºi statutul partidului, care în afara de orga-
nigramã formuleazã ºi principiile de bazã ale partidului. Acestea sînt
principii foarte simple, pe înþelesul tuturor: morala creºtinã, subsi-
diaritatea, patriotismul eficient, democraþia participativã ºi dreptatea
socialã. De acestea aparþin ºi respectul specificului regional, al identi-
tãþilor personale, rentabilizarea banului public în aºa fel încît sã exis-
te posibilitatea ca acesta sã rãmânã în mare parte al celor ce muncesc
pentru acest ban. Pentru toate acestea, evident este nevoie de redistri-
buirea competenþelor statului, ceea ce se poate realiza cu o lege ca-
d ru,  aºadar nu este nevoie de modificarea constituþiei. Aceastã pãrere
a fost susþinutã de Sabin Gherman cu constatarea profesorului în
drep t Ioan Deleanu, care în lucrarea sa întitulatã Tratat de Drept
Co nstituþional ºi Instituþii Politice a afirmat: „Statul unitar nu este
incompatibil cu descentralizarea, adicã cu recunoaºterea autonomiei
ºi competenþei de decizie în anumite limite ale organelor constituite
în subdiviziuni teritoriale ale statului (regiuni, provincii, departa-
mente, judeþe, comune etc). Organizarea tentacularã, ermetic cen-
tralizatã a instituþiilor etatice ignorînd relaþiile concrete ºi specifice
din instituþiile administrativ-teritoriale, poate fi posibilã, dar nu ºi re-
comandabilã”. Dã de gîndit însã faptul cã Sabin Gherman, asemenea
lui  Ioan Deleanu, a vorbit despre statul unitar ºi nu despre statul na-
þional unitar, cu toate cã cele douã noþiuni nu sînt tocmai identice ºi
nu este sigur cã ceea ce este permis într-un stat unitar va fi la fel ºi în
statul naþional unitar. Astfel, în cazul României se va putea vorbi des-
p re o descentralizare realã, adicã una politicã ºi nu doar administrati-
vã, despre introducerea regiunilor cu competenþe politice doar dacã
constituþia în vigoare va fi modificatã. Evident, acest lucru nu înseam-
nã cã orice partid sau organizaþie care pretinde o modificare a consti-
tuþiei în acest sens, ar putea fi considerat anticonstituþional.

La conferinþa de presã de dupã congres, de aproximativ o orã,
Gherman a opinat: Grupul Provincia ºi Liga ar putea deveni forþe
complementare. Cel din urmã, bazîndu-se pe fondul ideologic al lui
Iuliu Maniu, doreºte sã fie coordonatorul unei miºcãri de masã, pe
cînd primul ar putea fi coordonatorul intelectual al acestei miºcãri.
Pînã acum a lipsit doar schimbul de informaþii corespunzãtor, dar
aceastã problemã pare sã-ºi gãseascã rezolvarea, deoarece scopul es-
te comun: înfiinþarea regiunilor. Este adevãrat cã în Uniunea Euro-
peanã intrã de fapt statele ºi nu regiunile, însã nici un guvern al sta-
telor membre nu poate risca sã sacrifice interesele regionale pe alta-
rul politicii. Iar ceea ce funcþioneazã în Europa, trebuie sã funcþio-
neze ºi în România.

Hadházy Zsuzsa (Trad. de A. N.-K.)

Între timp eu îmi iau ghiozdanul cu manualele de maghiarã ºi
mã duc sã buchisesc literele cu sonoritãþi stranii. La întrebarea
„de ce?”, care mi se pune atît de des, aº da un rãspuns care, chiar
dacã pare dat în glumã, e plin de logicã ºi de bun simþ: de ce nu?

Cristiana Teohari



„Trebuie sã-þi asumi
poziþia pe care o ai”

Claude Karnoouh rãspunde la întrebãrile lui Molnár Gusztáv*

Molnár Gusztáv: Dacã naþiunile tot se inventeazã, sau mai bine
zis, s-au inventat, de ce nu s-ar putea inventa ºi o provincie? Tu care
cunoºti bine Transilvania ºi pe români, ce crezi? Se poate?

Claude Karnoouh: Din punct de vedere teoretic totul este posibil.
Practic e mai nesigur. Asta depinde de niºte condiþii pe care noi le
num im  istorice, dar acesta este doar un fel de a spune, sînt doar vor-
be. Condiþiile reprezintã de fapt un fel de sinergie dinamicã dintre
constrîngerile externe, starea economicã, starea culturalã, în sensul
german de Bildung . Dintr-un anumit punct de vedere ºi poziþia geo-
po l iticã are un rol, acela de a fi situat la un moment dat între niºte
puteri mai mari sau mai slabe. Dacã luãm în seamã bunãoarã for-
marea statelor-naþiuni sau a unor popoare din grupuri care vorbeau
diferite dialecte, ºi care au avut de-a lungul timpurilor ceva în co-
m un,  fie o religie, fie domnitori sau regi, vedem cã unele au putut
sã-ºi constituie statul lor naþiune, iar altele care aveau aceleaºi ca-
rac teristici, n-au reuºit acest lucru.

Este foarte interesant cã în perioada istoricã în care îºi constru-
iesc statul, toate popoarele þin acelaºi discurs. Fiind cercetãtor-profe-
sor la INALCO m-am întîlnit cu specialiºti de istorie de diferite naþio-
nalitãþi, ºi mi s-a pãrut chiar comic asemãnarea dintre discursurile
lo r. Discursul armenilor, al românilor, al bulgarilor, al sîrbilor, al un-
gurilor, al tuturor avea aceeaºi structurã. La români sînt dacii, la ar-
meni rolul lor de a fi fost primul stat creºtin din istoria Orientului
M i j lo ciu, ºi aºa mai departe. E acelaºi lucru, e o structurã mentalã
care seamãnã mai degrabã cu tradiþia germanã decît cu cea france-
z ã.  Situaþia francezã era mai greu de asumat în întregime. Bietul
Kossuth, destul de marcat de revoluþia francezã, n-a putut urma
exemplul francez pînã la capãt. N-a îndrãznit sã taie capul aristocra-
þilor maghiari din Ardeal sau din Ungaria ca sã dea pãmîntul þãrani-
lor români care ºi-ar fi dat pentru acesta ºi tata ºi mama ºi fata ºi
Dumnezeul, tot, cum ai noºtri au dat, fiindcã deveneau „domni”.
Bietul Kossuth Lajos, foarte curajos, de altfel, n-a îndrãznit sã facã ºi
acest pas decisiv. Am avut la Paris o discuþie cu un istoric maghiar
cunoscut, cu Benda Kálmán, un om foarte simpatic, care nu înþele-
gea cã situaþia francezã avea o logicã internã de la care a pornit totul,
ºi care a avut totuºi o împlinire. Franþa avea ºi o tradiþie puternicã de
luptã împotriva Romei, gallicanismul, adicã independenþa regelui de
a numi pe cine vrea el ca vlãdicã sau ca stareþ.

M. G.: Interesant cã foloseºti termeni ortodocºi pentru Franþa, o
þarã catolicã.

C. K.: Cum spui la vlãdicã altfel?
M. G.: Ep iscop, bineînþeles. ªi cred cã existã ºi pentru „stareþ” un

termen catolic.
C. K.: Existã, desigur, dar în româneºte nu picã bine. Deci aceastã

logicã consecventã, radicalã, era foarte greu de transpus în alte zone.
Modelul care se potrivea mai bine þãrilor din Est, era cel german. Un
exemplu în acest sens este ºi Ungaria. Dupã Ausgleich, adicã dupã
1867, conceptul lor de naþiune era mai de grabã unul de tip francez.
Puteai fi evreu, german, orice, dacã vorbeai limba maghiarã erai ma-
ghiar. Era un model de cetãþenie de tip francez, care a fost preluat,
dar fiind vorba de un sistem politic foarte restrictiv, s-au creat niºte
tensiuni. Maghiarii au adoptat un naþionalism de tip etnic faþã de ace-
le naþionalitãþi care nu au vrut sã se integreze în naþiunea maghiarã,
ºi  astfel s-a ajuns ºi la reversul medaliei, la naþionalismul de acelaºi
tip al naþionalitãþilor asuprite. În Franþa reversul conceptului de cetã-
þenie integrativã – pînã foarte recent, nu vorbesc de situaþia de azi – a
fost lupta de clasã. Zonele care erau împotriva Republicii Franceze la
începutul secolului 19, în timpul lui Napoleon, ºi care atunci erau re-
galiste, ca Picardia, de exemplu, au devenit mai tîrziu, cînd republica
a triumfat peste tot, zonele stîngii radicale. Zonele „nefranceze” ale
Franþei, zonele de centru ºi de vest, zona Midi-Pyrénées, au votat me-
reu ce era considerat a fi de extremã stîngã. Deci aceste zone au rã-
mas consecvente în sensul cã erau împotriva statului central. Acest
model francez neputînd fi transplantat în þãrile care s-au situat dinco-
lo de Germania, a rãmas pentru ele modelul german de cetãþenie, un
model  etnic. Acest model etnic era ºi istorizant. Dacã în aceste þãri nu
s-a putut dezvolta lupta de clasã, competiþia tipicã capitalismului,
s- au dat în schimb niºte lupte acerbe pentru strãmoºi. Trebuia sã ai
strãmoºi cît mai prestigioºi cu putinþã, cît mai antici.

Bineînþeles cã în Europa cei care au putut juca acest joc cel mai
bine erau grecii. Cartea lui Michael Herzfeld, teza lui, publicatã sub
formã de carte, se ocupã tocmai de asta: jocul grecilor cu antichita-
tea.  Poate prietenii mei greci se vor supãra, dar e evident cã Grecia
nu a moºtenit deloc cultura anticã greacã. Cei care au moºtenit
aceastã culturã sînt universitãþile din Padova, din Heidelberg, din
Oxford, din Cambridge, din Paris, din Montpellier ºi din Cracovia.
Chateaubriand, ca ministru de externe al Franþei, care milita pentru
independenþa Greciei, ºtia foarte bine aceasta. A ºi povestit-o în
Mémoires d’outre-tombe , spunînd cã el a fost în aceastã þarã cînd a
cãlãtorit la Ierusalim, în 1807, ºi ceea ce a vãzut nu era deloc ceea ce
ºtia el despre Grecia. Grecii erau niºte pãcurari care, exceptînd reli-
gia lor ortodoxã, erau exact la fel ca turcii. Limba, desigur, avea niºte
structuri identice cu cea anticã, dar grecii moderni s-au declarat
moºtenitorii direcþi ai lui Platon ºi Aristotel. „Cã sîntem ortodocºi?
Nu e nici o problemã – ziceau ei –, ne vom împãca cu asta, pentru

cã neoplatonismul oricum ducea la creºtinism.” ªi nici azi, dacã te
p l imbi în Grecia, nu simþi deloc aceea atmosferã care era specificã
epocii antice.

M. G.: Spuneai cã unele popoare au reuºit sã-ºi construiascã un
stat- naþiune, altele nu. Care ar fi cele care n-au reuºit?

C. K.: Care nu au reuºit? Kurzii de exemplu. Ei de ce nu benefi-
ciazã de un stat? Au toate caracteristicile unui popor distinct. Nici
bo sniacii nu vor reuºi. Ceea ce au ei acum nu este un stat. Puterile
europene nu mai vor o Iugoslavie, ºi þin în viaþã acest stat. Cînd occi-
dental ii vor vrea altceva, atunci va fi acolo altceva. Exact aceeaºi si-
tuaþie este ºi în Liban. Zona Kosovo-Bosnia este la fel cum este Liba-
nul în Orientul Mijlociu.

M. G.: A apãrut ºi o carte despre asta, a lui Georges Corm, la care
ai scris o prefaþã.

C. K.: Da. Singura diferenþã este aceea cã în Liban toþi vorbesc
araba, ºi creºtinii ºi musulmanii.

Ciclul naþiunii este pe terminate
în Apus
M. G.: În cartea ta L’ invention du peuple. Chroniques de Rouma-
nie care a apãrut în româneºte cu titlul Românii. Tipologie ºi men-
talitãþi,  ai un moto de Rilke în care poetul spune urmãtoarele: „Je
ne suis d’aucun coté, / Car le droit n’est ni là, ni ici”. Înþeleg ce vrei
sã spui cu asta, cã „nu eºti de nici o parte”. Dar, dacã vorbim, de
exemplu, de Transilvania, nici nu trebuie sã fii de „nici o parte”, ci
de partea „locului”. Adicã „locul”, spaþiul mi se pare mult mai inte-
resant, mai complicat decît naþiunile care încearcã sã-l ocupe.

C. K.: Dar spaþiul este locuit de oameni.
M. G.: Da, dar oameni au fost ºi atunci cînd naþiunile, în sens

m o dern, încã nu existau ºi vor fi cu siguranþã ºi atunci cînd ele nu
vo r m ai fi în sensul în care în secolele 19-20 au fost. Adicã în sens
politic, ca naþiuni politice. Naþiunea politicã, în sens istoric, nu are o
ex istenþã foarte lungã. ªi nu mi se pare just ca întreaga noastrã gîn-
dire sã fie obsedatã de concepte legate de naþiunea politicã. În acest
co ntext postnaþional ziceam eu cã spaþiul devine mai interesant. ªi
c red cã asta te atrage ºi pe tine.

C. K.: Mi se pare ºi mie cã ciclul naþiunii este într-adevãr pe ter-
minate în Apus. Dar nu ºi aici. Aici va mai þine un timp, nu ºtiu pînã
c înd ,  pentru cã nu sînt profet. Este încã nevoie de cîteva decenii ca
sã-ºi epuizeze – hai sã folosim un termen de al lui Heidegger – Da-
seinul. Aici naþiunea nu e încã epuizatã ca posibil. În Iugoslavia – în
afarã de o minoritate – toatã lumea a fost extrem de pornitã sã-ºi ai-
bã stãtuleþul ei. Înainte, dacã intram în Liubliana, puteam sã ajung
fãrã nici un paºaport la Porþile de Fier. Se schimba un pic accentul,
se schimba scrisul, se schimba religia ºi aºa mai departe, dar era un
singur teritoriu. Kosovarii – cei din aºa zisa naþiune kosovarã – mer-
geau la lucru în Uniunea Europeanã, ºi pe urmã se întoarceau acasã.

M. G.: Ca ºi maghiarii din Voivodina...
C. K.: Ca ºi maghiarii din Voivodina. Îmi aduc aminte cã la sfîrºi-

tul anilor 1970, maghiarii din Voivodina ziceau cã da, Budapesta este
un centru cultural ºi pentru ei, dar în rest nu conta prea mult, pen-
tru cã oamenii, foarte „occidentalizaþi”, mergeau la lucru în Suedia,
în Germania, în Franþa. „Hát”**, lucrurile s-au schimbat niþel de
atunci, ºi, dupã pãrerea mea, nu în bine.

M. G.: Dar atunci am putea începe povestea cu Austro-Ungaria.
Nici destrãmarea acelui stat nu a însemnat, nu-i aºa, neapãrat o
schimbare în bine...

C. K.: Da, sînt de acord. Eu am avut o bunicã care a fãcut o cãlã-
to rie cu o tînãrã domniºoarã ºi cu tatãl ei de la Cracovia la Suceava
fãrã nici un paºaport, era aceeaºi þarã. Adevãrat cã ea nu vorbea nici
maghiara, nici româna, vorbea rusa, poloneza ºi germana, dar s-a
descurcat cu germana care era limba internaþionalã în perioada ace-
ea. ªi elitele româneºti din Bucovina vorbeau nemþeºte deoarece,
dupã ºcoala primarã românã, mergeau la ºcoala germanã. Franceza
era o limbã mai exoticã atunci. Bãtrîna doamnã Mihali de Apºa, de
exemplu, din Sighet, ºtia ºi franceza. A murit acum, la 90 de ani,
ne-am cunoscut cînd avea 78-80 de ani. Tatãl ei era nemeº, era de-
putat în parlamentul de la Budapesta, iar ea îºi fãcea studiile la o in-
sti tuþie pentru domniºoare din Viena. Ea vorbea în francezã cu mi-
ne, ºi îmi spunea cã acolo era normal sã cunoascã germana, france-
z a ºi engleza, iar româna ºi maghiara erau limbile de acasã. Sau
cum e doamna grofiþa Bánffy, aici, la Cluj. Am vorbit cu ea în france-
zã, englezã ºi germanã. Ai dreptate, perioada austro-ungarã a fost
m ai evoluatã, din mai multe puncte de vedere.

M. G.: Este adevãrat cã Austro-Ungaria sau Iugoslavia erau state
mai civilizate decît unele dintre statele care i-au succedat, dar asta
nu înseamnã cã destrãmarea lor nu a avut o logicã. Cunosc teza lui
Fej tõ, care susþine cã destrãmarea monarhiei austro-ungare nu era
inevitabilã.

C. K.: Putem spune, într-o viziune ontologicã, cã Austro-Ungaria
era deja prea arhaicã pentru o Europã modernã, era un stat în care
co ntradicþiile dintre modernitate ºi arhaisme erau aºa de puternice
încît nu a mai putut rezista la acea loviturã ce a reprezentat pierde-
rea rãzboiului. Dacã avem o astfel de viziune mai ontologicã asupra
isto riei, putem spune cã o parte din ceea ce doreau naziºtii sau fasci-
ºtii italieni era de a crea, de fapt, niºte state cu adevãrat centralizate,
fãrã slãbiciunile cauzate de o prea accentuatã fãrãmîþare teritorialã
ce era caracteristicã Germaniei ºi Italiei.

M. G.: Dar uite cã astãzi aceastã tradiþie anticentralistã sau fede-
ralistã a devenit un atu în mîinile germanilor!

C. K.: Eu nu sînt foarte convins cã, în afarã de Italia unde s-au
pãstrat identitãþile regionale, aceastã tradiþie conteazã astãzi foarte

m ult. Nu cred cã voinþa extrem de puternicã a aliaþilor ºi în primul
rînd a americanilor, dupã rãzboi, de a dãrîma statul centralizat ger-
m an a dus la niºte rezultate durabile. Cu toate cã s-au creat sau re-
c reat aceste landuri, în Germania nu existã diferenþe notabile între
regiuni, poate cu excepþia Bavariei sau mai degrabã a satelor din Ba-
varia.

M. G.: Sigur cã da. Dar acesta este un argument tocmai în favoa-
rea descentralizãrii politice. În asemenea condiþii, cînd nu existã di-
ferenþe culturale notabile între pãrþile diferite ale unei þãri, regiunile
politice sau chiar federalismul se pot întroduce mai uºor. Ai adus
vo rba de Sighet ºi de Maramureº. Pentru cã aº dori ca aceastã con-
vorbire sã aibã un caracter mai personal, te-aº întreba acum despre
prim ul tãu contact cu Transilvania. Prima ta vizitã în România a avut
loc în 1971, iar cãlãtoria de studii, în Maramureº, a urmat dupã cîþi-
va ani ,  în ’73. Ai scris de multe ori despre asta. Eu aº vrea sã te întreb
urm ãtorul lucru. Ai intrat în contact atunci cu niºte comunitãþi rura-
le arhaice sau semiarhaice care în Occident au dispãrut demult. Fapt
ce a co nstituit, desigur, o revelaþie pentru tine. Pe de altã parte ai luat
contact, în mod obligatoriu, ºi cu acel regim comunist care a dus de
fap t la distrugerea acestei lumi arhaice. Colectivizarea a avut deja
loc, aºa cã aceastã lume tradiþionalã a suferit niºte transformãri pu-
ternice. Aspectele poetice, metafizice ale lumii cu care te-ai întîlnit
nu aveau cum sã nu se amestece cu aspectul hidos al regimului în-
suºi, al unei modernizãri cu de-a sila, care, la urma urmei, a însem-
nat un eºec imens. Ai simþit cumva aceastã dilemã, aceastã ambiva-
lenþã lumii în care ai intrat? Ai recepþionat ambele aspecte?

C. K.: Eu vedeam altfel lucrurile. Problema nu s-a pus în aceºti
termeni. Desigur, comunismul a adus niºte transformãri în sensul
în care ai amintit tu, dar cu o rezervã. N-aº zice cã era vorba de o
modernitate eºuatã. Era stîngace numai, nesistematicã. Ce constitu-
ia însã o surprizã pentru mine, era altceva. Regimul din România
era un regim comunist. Aici era comunismul real. Nu acel comu-
nism despre care discutam noi, intelectualii sau muncitorii din
Fran þa. Era un sistem global, total. Nu un oraº condus de comuniºti,
sau o regiune cum se întîmpla sã fie în Franþa, sau un sindicat. Era
vo rba de un stat, legat de alte state avînd acelaºi sistem. Vin eu aici
cu niºte idei „clare” despre comunism, ºi ce descopãr? Niºte lucruri
stranii despre care profesorii mei de la ªcoala Partidului Comunist
Francez nu mi-au vorbit. Nu pentru cã erau mincinoºi, ci pentru cã
erau ignoranþi. Descopãr foarte repede cã episcopii sînt plãtiþi de
stat.  Rãmîn absolut trãznit de aceasta. Cum se poate? La noi, care nu
sîntem un stat comunist, episcopii, preoþii de orice religie nu sînt
plãtiþi de stat. Statul ºi biserica sînt separate, chiar dacã preºedintele
republicii merge din cînd în cînd la Notre-Dame sau la sinagogã sau
la reformaþi, de sãrbãtori, sau cu ocazia unori aniversãri istorice le-
gate de bisericã ca Jeanne d’Arc ºi aºa mai departe. Tot aºa aflu cu
mare uimire cã episcopii au de fapt un statut de secretar de stat, cu
m aºinã plãtitã de stat. Ce-i asta, mã întrebam eu. Statul este ateist,
toatã lumea e ateistã, numai cã biserica merge. Vãd pe urmã cã acti-
viºtii de partid vorbesc ºi ei de ateism, dar cînd îi întrebam „unde
v-aþi cãsãtorit”, rãspunsul era: „la bisericã”. „ªi copii sînt botezaþi?”
„Bineînþeles” – îmi rãspundeau. „ªi ai dvs?” – mã întreabã ei. „Nu,
ai mei nu sînt, pentru cã eu sînt ateu. Dacã vor sã devinã credincioºi
cînd vor fi adulþi, n-au decît sã se ducã la acea bisericã la care vor. E
treaba lor, nu este treaba mea. Eu am fost botezat, am confirmat re-
lativ tîrziu, pentru cã la reformaþi aºa este obiceiul.” „Dar – ziceam
eu ’tovarãºilor’ mei – acum sînt necredincios.” Tipii s-au uitat la mi-
ne de parcã aº fi avut doi draci pe mine. Unul era secretar de partid
adjunct din Maramureº, ºi nu-i venea sã creadã cã copii mei nu sînt
bo tezaþi. Iar cînd i-am explicat cã nu sînt cununat cu a doua mea ne-
vastã la bisericã, mi-a zis: „Nu se poate, tocmai în Franþa!” Era un
ºoc cultural pentru mine. Cînd am lucrat ca antropolog la sate,
m i-am lãsat ateismul meu „de coté”, fiindcã acolo chiar nu avea nici
un sens sã discut despre aceastã problemã cu niºte oameni pentru
care existenþa unei populaþii a Cerului era un adevãr indiscutabil ºi
asta fãcea parte chiar din experienþa existenþialã a lor. Aceºti þãrani
se co mportau cît se poate de normal, ºi cu ei am purtat niºte discuþii
fo arte interesante ºi cinstite despre modul în care vedeau ei creºti-
nismul.

S-au schimbat toposurile semantice
O altã surprizã pentru mine era cã mi-am dat seama cã din 1973 în-
coace numai o foarte micã parte a elitei intelectuale era comunistã
sau mai bine zis marxistã. Desigur, am întîlnit ºi persoane care cu-
noºteau bine marxismul, persoane cu care puteai avea discuþii seri-
o ase,  care cunoaºteau dezbaterile ce aveau loc în Apus, dar erau
foarte puþine. Restul era... ce era? Cum aº putea defini aceastã cate-
gorie? Dacã aº fi rãu, aº zice cã erau niºte þãrãnoi pentru care calita-
tea de intelectual a însemnat o cale de a ieºi din sãrãcie ºi de a intra
într-o elitã. Au papagalit aºa cum trebuia, ºi mai mult chiar decît tre-
buia, cred. Iar acum sînt mari anticomuniºti. Îmi era foarte neplãcut
sã vãd  asta. A fost ceva ce mi s-a pãrut fals de tot. Cînd l-am descope-
rit pe Maiorescu, am înþeles despre ce este vorba. Dar pe el l-am citit
mai tîrziu.

M. G.: Ceea ce ai observat ca un fenomen curios, strident chiar,
apropo de comunism ºi religie, de calitatea de intelectual, aceastã
falsitate profundã, poate cã se explicã prin diferenþa dintre structura
politicã adoptatã ºi mentalitatea oamenilor. Dar aceastã discrepanþã
s-a manifestat ºi în a doua jumãtate a secolului 19, ºi în anii
1920-30 din secolul 20, cînd România a încercat încã sã adopte sis-
temul parlamentar occidental. Era acelaºi lucru, de fapt. Instituþiile
respective proveneau dintr-un context bine definit, dar cei care le-au
preluat veneau dintr-o altã temporalitate, cum te exprimi într-unul



din studiile tale despre aceastã problemã. ªi am putea spune cã
aceastã dualitate, aceastã incoerenþã profundã între instituþii ºi
mentalitãþi a continuat ºi în perioada comunistã. Cred cã este vorba
de o continuitate a acestei dualitãþi, a acestei incoerenþe dintre „for-
mã” ºi „fond”, care nu ºtiu dacã nu continuã ºi acum, în actuala fa-
zã istoricã.

C. K.: Cred cã continuã ºi acum. Numai cã s-au schimbat toposu-
rile semantice. Continuã, fiindcã o grãmadã de lucruri ce existã aici
sînt absolut fãrã fond. Sînt fundaþii fantomã, fãcute doar sã aducã
bani pentru preºedinþii acestor fundaþii. Sînt o serie de fundaþii des-
pre drepturile omului, care nu au o bazã socialã serioasã. Ca sã te
o cupi de drepturile omului pînã la ultimul cãtun, ar trebui sã-þi con-
struieºti o structurã piramidalã. Alt exemplu îl constituie fundaþiile
ecologiste. Tu vezi aici vreo miºcare ecologistã serioasã? Ardealul es-
te un coº de gunoi. Satele – ºi cele româneºti, ºi cele ungureºti – sînt
o rib i le, rîurile sînt distruse, toate, iar cînd trecem Carpaþii, situaþia
este ºi mai de groazã. Eu am fost chemat de un grup de ecologiºti sã
þin o conferinþã despre un film din Australia despre conservarea
unui animal de acolo. „ªtiu – am rãspuns grupului – cã australienii
fac filme foarte frumoase de acest fel, dar rar am vãzut canguri în
pãdurile din Ardeal.” În schimb am vãzut acolo grãmezi întregi de
sticle goale, capace de bere, hîrtie, pungi de plastic, deºeuri chimice
ºi aºa mai departe. Marius Tabacu mi-a povestit cã cineva a cãzut în-
tr-o baltã ºi s-a ars din cauza chimicalelor de care era plinã apa. Da-
cã te duci la Aghireº, de exemplu, e jale. Statul ar trebui sã acþioneze,
ºi dacã nu, atunci fundaþiile respective. ªi pot sã mai dau cîte exem-
p le vrei în acest sens care atestã cã o mare parte din instituþiile pre-
luate în România funcþioneazã în gol.

M. G.: A cest lucru se manifestã ºi la nivel politic.
C. K.: ªi  la nivel politic, ºi peste tot. În discursurile politice cele

mai à la mode, cum ar fi acelea în legãturã cu integrarea în Europa
sau în NATO. Se face mare zarvã despre asta. Bine, hai sã intrãm în
Europa. Dar de ce baþi capul oamenilor cu aceastã intrare cînd nu
faci nici cea mai micã miºcare ca sã te sincronizezi cu legile ºi obice-
iurile europene, cu practica democraþiei in viaþa zilnicã a instituþii-
lo r, în loc sã le conduci intr-un stil autoritar si arbitrar!

M. G.: În concluzie, vãzînd aceastã nepotrivire între formã ºi fond,
între instituþii ºi mentalitãþi, în toate cele trei perioade în care Româ-
nia a încercat sã adopte niºte modele externe (perioada proocciden-
talã de la 1848 pînã la sfîrºitul anilor 1930, perioada comunistã, de la
1948 pînã la 1989 ºi perioada actualã, postcomunistã), vãzînd aceas-
tã persistenþã ciudatã, trebuie sã punem întrebarea mai generalã, da-
cã nu cumva întregul proces de modernizare a fost un eºec.

C. K.: N - aº spune cã a fost un eºec, un eºec total. Asta ar fi o viziu-
ne extrem de ideologicã, antiromâneascã chiar. Trebuie sã ne uitãm
în jurul nostru. Cîþi români trãiesc
acum la oraºe? Fetele din a doua
generaþie de orãºeni nu se mai
comportã ca niºte fiinþe din lumea
a treia gata sã se arunce în braþele
tale la primul semn. Chiar dacã o
parte de orãºeni pãstreazã niºte
obiceiuri – degradate – de la þarã,
chiar dacã am vãzut de Paºti miei
beliþi între clãdirile din Mãnãºtur,
avem de a face totuºi cu o viaþã de
oraº amplificatã dupã 1989. Chiar
dacã instituþiile sînt folosite de
m ulte ori ca niºte gadget-uri, mo-
deleazã totuºi viaþa oamenilor. Mo-
dernitatea la români, aºa cum am
mai spus, a rãmas neîmplinitã,
stîngace.

M. G.: În studiile tale despre
aceastã temã apare des termenul
de „faliment”. Ceea ce vedem, este
un fel de faliment.

C. K.: Falimentul a fost al co-
m unismului ºi nu al modernitãþii.

M. G.: Dar în anii treizeci ai secolului trecut am vãzut ºi falimen-
tul parlamentarismului, al modelului occidental.

C. K.: Era un faliment din punct de vedere instituþional. Dar din
punct de vedere tehnic modernizarea a fost inevitabilã ºi a ºi dat niº-
te rezultate. Falimentul se manifestã în relaþiile dintre modernitate
ºi schimbarea mentalitãþilor, a moravurilor oamenilor. Adicã moder-
ni tatea a fost întotdeuna, mi se pare mie, deturnatã de o puternicã
tradiþie care nu este stricto senso ro mâneascã, ci este a acestei zone.
Eu aº formula aceasta în felul urmãtor: þãrãnimea, pentru cã în Eu-
ro pa toate societãþile vin din þãrãnime, în afarã de o pãturã subþire
de aristocraþi, ºi burghezia vine din þãrãnime, deci în aceastã zonã
þãrãnimea n-a reuºit sã încheie o alianþã cu burghezia, sau burghe-
z ia era alogenã ºi era privitã ca un corp strãin din punct de vedere
l ingvistic sau uneori chiar ºi religios. Sau cînd oamenii s-au ridicat
din þãrãnime ºi au intrat într-un alt strat social ºi-au schimbat naþio-
nalitatea, prin schimbarea religiei ºi a limbii. Este cazul evreilor, de
exemplu, care s-au declarat unguri, sau, în evul mediu, a unei pãrþi
a nobilimii române din Ardeal care s-a maghiarizat fiindcã regii ma-
ghiari angevini, de origine francezã, au organizat aici, în secolul al
14 -lea, un sistem cu adevãrat feudal în care nu puteai intra decît
atunci cînd deveneai catolic. Biserica catolicã s-a implicat puternic ºi
în Franþa în sistemul feudal. Sã nu uitãm nici faptul cã cel mai mare
teolog al evului mediu, sfîntul Toma d’Aquino, a scris o carte de poli-
ticã, De regno, în care el apãrã sistemul feudal. Tot aºa în zonele do-
m inate de germani, slavii s-au germanizat.

Falimentul modernizãrii la români poate fi surprins în raportul
d intre necesitatea modernizãrii ºi voinþa de modernizare pe de o
parte, ºi voinþa de a realiza, envers et contre tous, cu orice preþ, o
uni tate perfectã între naþiunea românã ºi statul român pe de altã
parte. Falimentul constã în faptul cã, în afarã de cîteva minþi lumina-
te, majoritatea zdrobitoare a intelighenþiei româneºti a încercat în-
totdeuna sã împace modernitatea cu forme arhaice. ªi asta nu se
poate. Din asta a ieºit o ideologie care era o purã gargarã. Cum le
spuneam studenþilor mei: „Aveþi grijã, cei care vã vorbesc de restau-
rarea unor forme arhaice sînt niºte impostori.” Am fost foarte dur cu
Blaga, pe care îl preþuiesc ca poet, dar nu ca filozof. Da, satul româ-
nesc este minunat, este extraordinar, are o ontologie ºi o onticã pro-
prie, dar de ce domnul Blaga a preferat totuºi sã trãiascã la oraº? De
ce ºi-a pãrãsit satul cît de repede a putut. Este o imposturã. Aceastã
„veº nicie” a satului nu ar fi însemnat altceva decît menþinerea unor
oameni într-o stare arhaicã, nedemnã. Poþi sã fii nostalgic în sens
poetic, ºi poemele lui Blaga sînt minunate, dar ca o posibilã nouã
o ntologie, cum susþinea Blaga, era o escrocherie. Acelaºi lucru este
valabil atît pentru Noica, cît ºi pentru populiºtii unguri care au pre-
þui t foarte mult viaþa satului, mai puþin în termeni de veºnicie, ci mai
mult în termeni etici, ca un fel de surogat al unei lupte de clase ade-
vãrate. Illyés Gyula era reprezentantul cel mai autentic al acestui cu-
rent.

M. G.: Aºa-numiþii scriitori populiºti maghiari din anii treizeci
aveau orientãri foarte diferite din punct de vedere politic. Erau prin-
tre ei oameni de stînga, de dreapta, dar majoritatea erau adepþii „cãii
a treia”, ceva intermediar între socialism ºi capitalism. Norocul un-
guri lor era cã aveau mai puþini genii la vremea aceea, care sã parã de
nedepãºiþi astãzi.

C. K.: Acelaºi lucru s-a întîmplat ºi la ºcoala monograficã a lui
G usti dirijatã, de fapt, de Stahl. S-au regãsit acolo toate tendinþele po-
litice ale României interbelice, de la legionari pînã la comuniºti, fiin-
dcã M iron Constantinescu era ilegalist ºi era în echipele lui Gusti. De
la Bernea ºi Traian Herseni care erau legionari get-beget ºi pînã la
Miron Constantinescu, prin niºte social-democraþi cum erau Stahl
sau Golopenþia, era acolo întregul curcubeu al orientãrilor politice
româneºti ºi al diferitelor soluþii ale crizei economico-sociale prin
care trecea satul românesc.

M. G.: Continuînd aceastã analizã a falimentului sau a neîmplini-
ri i  m odernitãþii româneºti, aº vrea sã-þi atrag atenþia asupra unui
studiu foarte interesant al lui Vasile M. Marica în care sociologul ar-
delean a arãtat modul specific în care satul românesc din Transilva-
nia a trecut de la viaþa tradiþionalã la capitalism. Era o cale diferitã
faþã de cea a þãrãnimii din Vechiul Regat, în special dacã avem în ve-
dere comportamentul oamenilor faþã de proprietatea privatã. Nu

crez i cã Transilvania reprezintã un caz special în ceea ce priveºte
modernizarea, faþã de restul României? Dacã la nivelul elitelor, spu-
ne Marica, omogenizarea s-a produs destul de repede, la nivelul
þãrãnimii ºi a muncitorilor diferenþele dintre regiunile istorice ale
R omâniei nu au dispãrut, ci din contrã s-au adîncit în perioada in-
terbelicã. Aceastã masã imensã de þãrani din Vechiul Regat, de fapt,
ºi-a pãrãsit modul de viaþã arhaic abia în comunism. Cred cã aici re-
zidã secretul bazei sociale a regimului lui Ceauºescu. Dacã românii
ardeleni au devenit „naþionaliºti” încã din secolul 19, cînd naþiona-
lismul – cel puþin în principiu – era un fenomen democratic, ºi ast-
fel ei au trecut printr-un proces de socializare lent, þãranii din Ve-
chiul Regat au trecut brusc la democraþia de masã ºi s-au perceput
ca membri ai naþiunii române abia în perioada comunistã, mai pre-
c is în perioada comunismului naþional al lui Ceauºescu.

C. K. : Trecerea la faza istoricã a democraþiei de masã s-a petrecut
în toate þãrile din Est în perioada comunistã. ªi la unguri, ºi la polo-
nezi. La cehi, nu. Dar la toþi ceilalþi, da.

M. G.: Cred cã existã totuºi diferenþe destul de clare între aria
central-europeanã ºi cea est-europeanã. Nu numai sub aspect socio-
logic, dar ºi în ceea ce priveºte capacitatea de funcþionare ºi calitatea
instituþiilor politice. La unguri, de exemplu, în perioada interbelicã a
existat un parlamentarism foarte puþin reprezentativ din punct de
vedere social, dar care a rezistat totuºi, ca instituþie pînã în toamna
anului 1944 cînd a venit Szálasi cu hungariºtii sãi la putere. Între
1945 ºi ’48 regimul parlamentar a prins repede viaþã. Acest parla-
mentarism care nu a fost deloc de faþadã, a fost desigur desfiinþat de

comuniºti în ’49, dar uite cã în 1956 a reapãrut. Astfel cã situaþia
þãrilor central-europene este totuºi diferitã puþin faþã de cea a þãrilor
est ºi sud-est europene. Dar problema ce mã intereseazã pe mine ºi
despre care aº dori sã aflu ºi pãrerea ta, nu este atît existenþa sau
non-existenþa diferenþelor dintre þãrile central ºi est-europene, ci
ex istenþa sau non-existenþa diferenþelor între Transilvania ºi Vechiul
R egat în ceea ce priveºte raportarea la modernitate.

C. K.: Cred cã analiza lui Marica este justã, sînt de acord cu el, aºa
cum sînt de acord ºi cu analiza burgheziei româneºti, fãcutã de Zele-
tin. Problema adevãratã este perioada care a trecut de la momentul
în care intelighenþia, pãturile de mijloc s-au detaºat de þãrãnime.
Aici oamenii au niºte comportamente extraordinar de asemãnãtoa-
re. Dacã cineva tocmai a ieºit de pe lîngã curul vacilor, imediat crede
cã este un boier. ªi se poartã ca un boier. Asta m-a surprins cel mai
mult cînd am ajuns în România, fiindcã în 1971, cînd am venit pri-
ma oarã aici, autoritãþile ne-au dus la o fermã de stat viticolã din
Moldova. Vinul a fost foarte bun, este adevãrat, dar modul în care
co nducerea fermei respective s-a purtat cu angajaþii de acolo a fost
oribil. Aºa ceva am citit doar la Cehov. Eram acolo vreo doi-trei fran-
cezi, ºi habar n-aveam de limba românã, dar ne-am lãmurit foarte
repede vãzînd doar ce se întîmplã. Mi se pãrea cã sînt spectator la o
piesã de Cehov. ªefii locali care se comportau foarte urît cu subalter-
ni i  ºi-au schimbat placa brusc cînd la un moment dat a venit un ºtab
de la Bucureºti, ºtabul fiind chiar Miron Constantinescu. S-au aple-
cat imediat în faþa lui ca niºte slugi. Nu era o atitudine normalã, de
respec t faþã de un superior în ierarhia profesionalã, cum gãseºti ºi în
Occident, ci o supunere totalã faþã de un „guvernator”. Era incredi-
b i l .  Am vrut sã vorbesc cu Stahl despre asta, dar el a ocolit discuþia
cu toate cã, fiind un analist fin, el înþelegea foarte bine despre ce era
vorba.

Acest faliment mi se pare cã se manifestã în douã moduri. Nu în
dimensiunea tehnicã, ci în faptul cã nu s-au modernizat moravurile
ºi cã majoritatea intelighenþiei, cei care dau tonul, reiau o atitudine
boiereascã. Ei nu se ostenesc sã arate poporului care sînt moravuri-
le  bune, vorbesc la televizor despre cum trebuie fãcute lucrurile, dar
nu se comportã ca atare. Ce pãrere poþi sã ai despre atitudinea civicã
a unui  o m  ca Dinescu? Care este un biet clovn dezgustãtor care a în-
fiinþat o revistã pornograficã josnicã unde scrie mintea cea mai strã-
lucitã a þãrii, Pleºu. Care-i morala lui? Care este morala intelectuali-
lo r? Un intelectual creºtin ºi credincios care ajunge ministru de ex-
terne ºi are tupeul sã ia apãrarea bombardamentelor împotriva po-
pulaþiei civile din Serbia? Asta este acþiunea intelectualilor? Intelec-
tual itatea de aici nu are nici o ruºine faþã de intelectualitatea din
Apus. Care sînt modelele lor? Un Liiceanu care se pretinde moºteni-
torul lui Heidegger. OK. Dar îþi poþi tu închipui un Heidegger sau un
elev al lui Heidegger care sã fie managerul unei case de edituri ca
o rice biºniþar din Oltenia? Îþi poþi închipui un Gadamer sau un
 M ichael Löwit care era ºi elev ºi critic al lui Heidegger, pentru cã poþi
sã fii ºi criticul maestrului, o poþi închipui pe Hannah Arendt, sã-ºi
þinã un aprozar dupã cursurile ºi dragostea cu Heidegger? Unde este
þi nu ta intelectualilor? ªi copii noºtri vãd acest lucru. Îl vãd ºi pe Pa-
tap ievici, acest Savonarola de Dunãre, sau mai bine zis de baltã, care
þine lecþii de moralã ºi pe urmã ia apãrarea capitalismului cel mai
d istrugãtor cu putinþã cu argumente fundamentaliste. Eu accept po-
z i þ ia cinismului. Dar asum-o. Trebuie sã-þi asumi poziþia pe care o
ai .  Cînd aceºti intelectuali discutã între ei, ei susþin cã democraþia de
masã nu este valabilã aici, doar elitele ar trebui sã voteze, prostimea
nu.  B ineînþeles cã nu îndrãznesc sã spunã aºa ceva faþã de un vizita-
to r din Apus, fiindcã dacã ar spune asta, atunci ar trebui sã uite ur-
gent de intrarea în Europa. Aceastã elitã bucureºteanã este moºteni-
toarea lui Vulcãnescu, Noica, Cioran ºi Eliade. Eliade este un bun is-
toric al religiilor ºi autor al unor cãrþi minunate, eu nu neg acest lu-
c ru, dar vorbesc de poziþia lui ºi a celorlalþi ca cetãþeni. Mie nu-mi
place demagogia, nu-mi place cînd cineva nu-ºi asumã poziþia sa
adevãratã. Este un joc extrem de pervers, pentru cã nu poþi intra în
d iscuþie cu ei. Ei refuzã discuþia. Ai vãzut ce s-a întîmplat cu Tamás
G áspár Miklós? Poþi sã nu fi de acord cu Gazsi, este ºi cazul meu, dar
rãspunsurile celor din Bucureºti au fost lamentabile. Pleºu l-a lãu-
dat, dar cuvintele sale elogioase ascundeau de fapt un dispreþ, l-a
luat în derîdere. Baconsky care este un ortodox fundamentalist a
adus argumentul de bazã pe care-l ºtim de mult: „Noi am mîncat
salam  de soia, iar tu eºti un bozgor ºi ai plecat la Budapesta, de ce ne
baþi la cap cu ideile tale? Du-te la dracu!” Un altul, puþin mai de
stînga, recunoaºte cã are dreptate pe undeva, dar totuºi, totuºi... Ni-
meni, în afarã de Pecican din Cluj, n-a avut o poziþie tranºantã de
apreciere sau criticã acolo unde mi se pare ºi mie cã Gazsi chiar tre-
buia criticat.

M. G.: Asemenea atitudini inconsecvente, sau poate consecvente,
dar într-un alt sens, gãseºti nu numai la Bucureºti, dar ºi în Ardeal.
La Editura Dacia a apãrut un volum cu scrierile legionare ale lui
Eliade, cu o întroducere de Mircea Handoca. Handoca nu ne intere-
seazã aici, el nu m-a surprins. Dar m-a ºocat prefaþa directorului
Editurii Dacia, Mareº, care spune acolo cã editura a publicat acele
sc rieri nu ca sã permitã, în sfîrºit, o evaluare criticã, la obiect, a pozi-
þiilor lui Eliade, ci ca sã-l scape odatã ºi pentru totdeauna de acuzele
nedrep te ce i s-au adus. Cã de fapt el nici nu era antisemit, era un
pic legionar, da, dar nu era deloc hitlerist. Mareº nu sesizeazã cã nu
asta este interesant la Eliade, ci faptul cã la urma urmei a fost adep-
tul  unui sistem politic autoritar ºi al unei concepþii despre naþiune
auto ritare ºi exclusiviste ºi cã se continuã adularea lui în pofida aces-
tui fapt penibil.

C. K.: Singurul lucru pentru care Eliade meritã sã fie admirat es-
te fidelitatea lui faþã de maestru, faþã de Nae Ionescu. Nu l-a pãrãsit
Continuare în pagina 12



putea ca nordul ºi centrul Ardealului sã nu aibe aceleaºi interese pe
care le are Ardealul de Sud. Clujul, fãrã discuþie, este capitala Ardea-
lului, asta vine din istorie. Dar omul care locuieºte la Topliþa va tre-
bui  atunci sã vinã la Cluj pentru toate hîrtiile de care are nevoie?

M. G.: ªtiu care este poziþia ta despre Occident, despre Europa.
Tu spui  cã Europa nu este ºi nici nu va fi vreodatã Europa lui Hus-
serl.

C. K.: Euro pa lui Husserl? Nu a fost, nu este ºi nu va fi niciodatã.
M. G.: Tu nu ai iluzii în ceea ce priveºte ºansele politicului. Zici cã

vechile forme s-au golit ºi nu mai au forþã. Aºa este. Partidele, parla-
mentele naþionale devin într-adevãr din ce în ce mai formale. Pleacã
uni i ,  vin alþii ºi continuã cu aceeaºi politicã pentru cã nu pot face alt-
ceva, guvernele acþioneazã în cadrul unor limite foarte precise, ni-
mic nu mai are miza marilor opþiuni de odinioarã. Politica la scara
naþionalã nu mai este o chestiune de viaþã ºi de moarte, cel puþin în
Europa. ªi atunci te întreb: dacã la scarã naþionalã constaþi fenome-
nele pe care le constaþi, cum de nu întrevezi tocmai în introducerea
unor regiuni puternice, a unor instituþii regionale puternice o ºansã
de a reinventa politicul la o scarã mai umanã, mai apropiatã de oa-
meni? Ceea ce se pare cã s-a pierdut la nivel de stat, de ce nu ar pu-
tea fi reintrodus la nivel regional?

C. K.: Înþeleg ceea ce spui ºi nu sînt împotriva. Dar trebuie sã fim
lucizi: politicul care va fi în joc aici este politica micã. Dimpotrivã,
m area politicã care totuºi va determina viaþa noastrã în viitor e din ce
în ce mai integratã, mai globalã. Sînt niºte reþele transnaþionale asu-
p ra cãrora nu avem nici o putere, noi ca simpli cetãþeni.

Voi uºuraþi cu asta agonia
M. G.: Un japonez, Kenichi Ohmae vorbeºte despre aºa-numitele
state-regiuni („region-states”) care – spune el – se adapteazã mai
uºor inclusiv la fenomenele globalizãrii.

C. K. : Sînt de acord. Se adaptea-
z ã. Dar nu dirijeazã.

M. G. : Uite Lyonul, în sudul
Fran þei, în „Burgundia”, ce forþã
începe sã aibã.

C. K. : Da, o forþã destul de im-
portantã. Dar ce face? Rãspunde la
provocãri, la solicitãri. Nu determi-
nã politica economicã. Chiar ºi un
grup de comune poate sã se adap-
teze la niºte constrîngeri, poate
gãsi niºte mici rãspunsuri ca sã se
afirme la nivel local. Nu sînt împo-
triva acestor lucruri, ba din contra.
ªi  de la Bruxelles se pot obþine mai
uºor niºte bani aºa. Dar politica ca-
re determinã viitorul nostru global
este din ce în ce mai departe de
noi.

M. G. : ªtii care este punctul vul-
nerabil al acestei filozofii politice?
Dacã nu vezi nici o ºansã realã la
nivelul politicii mondiale, de ce

res pingi regiunile care mãcar încearcã sã preia ceva din funcþiile din
ce în ce mai atrofiate ale statului?

C. K.: Eu nu le resping. Eu zic cã este foarte bine ceea ce faceþi.
Voi uºuraþi cu asta agonia. Puteþi oferi soluþii bune din punct de ve-
dere administrativ oamenilor, puteþi ameliora viaþa cotidianã, chiar
puteþi obþine niºte fonduri pentru a face viaþa mai agreabilã, în loc sã
aºteptaþi ca statul sã intervinã mereu.

M. G.: Totuºi, un parlament local, un guvern local este ceva mai
m ul t ca simpla administrare a unor treburi strict locale. Înseamnã
putere legislativã ºi executivã la nivel regional, nu doar local. Eºti
francez, vezi doar administrare acolo unde este vorba de mult mai
mult.

C. K.: Nu dragã, nu sînt francez, sînt un vest-european. Uite ce se
întîmplã azi în Scoþia care are un parlament local puternic ºi are ºi
mulþi bani din cauza þiþeiului. Motorola, din SUA, avea acolo o uzinã
mare, cu 3500 de muncitori care s-a desfiinþat de la o zi la altã. Par-
lamentul local l-a întrebat: „De ce desfiinþaþi uzina de la noi ºi nu
cea din Germania?” „Pentru cã voi nu aveþi legi – suna rãspunsul –
care sã apere muncitorii, cum au nemþii.” În Germania sau în Fran-
þa marile firme multinaþionale nu pot sã facã orice.

M. G.: Tocmai acum a izbucnit un scandal asemãnãtor în Unga-
ria, cu Danone, care a vrut sã închidã fabrica de biscuiþi din Gyõr.
G uvernul a intervenit, lumea a început sã boicoteze produsele Dano-
ne,  ºi firma a bãtut în retragere.

C. K.: ªtiu, ºtiu. Am fost la Budapesta ºi am auzit. Am ºi spus prie-
tenilor mei: „Sã nu cumpãraþi produsele Danone, cumpãraþi de la
concurenþa lor! Kefirul caucazian este mult mai bun decît kefirul ºi
iaurtul lor.” Deci degeaba avea Scoþia parlament, Motorola tot ºi-a în-
chis uzina. Nu poþi face împotriva acestora nimic. Nu numai cã Euro-
pa lui Husserl nu existã, dar însãºi politica ca atare nu mai are nici o
independenþã, politica este supusã sistemului economic la un nivel
necunoscut pînã acum. ªi noi din orice regiune europeanã am fi, pu-
tem numai sã ne adaptãm. Ce poate face un parlament local aici?

M. G.: Ce face ºi în Catalonia. Promoveazã interesele celei mai
bogate regiuni ale Spaniei.

C. K.: B lab la. Gargarã. Asigurã niºte salarii bune pentru tipii de la
parlament. Corect. Nu sînt împotriva. Hotãreºte în chestiuni legate
de o autostradã, dincolo subvenþioneazã un pic universitatea, anu-
mite ºcoli. Asta face. ªi în momentul în care conjunctura economicã

maghiarilor de acolo colaboreazã strîns cu partidele autonomiste
sî rbe. Prevãd acelaºi lucru în cadrul unei Transilvanii autonome.

C.  K.: Cred cã UDMR-ului îi e fricã de o asemenea evoluþie posibi-
lã, pentru cã într-un Ardeal autonom ea probabil va exploda. Tendin-
þele din interiorul Uniunii ar deveni atunci forþe reale, nu doar sim-
p le curente. Trebuie sã recunoaºtem cã UDMR-ul la urma urmei este
un partid etnic, cu alte cuvinte, din punctul de vedere al politicii mo-
derne este un partid arhaic. Eu sînt un marxist convins în aceastã
chestiune. Interesele muncitorilor maghiari din Cluj nu sînt aceleaºi
cu interesele oamenilor de afaceri din Odorhei sau Sfîntu-Gheorghe.

M. G.: ªi ce dacã explodeazã UDMR? Nu se întîmplã nici o neno-
ro cire. Dar nu cred cã aceastã eventualã dezintegrare se va produce
conform schemei marxiste.

C. K.: Conducerii actuale a UDMR în orice caz nu i-ar pica bine o
Transilvanie autonomã. Vizavi de Budapesta te poþi afirma mai efi-
cient dacã eºti unitar ºi poþi zice: „Ne ameninþã Funar, ne ameninþã
Vadim Tudor, daþi-ne bani!”

M. G.: Cred cã ºi pentru Budapesta este mai convenabilã situaþia
actualã pentru cã participarea formalã – sau informalã – a UDMR la
guvernul din Bucureºti, o participare de ochii lumii care este folosi-
tor PDSR-lui din motive propagandistice, înseamnã o marjã de ma-
nevre sporitã ºi pentru guvernul de la Budapesta. Instituþiile regio-
nale, un parlament local ºi un executiv local ar reprezenta niºte
structuri autonome ºi faþã de Budapesta, inclusiv din punctul de ve-
dere al maghiarilor din Transilvania.

C. K.: Dar pentru ce ai avea nevoie de parlament local ºi de exe-
cutiv local?

M. G.: Pentru a gestiona mai bine treburile regiunii.
C. K.: Dar pentru asta ai consiliile judeþene.
M. G.: Consiliile judeþene nu sînt eficiente. Eu vorbesc de struc-

turi la nivel de regiune, cum sînt cele din Voivodina sau cele din
Spania.

C. K.: Dar poþi sã-mi spui cine este, în afarã de cîþiva indivizi, în
favo area unor asemena instituþii, pentru o asemenea autonomie?
Toate partidele româneºti sînt împotriva, indiferent cã sînt de dreap-
ta sau de stînga. Am vorbit ºi cu socialiºtii din Cluj printre care sînt ºi
români ºi maghiari, nici ei nu sînt de acord cu aºa ceva. Nu cred cã
PRM-ul ar fi pentru. PDSR nu, în schimb a fãcut un acord foarte in-
teresant cu UDMR. A dat UDMR-ului niºte lucruri pe care nu le-au
dat partenerii de coaliþie din guvernul trecut.

M. G.: Înainte de a rãspunde la întrebarea ta, aº vrea sã subliniez
încã o datã cã nici Budapesta nu este – guvernul actual, de dreapta,
în o rice caz nu e – în favoarea unei asemenea strategii regionaliste
pentru cã un partid etnic depinde în multe privinþe de ei, sau mã
rog, ºi de ei. În momentul în care ardelenii, ºi maghiarii ºi românii,
ar avea la dispoziþie niºte instituþii regionale cvasi-statale, pe care
le-ar considera ca fiind într-adevãr ale lor, care i-ar reprezenta în
m o d  real, asta ar însemna cã nu mai sînt la cheremul Bucureºtiului,
dar nici a Budapestei, atunci ambele centre ar tebui sã-i trateze alt-
fe l .  Acest lucru se vede clar ºi din modul în care reprezentanþii co-
munitãþii maghiare în guvernul local din Novi Sad se raporteazã la
Belgrad ºi la Budapesta. Nu mai este vorba de atitudinea unor figu-
ranþi care merg la Belgrad sau la Budapesta pentru a cere ceva. În-
torcîndu-mã acum la cele spuse de tine, recunosc cã la ora actualã
strategia regionalistã la care mã gîndesc eu, sau ne gîndim cîþiva la
Provincia, nu prea are adepþi printre partidele politice existente.
Dar eu nu aº fi foarte surprins dacã peste cîþiva ani, poate chiar îna-
inte de alegerile locale din 2004, ar apãrea o nouã miºcare politicã
sau chiar mai multe care sã spunã cã vor sã transforme regiunile de
dezvoltare în regiuni autentice, dispunînd de competenþe sporite ºi
de o rgane alese. Nu ºtiu dacã aºa se va întîmpla, dar nu aº exclude
aceastã posibilitate.

C. K.: Î n cel mai bun caz cred cã s-ar putea ajunge la niºte regiuni
cum sînt ºi cele din Franþa. Dar nu vãd cum s-ar putea crea niºte
structuri asemãnãtoare cu cele din Voivodina. Acolo poate s-a putut
face asta pentru cã rãzboiul a zdruncinat puterea Belgradului, ºi nu
ui ta cã Voivodina avea deja un statut de autonomie în timpul lui Tito.
Asta e. Aici o regiune ar putea avea cam atîta putere cît are în Franþa.
Ceva competenþe economice, pentru a da un impuls dezvoltãrii eco-
nomice. Recunosc cã pentru a rezolva anumite probleme de dezvol-
tare economicã judeþul nu este suficient. Pe de altã parte însã s-ar

cînd acesta a fost arestat. Ceea ce a fãcut Editura Dacia cu aceastã
carte este un fenomen tipic românesc. Aud acum niºte lucruri inte-
resante de la istorici. Vor sã întreprindã o cercetare despre începutu-
rile sistemului comunist din România. „Bine – îi ziceam –, atunci
vo i  veþi vorbi despre militanþii ilegaliºti unguri care aveau, nu-i aºa,
un rol mai deosebit dupã 44.” „Da, da...” – îmi rãspund ei, ºi îi ºi
simt imediat puþin jenaþi. Ei ºtiu cã ungurii ºi cu evreii au fãcut co-
munismul, dar uitã un lucru: cã atunci comuniºtii maghiari de aici
aveau drept cel mai mare inamic aristocraþia maghiarã, ei au des-
f i in þat puterea acestei pãturi. La care mi s-a rãspuns cã eu aº fi foarte
interesat sã vãd cum lupta de clasã a pornit în Ardeal, de fapt, printre
unguri, înaintea românilor.

M. G.: Ungurii, din pãcate, au luat prea în serios comunismul.
Unde crezi cã „lupta de clasã”, de fapt represiunea împotriva ele-
m entelor „nesãnãtoase”, a fost cea mai feroce în toatã þara la înce-
putul anilor ’50? În Regiunea Autonomã Maghiarã! Românii fãceau
aceste lucruri cu mai multã omenie, mai indulgent. Vorbesc serios,
din experienþa propriei mele familii. Bunicul meu care era un þãran
m ai  înstãrit din Bihor avea casa ºi clãdirile adiacente într-un cãtun
care aparþinea administrativ de un sat românesc din apropiere, dar
avea casã ºi la Sãlard, o comunã mai mare, maghiarã, unde m-am
nãscut ºi eu. În 1948, cînd a vãzut cã sistemul comunist de tip sovie-
tic, dur, se întroduce ºi în România, el, om precaut cum era, „s-a
mutat”, pe hîrtie, desigur, în satul acela românesc. Aºa am scãpat
noi de deportare cînd chiaburii din Sãlard au fost duºi în Dobrogea,
pentru cã acolo secretarul de partid era un muncitor comunist fana-
tic – maghiar, bineînþeles – care venea de la Oradea ºi fãcea legea
aºa cum scria la carte. Dacã bunicul meu nu presimþea oarecum cã
este mai la adãpost faþã de furoarea comunistã printre români, cine
ºtie, poate mi-aº fi petrecut ºi eu primii ani de viaþã în Dobrogea,
pentru cã m-am nãscut tocmai în 1948.

Întorcîndu-mã la aspectele sociologice evidenþiate ºi de Marica în
studiul sãu întitulat Spiritul ardelean,  eu am ajuns la concluzia cã
ºansele unei construcþii politice în care specificul ardelean ºi tradiþii-
le  ardelene pot fi valorificate mai bine depind nu atît de elitele actua-
le – intelectuale ºi politice – ci de opþiunile politice ale cetãþenilor
„de rînd”, ºi desigur de tineri care nu mai împãrtãºesc prejudecãþile
majoritãþii elitelor consacrate. Ceea ce mã face sã sper este normali-
tatea ºi pragmatismul oamenilor de rînd ºi a tinerilor. Sînt ºi în Ar-
deal destui care voteazã cu demagogii, dar am impresia cã aici totuºi
existã aceea „masã criticã de oameni”, „la bazã”, care ar putea spri-
jini o alternativã regionalistã, exact aºa cum aceastã masã criticã
existã ºi printre sîrbii din Viovodina, o altã provincie central-euro-
peanã. Aceºti oameni vor instituþii, competenþe, lucruri foarte con-
crete ºi nu vorbe goale, ºi, categoric, nu ieºiri „antisudiste” gratuite.
A cest sprijin încã nu se vede pentru cã nu existã încã un partid regio-
nal ist credibil. Dar simt cã, cel puþin în Ardeal, existã un sprijin pote-
nþial pentru un asemenea partid. Revin deci la întrebarea mea iniþia-
lã: poate fi inventatã Transilvania? Nu pe baze etnice. La acest punct
eu sînt categoric. Ci pe baze transetnice. Sînt de acord cu aprecierile
tale critice în legãtura cu autonomia regiunii secuieºti. Dar ceea ce
nu se poate obþine pe baze naþionale sau etnice, se poate obþine pe
baze transetnice, într-o colaborare româno-maghiarã, la care va tre-
bui sã adere ºi germanii – atîþi cîþi sînt –, ºi þiganii ºi ceilalþi. Nu poþi
înhãma, cu alte cuvinte, cãruþa la cai. Descentralizarea politicã se
poate face pe baze teritoriale sau deloc. Aºa s-a procedat ºi în þãrile
Uniunii Europene. ªi atunci, în acest cadru descentralizat, desigur,
ai  mult mai multe ºanse sã rezolvi ºi problemele specifice ale con-
vieþuirii unor comunitãþi naþionale sau etnice diferite.

Acolo-s banii, acolo e jocul
C. K.: Dragul meu, optimismul tãu mi se pare simpatic, dar extrem
de visãtor. ªi îþi spun de ce. Din ’89 încoace centralizarea a fost mai
puternicã decît sub regimul comunist, cînd un secretar de partid pe
judeþ a avut mai multã putere decît are un prefect astãzi. Un al doilea
aspect este urmãtorul: datoritã deschiderii frontierelor cãtre lumea
largã, dupã '89, a venit foarte multã lume în România, dar toþi se în-
dreaptã cãtre capitalã unde s-au înfiinþat o serie de instituþii,
ONG-uri, intreprinderi private. Bucureºtiul a devenit un centru ex-
trem de puternic chiar dacã pare o capitalã din lumea a treia, cu o
sãrãcie incredibilã, pe de o parte, ºi o bogãþie sfidãtoare ce întîlneºti
m ai  rar chiar în Occident, pe de altã parte. În Europa nu sînt dife-
ren þe aºa de pronunþate, aºa ceva am vãzut doar în America. În al
treilea rînd, maghiarimea în sens politic, UDMR-ul devine un partid
politic românesc, are toate trãsãturile, are stilul, are jocurile unui
partid politic românesc. UDMR-ul îºi face jocurile la Bucureºti, nu la
Cluj ºi nu la Miercurea Ciuc. Acolo-s banii, acolo e jocul. Nu ºtim în-
sã ce va fi. Bineînþeles sã dai autonomie judeþelor Covasna ºi Harghi-
ta este de parcã ai da o bucatã de zahãr unui cîine. Sã dai autonomie
Ardealului, asta este altceva. Asta ar însemna sã dai autonomie ºi ro-
mânilor ºi ucrainienilor ºi celor rãmaºi dintre germani. Cred cã nici
UDMR-ului nu i-ar plãcea asta, fiindcã jocul s-ar putea sã fie mai
greu ºi pentru ei într-un Ardeal autonom, chiar dacã marea majori-
tate a ungurilor trãiesc în Ardeal.

M. G.: Nu sînt sigur cã aºa va fi. Am datele unui sondaj de opinie
din Voivodina care aratã cã majoritatea sîrbilor de acolo ºi marea
majoritate a maghiarilor sînt adepþii autonomiei regiunii. Poate cã
ºtii cã acolo sînt chiar douã partide regionaliste sîrbe, ºi Uniunea
Maghiarilor din Voivodina nu este singurul partid regional. Aceasta
d in urmã pur ºi simplu nu-ºi poate permite sã nu fie pentru autono-
mia Voivodinei pentru cã altfel ar pierde sprijinitorii. Aºa cã partidul
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o amenii care au intrat în politicã, este cã aici nu existã dezbateri ade-
vãrate, cum sînt de exemplu cele din Ungaria, sau mai bine zis cele
d in Budapesta. Nu ºtiu cum stau lucrurile la Pécs sau la Debreþin,
dar situaþia din Budapesta îmi este cunoscutã. Acolo sînt dezbateri
adevãrate, tari, dar dezbateri. Existã delimitãri clare, asta se vede din
presã. Cel care este heideggerian se rãfuieºte cu cel care nu este, ci-
ne este neokantian face acelaºi lucru cu un neonietzschean, ºi aºa
mai departe. Cel care face o criticã asupra societãþii din punct de ve-
dere social-democrat,  scrie asta în presã ºi astfel te poþi orienta aco-
lo  relativ uºor. Cititorul poate alege: vrea la stînga, la dreapta sau la
m ijloc, ºtie unde ce poate gãsi. Aici sau eºti înjurat cã eºti un jidan,
cã nu ai rãdãcini sãnãtoase, sau cã vrei sã vinzi Ardealul la bozgori,
cã ai emigrat, sau eºti adulat pur ºi simplu. Ai vãzut tu aici vreo dez-
batere serioasã? Cum sînt discuþiile din Apus asupra modernitãþii?
În afarã de plîngeri din cauza comunismului, în afarã de cine a fost
turnãtor la securitate ºi cine n-a fost, de parcã nu erau toate dosarele
spãlate sau manipulate, aici nu gãseºti teme adevãrate de dezbatere.
Nu existã ca cineva care în privat are o poziþie mai tranºantã, sa iasã
în public cu aceasta. Nimeni nu vrea sã supere pe cutare, sau sã fa-
vo rizeze pe unguri dacã ia o anumitã poziþie, ºi atunci totul se prãpã-
deºte, ºi nu-þi rãmîne decît sã alegi dintre douã posibilitãþi: sau eºti
înjurat, sau înjuri tu pe celãlalt sau pe ceilalþi. Sau mai poþi alege ºi
sti lul  lãutãresc ºi sã spui despre nu ºtiu care carte cã este cea mai ex-
trao rdinarã operã din lume. La lansarea cãrþii lui Tamás Gazsi, Idola
tribus,  aic i la Cluj, eu am spus cã ea este o piesã de filozofie analiticã
pusã în slujba unor scopuri politice. Meritul cãrþii este cã te îndeam-
nã la discuþie, atît despre temele importante pe care le abordeazã,
dar ºi despre însãºi structura cãrþii. Dupã care redactorul de la Da-
cia, surprins, vine la mine ºi îmi spune: „Domnule Karnoouh, eu
am  crezut cã dumneavoastrã sînteþi foarte bun prieten cu Tamás
Gáspár Miklós!” „Da – îi ziceam –, eu sînt foarte bun prieten cu
Gazsi, dar asta nu mã împiedicã sã spun cã nu sînt de acord cu ceea
ce scrie în aceastã carte.” Aici la Cluj nu sîntem la þarã, a critica un
prieten din punct de vedere intelectual nu înseamnã cã îl trãdezi.
Dimpotriva, este o dovadã cã îl iei în serios. Eu îl apreciez pe TGM
pentru cã a fost un disident destul de curajos, a luat de cîteva ori niº-
te poziþii ce mi s-au pãrut foarte binevenite la un moment dat. A avut
ºi alte poziþii, mai discutabile, dar este un om foarte simpatic, foarte
histrionic ºi foarte cult, la un nivel incredibil. Mã întîlneam cu el la
Budapesta înainte de Paºti, în drum spre Paris, ºi ºtii ce-mi spunea?
„Cum ai îndrãznit sã scrii în Dilema despre mine cã sînt histrionic?”
A sta m-a întrebat. „Dar nu eºti histrionic? – îi rãspundeam. – Îmi tai
capul dacã nu eºti! Numai cã tu eºti ºi histrionic ºi foarte serios toto-
datã.”

ªi  în cultura maghiarã de aici existã tradiþia unor poziþii filozofice
sau ideologice clare. Aici au fost formulate niºte poziþii tranºante ºi
în perioada interbelicã, cu Tavaszy Sándor care a fost adeptul lui Karl
Barth ca teolog, iar ca filozof a fost un existenþialist, ºi cu revista Ko-
runk, o revistã marxistã, de stînga, care totuºi nu era dogmaticã, era
o revistã de avangardã care nu avea echivalent printre revistele ro-
m âneºti, nici printre cele din Vechiul Regat.

M. G.: Nu uita cã în Korunk au scris reprezentanþii emigraþiei
maghiare de stînga împrãºtiatã în toate cele cinci continente dupã
1918-19. Inclusiv Gaál Gábor, redactorul ºef al revistei s-a stabilit la
Cluj pentru cã trebuia sã pãrãseascã Ungaria din cauza participãrii
sale la Republica Sfaturilor.

C. K.: ªtiu, ºtiu... ªi ce dacã?
M. G.: Vreau sã spun cã revista Korunk a avut corespondenþi din

întreaga lume, François Fejtõ cred cã este unul dintre foarte puþinii
supravieþuitori din aceastã generaþie, dar este adevãrat, Korunk la
urm a urmei a fost totuºi o revistã clujeanã.

C. K.: Ceea ce este bãtãtor la ochi este cã nu existã un curent de
s tînga în g îndirea româneascã. Existã doar cîþiva inºi.
Do brogenu-Gherea, de pildã. Zeletin nu este deloc de stînga, dar este
un liberal care poate fi considerat un fel de complement al stîngii.
Mai era Ralea, dar el era extrem de slab. Nu existã acel curent de
stînga pe care-l gãseºti în Ungaria, în Polonia sau în (fosta) Cehoslo-
vacia, desigur nu întotdeuna la nivelul atins de I storia ºi conºtiinþa
de clasã al  lui Lukács, care este o capodoperã. Nu existã acest curent
de stînga la români. Am citit cartea lui Pãtrãºcanu, Sub trei dicta-
turi, este simpatic, dar nu e o operã consistentã. Stînga lipseºte total-
m ente ca un curent puternic care sã fie în stare sã stîrneascã discuþii
serioase. Neexistînd tradiþia unor orientãri clare ºi distincte, toatã lu-
m ea a încercat sã îmbine focul cu apa. Inclusiv greco-catolicii care
acum spun cã au fost cei mai mari anticomuniºti. Sau ne angajãm,
sau nu ne angajãm. Sau facem cum spunea bãtrînul Mihai Pop (sã-l
ierte Dumnezeu), despre familiile de þãrani cu mulþi copii, dintre ca-
re, dupã 1945, unu s-a dus la comuniºti, altul la social-democraþi,
altul la þãrãniºti, sã vadã ce va ieºi la urmã, cînd – sperau ei – se vor
îm pãca frumos. Din cauza asta vezi familii din care unul s-a dus la
canal ºi celãlalt a ajuns mare ºtab la comuniºti. Ãsta era jocul. Aº
m ai  înþelege asta la þãrani, care duceau o viaþã extrem de dificilã, dar
nu pot înþelege la un intelectual care cicã urmãreºte niºte principii.

*
   Convorbirea a avut loc în iunie 2001

**   Pãi – în original  în limba maghiarã
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cum am fost educat in copilãria mea într-un sat francez din sudul
Franþei, prima mea identitate colectivã era a acestei regiuni.

M. G. : Drept pentru care se poate spune cã identitatea ta vest-eu-
ropeanã de care ai pomenit, are totuºi o bazã francezã. Inclusiv în
sensul cã aparþii, ca orice francez, ºi de o anumitã regiune. ªi cred cã
î þi asumi aceastã identitate francezã.

C. K. : Cu atît mai mult cã mama mea, care era foarte tînãrã cînd
a venit în Franta, ºi a fost educatã cu familia mea francezã, a adoptat,
prin culturã, ºi în bine ºi în rãu, toate trãsãturile francezilor. Nu nu-
m ai  cã vorbeºte o francezã perfectã, dar ºi scrie foarte bine în france-
zã. Studiile ºi le-a fãcut în francezã. În polonezã a vorbit doar cu ma-
ma sa ºi cu vechii prieteni ai mamei sale. Am auzit-o foarte rar vor-
b ind în polonezã. Ea era ºi este franþuzoaicã ºi în obiceiurile familia-
le  ºi în cele culinare, în toate.

M. G. : Interesant cã în timp ce te captiveazã Ardealul, sau mai bi-
ne zis, toatã zona asta dintre Budapesta ºi Marea Neagrã, cum te ex-
p rim i undeva, nu te simþi atras de Polonia sau de Ucraina.

C. K.: Nu, nu simt nici un fel de chemare din partea strãmoºilor
de acolo. De ce? N-am nici o experienþã care m-ar putea lega de acele
pãrþi. Pãrinþii mei, stabilindu-se în Franþa, ºi nemaiavînd pe nimeni
acolo, aº putea zice cã au conceput relaþia lor cu patria aleasã ca un
adevãrat contract, trãit în întreaga sa dimensiune. Cazul meu e dife-
rit... M-am nãscut în Franþa, am copilãrit la þarã, am fãcut ºcoala ge-
neralã, liceul, facultatea acolo, am fost cãsãtorit de douã ori cu femei
de veche origine francezã, iar fetele mele sînt adevãrate cetãþene ale
Uniunii Europeane…

M. G.: Iar pe aici ai ajuns din purã întîmplare?
C. K.: Da. Numai cã atunci cînd am ajuns în Maramureº, mi-am

amintit imediat de No pþile din Ucraina ale lui Gogol. L-am citit pe
Gogol cînd eram destul de tînãr, ºi cînd vedeam casele, ritualurile
d in Maramureº, scriam în scrisorile mele cãtre mama cã aici am gã-
si t  acelaºi lucru. Era vorba ºi aici de niºte vrãjitori care fãceau niºte
lucruri pe care eu le-am citit la Gogol. Era incredibil. Nu m-aº fi gîn-
dit cã asemenea credinþe au putut supravieþui. Era o iarnã de groazã
atunci în Maramureº, cu o temperaturã de sub 30 de grade vreo 15
zile consecutiv. Atunci am înþeles ce înseamnã sã te duci la budã, în
fundul grãdinii, ºi ce înseamnã modernizarea. Era un adevãrat coº-
mar. ªi mama îmi rãspundea: „Dragul meu fiu, asta îmi aduce
am inte de perioada cînd eram fetiþã la Varºovia, ºi tatãl meu mã
p l im ba cu sania pe Vistula.” Era un frig de picau jos pãsãrile, ºi ea îºi
aducea aminte de Vistula.

M. G.: Aminteºti în scrierile tale cã, fãcînd excursii în diferite zo-
ne ale Ardealului, îþi place sã stai de vorbã cu cîte-un cioban. Despre
ce discuþi cu ei?

C. K.: Îl întreb: „Ce faci cu oile?” Nu discut despre ontologia lui
Heidegger. Eu nu fac parte din elita care dispreþuieºte acest tip de oa-
m eni. Nu, nu mã simt cu nimic superior ciobanului. Pot sã discut,
desigur, despre Heidegger, în alte condiþii. Cu ciobanul vorbesc des-
pre turmã, despre cum se vînd oile, ce îi fac copiii. Nu zic cã mã pri-
cep foarte mult la oi, dar povestesc de obicei cã în zona în care am
crescut, în sudul Franþei, am vãzut ºi eu niºte turme mari, de alt soi,
desigur. Sînt ºi ei fiinþe umane, cu grijile lor, cu problemele lor. Eu
am fost tratat de multe ori ca populist, dar asta nu este adevãrat, eu
nu sînt populist deloc. Am încercat sã explic colegilor mei de aici ce-
va,  ce chiar oameni foarte deºtepþi nu pot înþelege. Cred cã este o trã-
sãturã legatã de modul cum s-au constituit elitele româneºti. Mi s-a
întîmplat sã stau ºi la crîºmã ºi sã discut cu oameni simpli, cu mun-
citori care uneori sînt foarte agresivi ºi duri fiindcã ºi viaþa lor este
durã. De multe ori am fost întrebat: „Cum poþi sã stai împreunã cu
aceºti oameni?” ªi atunci eu i-am dat urmãtorul rãspuns: „Voi aveþi
probleme cu identitatea voastrã mic-burghezã. Eu nu am nici o pro-
b lemã de identitate cu burghezia mea. O discuþie cu aceºti oameni
nu atinge deloc personalitatea mea, ºi din cauza asta pot vorbi cu ei
cu mare libertate. Ascultîndu-i bine ce spun, eu învãþ ceva despre o
lum e despre care n-am nici o experienþã”. Dar asta nu atinge miezul
personalitãþii mele. Poate atinge mila mea, dar nu miezul identitãþii
mele. Ei nu sînt o oglindã pentru mine, nu-mi amintesc de o lume
d in care vin. Aºa pot avea cu ei o relaþie cu adevãrat umanã ºi nor-
malã.

Anul trecut am cãlãtorit spre Torockó – Rimetea – ºi dupã To-
rockó apare o turmã mare pe ºosea. Mã opresc lîngã cioban. El îmi
cere o  þigarã, îi dau, stãm de vorbã, de unde vine, ce face etc. Am stat
vreo  10 minute, dupã care mã întorc la tovarãºii mei de drum, un
coleg ºi o colegã, tineri. „Cum poþi sã stai de vorbã cu acest om?” –
mã întreabã ei. „Mai bine cu ei, decît cu anumiþi colegi – îi rãspun-
deam – cu care nu mã simt deloc în apele mele.” Ciobanii sînt oa-
m eni autentici. Nu în sensul ontologic. Sînt autentici cu ei înºiºi.
Ciobanul nu vrea sã-mi arate cã e un domn.

Aici nu existã dezbateri adevãrate
M. G. : Eu de fire sînt un om care vede lucrurile oarecum „ideolo-
gic”. Pe mine mã intereseazã cum poate fi construit ceva. Tu ca an-
tropolog, ca filozof vezi lucrurile aºa cum sînt.

C. K.: Da, nu fac prognoze.
M. G. : Dilema mea este cã vreau sã contribui la construirea unei

struc turi ce ar fi în primul rînd în interesul românilor de aici, ºi nu-i
cuno sc în suficientã mãsurã. Tu poate îi cunoºti mai bine. Cum sînt?

C. K.: Nu pot sã rãspund la aceastã întrebare. Nu cã mi-ar fi tea-
m ã.  Uneori am niºte nervi incredibili fiindcã dau de niºte trãsãturi
generale care mã enerveazã la nebunie. Dar totdeuna gãsesc ºi oa-
meni care nu sînt aºa. Prin urmare eu aº zice sã lãsãm poporul la o
parte, ºi sã ne mãrginim la intelectuali ºi la viaþa spiritualã. Ceea ce
mã enerveazã cel mai mult, ºi nu vorbesc acum de elita politicã, de

va deveni nefavorabilã, orice ar vrea parlamentul din Barcelona, se
va produce ºi acolo un regres economic, ºi totul intrã în crizã. Trebu-
ie sã avem asta mereu în vedere. Regiunea e mai umanã, este adevã-
rat, dar gestioneazã doar ce i se dã. Nu creeazã. Nu vãd, cel puþin în
Europa, ca o regiune din Germania sau din Italia sã aibã o forþã ºi o
independenþã economicã aºa cum are de exemplu California.

Nu am rãdãcini unice
M. G.: Î n partea finalã a convorbirii noastre aº vrea sã te întreb cîteva
lucruri personale. Povesteºte-mi te rog despre familia ta. Cine eºti ºi
de unde eºti de fapt?

C. K.: Cum zice filozoful, trebuie sã ºtii cine eºti tu, în sinele tãu,
înainte de putea spune ceva despre alþii. Eu sînt dintr-o famile foarte
stranie. Nu am rãdãcini unice. În ceea ce priveºte familia mea direc-
tã, tatãl meu, care a murit ºi mama care este foarte bãtrînã, sînt din
Europa Centralã. Mai precis mama din Europa Centralã ºi tata din
Europa de Est. Tata s-a nãscut la Odesa, iar mama în Varºovia. Ea
trãieºte în Franþa din 1920, iar tatãl meu a ajuns acolo în 1927, din
R usia. A cãlãtorit cu bunicul meu foarte mult, ca Ulise, în Orientul
Mijlociu, Grecia, Anglia ºi în sfîrºit a ajuns în Franþa. Din cauza unui
acc ident de viaþã care ar putea fi baza unui roman, am ºi o altã fami-
l ie  faþã de care mã simt foarte legat, adicã eram foarte legat pentru cã
acum legãturile mele s-au restrîns foarte mult cu ea, o familie cu
adevãrat francezã, din Sud-Vest, dincolo de Massif Central, lîngã Alpi,
reformatã. Mãtuºa mamei mele, tot din Polonia, s-a cãsãtorit cu un
ofiþer de aviaþie francez care s-a aflat în Polonia în 1919 s-o apere
faþã de trupele lui Tuchacevski. Aceastã domniºoarã, fiind poliglotã,
lucra la Statul Major, ºi acolo l-a întîlnit pe acest cãpitan de aviaþie
care a devenit unchiul mamei mele, ºi aºa l-am cunoscut ºi eu foarte
bine. Am fost educat la ei, în timpul rãzboiului al doilea.

M. G.: A fost o a doua familie pentru tine.
C. K.: Da,  cu veriºori ºi veriºoare care erau þãrani. El era atunci

p rofesor de matematicã, dar erau o grãmadã de þãrani printre ei care
g îndeau foarte independent, erau protestanþi.

M. G.: Vorbeau un dialect din Sud?
C. K.: Sigur, vorbeau langue d’oc,  cu anumite caracteristici locale.

Mi-am fãcut ºcoala primarã acolo. Mama mea, care þinea foarte mult
la mãtuºa ei, s-a converit ºi ea la reformaþi. Era de origine evreiascã.

M. G.: Din cauza asta eºti ºi tu reformat...
C. K.: Da. Sînt un necredincios, dar þin totuºi la reformaþi. Atunci

am umblat la ºcoala de duminicã, am învãþat biblia ºi o puternicã
eticã socialã, cea a spaþiului public, în sensul cã în acest spaþiu senti-
m entele mele nu conteazã, aici domnesc relaþii pur legale ºi funcþio-
nale, sub stãpînirea contractului, ceea ce se practicã foarte rar în Ro-
mânia, unde totul e mai degrabã rapsodic sau mioritic. Expresia ca-
re m i  se pare caracteristicã acestui spirit este: „nu prea”. Intreabã tu
pe c ineva: „e voie sau nu e voie?”. Rãspunsul va fi: „nu prea”…

M. G.: Te mai duci la bisericã?
C. K.: Da, din cînd în cînd. Din fidelitate faþã de anumiþi oameni

din familia mea.
M. G.: ªi  aici la Cluj, care este biserica ta preferatã?
C. K.: Cea din str. Kogãlniceanu, din Farkas utca, din cauza stilu-

lui ei. Problema mea cu reformaþii de aici este cã la sfîrºitul slujbei ei
c întã imnul maghiar. În Franþa eu nu mã duc la slujbã sã ascult Mar-
sei l lai sa. Marseillaisa este a statului. Biserica pentru mine înseamnã
Evanghelia, predica, care poate fi bunã sau nu, ºi cîntecele religioase
ale lui Händel, Bach ºi psalmii, desigur. Chiar dacã înþeleg foarte pu-
þin limba maghiarã, demersul slujbei, cîntecele îmi sînt foarte fami-
liare. Deºi cînd am fost pentru prima oarã în Ardeal la o bisericã re-
formatã de þarã, la Izvorul Criºului, la Körösfõ, ºi am vãzut o bisericã
pictatã, eu ca bun protestant francez, m-am întrebat dacã nu cumva
se rãsuceºte Calvin în mormîntul sãu.

M. G.: B ine,  dar nu sînt sfinþi pictaþi, numai tavanul cu casete, cu
m otive renascentiste.

C. K.: Slavã Domnului! A doua surprizã era cã voi, ungurii, aveþi
ep iscopi, pe care noi nu-i avem. Avem pastorii noºtri, ºi basta.

M. G.: N ic i  eu nu sînt încîntat de asta. Dar ce sã faci, reprezentan-
þii curentului mai radical din cadrul protestantismului maghiar care
aveau în secolul 17 legãturi foarte strînse cu cercurile radicale din
Olanda ºi cu puritanii din Anglia au fost înfrînþi ºi marginalizaþi, ºi
co nservatorii au impus episcopia. ªi Apáczai, autorul primului tratat
sistematic de filozofie în limba maghiarã, care a simpatizat cu puri-
tanii ºi a fost adeptul tiranicidului (în cazul în care principele nu re-
specta contractul încheiat cu poporul), a trebuit sã pãrãseascã ªcoa-
la Superioarã Reformatã de la curtea din Alba Iulia ºi s-a refugiat la
ºcoala reformatã din Cluj (predecesorul Liceului Reformat, sau
Ady-ªincai cum se mai cheamã).

C. K.: Deci eu am o dublã rãdãcinã. Una in Franþa cum þi-am
am intit ºi una prin bunicii mei, din Europa Centralã ºi de Est. Aveam
o familie poliglotã, dar eu n-am învãþat rusa sau poloneza, fiindcã la
noi în familie se vorbea pe lîngã franceza ca limba de bazã, germana
care era folositã în conversaþiile dintre cei de originã polonezã ºi cei
de originã rusã …

M. G.: ªi  tatãl tãu a fost evreu?
C. K.: Da, dar numele de Karnoouh este un nume ucrainean, nu

este un nume evreiesc. Deja strãbunicii mei din partea tatãlui aveau
acest nume. Erau proprietari funciari acolo.

M. G.: Vorbeau idiº?
C. K.: Doar strãbunicii din partea tatãlui un pic, dar limba lor de

cul turã era rusa ºi germana. Tatãl meu a învãþat franceza tîrziu, doar
c înd  a venit în Franþa in 1927, cînd avea 20 de ani. El vorbea rusa,
germana ºi engleza. Dar cu noi, cu mine ºi cu sora mea el nu vorbea
nic io datã ruseºte, ci în francezã, ºi din cînd în cînd în germanã. ªi



Al. CISTELECAN

Despre etica dialogului

Morala unei dezbateri (neterminate)
Preambul
Pînã exact acum douã sãptãmîni (azi fiind 27 martie) se vînduserã
12.000 (douãsprezece mii) exemplare din Omul recent. (Cine se te-
me de influenþa – nefastã, se-nþelege – a acestei cãrþi are, deci, bun
temei). De atunci, se vor mai fi vîndut cîteva. ªtiu asta în mod sigur,
chiar dacã nu m-aº bizui pe altceva decît pe cele douã exemplare pe
care eu însumi le-am trimis, între timp, în strãinãtate. ªi nu unor ro-
mâni rezidenþi pe-acolo, ci chiar unor strãini de neamul nostru (dar
nu atî t  de strãini încît sã nu se intereseze de cultura noastrã). Iatã dar
cã zvonuri despre cartea lui Patapievici ºi despre dezbaterea inflamatã
din jurul ei au ajuns pînã la urechile strãinilor. Nu e chiar de mirare,
dacã þinem cont de faptul cã Patapievici þine pe-acolo de referinþã ro-
mâneascã, numele lui putînd fi gãsit chiar ºi în bibliografia unui teo-
log  atît de reputat pe cît este Olivier Clement, ortodoxul suprem al Oc-
cidentului. ªi, nota bene, cei din Vest nu se uitã la televizoarele noas-
tre, ca sã dãm vina interesului lor pe prestigiul mediatic al autorului.
Chiar dacã în þarã Patapievici a ajuns un filosof popular, chiar dacã va
f i  fiind obligatoriu pentru orice snob – român ºi ungur – sã ºtie cita
d in el ori baremi sã-l poatã parafraza, nu-i putem þine pe strãini orbiþi
de aceeaºi vrajã televizivã.

Poate cã o cotã din acest succes se datoreazã ºi dezbaterii purtate în
jurul cãrþii. O dezbatere care ºi-a ieºit repede din fire, trecînd brusc la
replici iuþi, definitive ºi radicale. Începutul discuþiei (nu ºtiu dacã în
mod absolut, dar în mod semnificativ) l-a fãcut revista timiºoreanã
Orizont,  în foiletonul cãreia a ºi apãrut, de altfel, bunã parte din carte.
Dar acolo „discuþia”, nu fãrã rezerve, a fost agreabilã ºi favorabilã. Toc-
mai datoritã acestui fapt, ea a fost de îndatã uitatã prin intervenþia în
masã a altor protagoniºti. Un prim val de 10 (numãrul perfect, deºi
constituit spontan) comentatori, împãrþiþi în douã tranºe, a ocupat do-
uã numere consecutive ale Ob servatorului cultural  (nr. 102, 103).
Ce  ºi cum (ºi mai ales acest cum) au discutat cei zece constituie, de
fapt, începutul propriu-zis al dezbaterii care, de atunci încoace, a
ec lipsat însãºi cartea. Dupã aceastã suitã de articole, toate cele care au
urmat au pornit, ritualic, de la ele. Dacã în intenþia revistei a fost sã
scoatã un numãr de referinþã, trebuie recunoscut cã a izbutit chiar
mai mult. Patapievici poate n-o fi pierdut prea mult la popularitate du-
pã acest asalt exegetic (dacã nu cumva, din contrã, s-a trezit cu ea spo-
ri tã); sigur însã revista gãzduitoare ºi-a sporit vizibilitatea. E ºi acesta
un mod de a rezolva problema pe care Patapievici însuºi ºi-o pune în
carte: „ce se pierde atunci cînd se cîºtigã ceva”. Sau viþãvercea.

Argumentele contra
De fapt, înainte de a da drumul argumentelor strînse în aceste „pri-
me comentarii severe” gãzduite de Ob servatorul cultural,  revista
p regãteºte un pat de primire aºternut cu suspiciuni ºi oarecare iritare,
tradusã, desigur, în termeni peiorativi. Noi, de fapt, dispreþuim intens
ceea ce ne iritã. Supratitlul dezbaterii anunþã de douã ori cã e vorba de
o „carte cu probleme”. Nota introductivã insinueazã cã premiul acor-
dat Omului recent de revista Cuvîntul ar fi venit chiar înainte ca ju-
riul sã apuce sã citeascã volumul ºi invocã „opinii foarte diverse...
multe dintre ele foarte negative” care ar bîntui „mediile intelectuale”.
Cafeneaua, se ºtie, e oricînd mai drasticã decît critica scrisã. În fine,
nota nu scapã ocazia de a „poziþiona” favorabil revista, spre care au
curs, candid, dar nu întîmplãtor, cele zece articole. De ce nu s-au rã-
tãcit ele, mãcar unele, ºi prin alte pãrþi? Pentru cã exista primejdia ca
alte reviste, care nu „s-au pronunþat constant” pentru „coerenþa gîn-
dirii democratice”, sã nu le valorifice. Fiind Ob servatorul... singura
redutã a constanþei democrate, oamenii au cãutat reflex scãpare aici,
pe baricada eroicã ºi de avangardã a principialitãþii democratice.

Dupã aceastã pregãtire „psihologicã” a terenului, se etaleazã, în
evantai (sau în rafale), argumentele. ªi judecãþile de valoare, fireºte.
Pe acestea, deºi foarte drastice ºi þinînd adesea locul argumentelor,
le vom lãsa deoparte. Ele sînt formulate cu voce prea îngroºatã, prea
stridentã ca sã nu fie un exerciþiu de autoconvingere. Trebuie, totuºi,
subliniat cã preferinþa pentru judecata de valoare, sumarã, dar cu
atît mai temeinicã, prolifereazã dintr-o incitaþie continuã, transfor-
mînd dezbaterea într-un concurs de calificative.

Ion Bogdan Lefter trece în vitezã prin carte, „rezumînd-o” ºi gã-
sind în ea ba „reducþionism vulgar”, ba „insuficienþa documentãrii”
ori chiar „incultura pe multe dintre temele atinse”, ba „neînþelegerea
în p rofunzime a fenomenelor”, „stereotipuri antimoderne, antiocci-
dentale” ºi, mai ales, „teze simple/simpliste”. Articolul sãu e strict
enunþiativ ºi conclude prin „ridicolul total ... al 'teoriei' din carte”. To-
tuºi, acest „ridicol”, oricît de „total”, rãmîne „periculos” - acesta fiind
leit-motivul lecturii. Partea a II-a a articolului e „despre autor” ºi ne
explicã prin trei ipoteze cum a ajuns Patapievici un fel de reacþionar.
Cea mai interesantã ipotezã e a treia (normal!), pentru cã prin ea ve-
dem cum Patapievici s-a reciclat, din resentiment, la anacronism. Pur

ºi simplu nu ºi-a mai putut þine în frîu „înverºunarea - psihologic de
înþeles (concede I. B. Lefter) - a celui uimit cã nu mai întîlneºte cva-
siunanimitatea de altãdatã”. La „idee” se ridicã însã articolul lui Ga-
briel Andreescu, dar numai spre a le expedia pe ale lui Patapievici, la
g rãmadã ºi cu bucata, în grotesc ºi într-o „ideologie pur ºi simplu rea-
cþionarã”. ªi Gabriel Andreescu are o explicaþie pentru „deriva” lui Pa-
tapievici. ªi explicaþia lui vine din psihologia personajului, vãzut ca
„om-orchestrã”, „sedus de ideologia unui elitism minor, reductibil la
narcisism, la refuzul standardelor profesionale, /.../, la sfidarea deon-
tologiei disciplinare ºi de breaslã”. ªi mai „tehnic” e articolul lui
Adrian Miroiu, care deplorã bibliografia – fie carentã, fie ambiguã – ºi
se confruntã cu cîteva interpretãri conceptuale „smintite” de cãtre Pa-
tapievici. ªi Adrian Miroiu converge în concluzia „reacþionarismului”
lui Patapievici; grav devine faptul cã acesta „e un lider de opinie” ale
cãrui „opinii” sînt „în vogã” ºi primejduiesc „întreaga noastrã socie-
tate” (care s-a trezit cu „o problemã în mersul ei proclamat cãtre de-
mocraþie ºi libertate”). Vlad Alexandrescu ºi, într-o mãsurã, Valentin
Protopopescu, asigurã „obiectivitatea” sau imparþialitatea grupajului,
fiind proba deschiderii ºi lipsei de prejudecãþi a revistei. Reproºuri bi-
bliografice, la secþiunea postmodernism, aduce, în nr. 103, Liviu An-
d reescu, pentru care cartea lui Patapievici „e un volum descalificant”,
singura ei speranþã de salvare fiind „uitarea”. George Bãlan ºi Florin
Buhuceanu, dacã n-au nimic cu heterosexualitatea lui Patapievici, au,
în schimb, multe cu atitudinea lui „incorectã” faþã de homosexuali.
Strãvezie de tot devine motivaþia „culturalã” a lui Patapievici sub
ochiul lui Paul Cernat, care închide dezbaterea reluînd refrenul „re-
sentimentar” ºi tema ascunsã a frustrãrii: „Dezamãgit, resemnat ºi
ignorat de viaþa politicã, Patapievici...” etc.

E ceva excesiv în aceastã iniþiativã – în principiu salutarã. ªi nu
cantitatea de combatanþi, care încã se mai pot strînge. Excesivã e gra-
ba cu care toatã lumea se precipitã în calificative. Fireºte, cu toatele
descalificante absolut. Ob servatorul cultural a dat tonul unei dezba-
teri în care toatã lumea se aratã grãbitã sã aibã dreptate. Într-o disputã
de idei, dreptatea se tranºeazã însã greu, lent ºi întotdeauna nesigur.
E o cale prea lungã. Pe calea scurtã (ºi eficientã), dreptatea se obþine
prin descalificarea partenerului, prin tratarea lui de sus, prin trimite-
rea la ºcoalã ºi prin developarea complexelor/ frustrãrilor/ resenti-
mentelor/ crizelor de imagine/ crizelor de identitate etc. pe care aces-
ta le tãinuieºte, dar care sînt adevãratele sale motivaþii. Cititorii lui Pa-
tapievici din Observator... ºtiu mai bine decît el ce crede cu adevãrat ºi
ce ascunde în suflet. Fiecare din ei ne poate spune ce gîndeºte Suve-
ranul. Ce gîndeºte acesta cu adevãrat ºi din ce pricini, nu ce disimu-
leazã el în carte. Dacã s-ar pune cazul sã citim o carte scrisã de ade-
vãratul Patapievici, aceastã carte ar trebui scrisã de echipa care l-a
recenzat. Patapievici nu trebuie decît sã le spunã tema. Cu cititul în
suflet, cu accesul direct la intenþiile ascunse ºi cu motivaþiile ieºite
dintr-o psihologie frustratã ori din drojdiile resentimentare stã bine
tot exegetul român. De aceea, în astfel de cazuri, cartea devine doar
un pretext pentru lectura în adîncime a personalitãþii „ocultate” ºi

pentru deconstruirea „personalitãþii la vedere”. (Se-nþelege cã Pata-
pievici chiar vorbeºte în carte de aceastã patologie a dialogului care în-
locuieºte argumentul cu eticheta; aºa cã el are replica datã dinainte).

La aºa argumente,
aºa contra-argumente
Aceastã modalitate de lecturã intenþionalã, care se exaltã din calificati-
vul de discreditare, a primit de îndatã replici în acelaºi ton. În Româ-
nia literarã (nr. 7/2002), Alex. ªtefãnescu vorbeºte de reactivarea
„poliþiei culturale” din vremea proletcultismului, considerã dezbate-
rea din Observator.. . „o ºedinþã de demascare”, crede cã opiniile lui I.
B. Lefter sînt „psihanalizabile”, iar Gabriel Andreescu ar resuscita me-
toda de gîndire a lui Sorin Toma. În acelaºi numãr, cronicarul de re-
viste evidenþiazã „reaua voinþã”, „veninul” din unele articole ºi taxea-
zã întreaga dezbatere drept „linºaj intelectual”. Aproape simultan, în
Adevãrul literar ºi artistic (nr. 605/2002), C. Stãnescu invocã simili-
tudinile dintre dezbaterile „spontane” din comunism ºi dezbaterea
„spontanã” de acum, sugerînd o continuitate de mentalitãþi ori ba-
remi de atitudini. România literarã dedicã ea însãºi cãrþii lui Patapie-
vici o dezbatere în nr. 9. Dar grupajul, volens-nolens, a devenit mai
degrabã o „dezbatere a dezbaterii”. Livius Ciocârlie contrage grupajul
din Observator... într-un singur cuvînt: „exces”, apreciind cã acestuia

nu-i lipsesc nici argumentele, dar nici triumful lor într-”un soi de de-
nunþ”. Al doilea la cuvînt, în ordinea paginilor, e Petru Cimpoeºu, ca-
re-i reproºeazã lui I.B. Lefter „argumentele abuzive” ºi pomeneºte de
„procesele de intenþie” prezente în lectura lui Gabriel Andreescu. In-
terviul lui Andrei Pleºu, inserat în mijlocul grupajului, vorbeºte de
„execuþia publicã” a cãrþii, de „otrãvirea climatului”, de „ardere pe
rug”, de „combaterea cãrþii prin anatemizarea autorului”, dar subli-
niazã ºi tactica de compromitere aleasã de Observator.. .: gãsirea unor
„motivaþii murdare” pentru un „act intelectual”. Bogdan Pascu tra-
teazã, global, lectura din Observator... de „distorsionatã ºi simplifica-
toare”, criticile aduse cãrþii „auto-subminîndu-se” „prin interpretãri-
le  trunchiate ºi deformate” ºi prin construcþia unor „fantasmagorii
politice pe marginea propriilor lor obsesii (ale comentatorilor, n.n.)”.
Virgil Nemoianu, ca, de altfel, ºi Bogdan Tãtaru-Cazaban, ignorã obli-
gativitatea ritualicã a dezbaterii ºi se ocupã direct de cartea lui Patapie-
vici. Tot o voce de la România literarã, dar vorbind în nr. 12/2002 al
revistei 22 ,  într-un interviu, e cea a lui Nicolae Manolescu. Pentru Ma-
nolescu „este limpede” cã dezbaterea din Observator... a fost „ceva
dirijat” ºi cã e plinã de „procese de intenþie”, exegeza de-acolo fiind fã-
cutã dupã principiul „pãi, în mintea lui era cã...”.

Revista 22 d iscutã ºi ea, alertatã, „problema” receptãrii lui Pata-
p ievici, dupã ce, mai întîi, reproduce generos, în nr. 9, extrase copioa-
se din luãrile de poziþie deja exprimate. În nr. 10 porneºte, de fapt,
d iscuþia propriu-zisã, colajul de dinainte servind doar de premisã do-
cumentarã. Ea începe printr-un editorial al Gabrielei  Adameºteanu,
surprinsã de „vehemenþa tonului” ºi de „radicalitatea incriminãrilor”
din Observator... Editorialista enunþã apoi deontologia comentariu-
lui, care ar trebui fãcut „fãrã parti-pris-uri, fãrã resentimente, fãrã
frustrãri, fãrã orgolii contrazise” (aºa cum se face la 22), lãsînd sã se
înþeleagã cã toate acestea n-ar lipsi din Observator... Articolul lui An-
d rei Cornea, din acelaºi numãr, porneºte cu un preambul de atmos-
ferã, reducînd dezbaterea la sloganele ei fulminante: „Fascistule!”
„Ba voi sînteþi comuniºti!”. Nici Traian Ungureanu, în numãrul ur-
mãtor, nu insistã mult asupra dezbaterii pornite, dar considerã „ata-
curile împotriva cãrþii” drept „mãrturia nerãbdãrii teribile cu care e
întîmpinat astãzi orice gînd mai adînc decît jocul de cuvinte”.

Î n parte, acestor critici le rãspunde nr. 107 al Observatorului...
Dar ce poþi rãspunde unor acuzaþii sau bãnuieli de „frustrare”, „re-
sentiment”, „complexaþi”, „isterie” etc.? Un rãspuns de tipul „nu
sîntem frustraþi, complexaþi etc., domnule” e tot ce poate fi mai inu-
til ºi mai ridicol. Astfel de „argumente” sînt irefutabile. Tocmai de
aceea le-a folosit ºi Observatorul..., mizînd pe descalificarea de la si-
ne a ideii o datã descalificat autorul ei. Argumentul personal, inten-
þional, e infailibil. Pentru cã îþi închide gura.

Epilog. Vocea obiectivitãþii
România nu mai are doar intelectuali de casã. Ea are deja un set de
intelectuali care au ajuns la statutul personajelor lui David Lodge.

Aceºtia vin în dezbaterile „provinciale” numai ca sã le limpezeascã, ca
autoritãþi ale principiului. O asemenea voce a „obiectivitãþii” rãsunã
în coada episodului V din serialul Alinei Mungiu-Pippidi (22, nr.
11/2002). E o expertizã „sociologicã” a dezbaterii, vãzutã ca luptã în-
tre grupuri. Un grup (cel de la Observator...) de „oameni de mîna a
doua care vor pentru ei o poziþie de mîna întîi” luptã deschis pentru
acapararea poziþiilor deþinute de domnii Pleºu, Liiceanu etc. Obiecti-
vitatea e, fireºte, un soi de transcendenþã. Cine-i poate replica aceste-
ia? Poate Ion Bogdan Lefter, de pildã, sã spunã cu mîna pe inimã cã
nu vrea sã ocupe prin asalt (ori, Doamne fereºte!, prin mijloace ºi
mai perfide) poziþia lui Andrei Pleºu? Poate, dar va deveni cu atît mai
c lar cã o vrea cu cît va nega mai vehement. Asta se întîmplã cînd
„obiectivitatea” vorbeºte ºi ea din analiza adîncurilor, din expertiza
motivaþiilor „autentice”, de dincolo de scris. Cãrþile (ºi, în diminutiv,
articolele), la români, nu sînt niºte „maºini de gîndit”, ci niºte „ma-
ºini de mistificat”. În ele, autorii nu fac decît sã-ºi deghizeze ºi sã-ºi
înnobileze pornirile triviale. De ce oare o mai fac, cînd prima lecturã,
f ie ºi pe sãrite, tocmai pe acestea le remarcã?

Al. CISTELECAN s-a nãscut în 1951 la Aruncuta, jud. Cluj. Este lector la
Universitatea Transilvania din Braºov, respectiv conferenþiar al Universi-
tãþii Petru Maior din Tîrgu Mureº. Celãlalt Pillat , Bucureºti, 2000, Top
ten, Cluj, 2000.



BÁNYAI Péter

Puhoi de bîrfe ºi
scandal delator*

( Dare de seamã subiectivã pe marginea lansãrii cãrþii lui Stelian
Tãn ase, care a fãcut mare vîlvã)

Mai mulþi m-au sfãtuit sã iau parte la Bucureºti la prezentarea
vo lumului lui Stelian Tãnase: Acasã se vorbeºte în ºoaptã. Dosar ºi
J ur n al din anii tîrzii ai dictaturii.

Se z vonea cã la prezentare se va face public numele delatorului
însãrcinat de securitate cu urmãrirea romancierului – cel mai bun
prieten al lui Tãnase, Dan Oprescu, unul dintre membrii fondatori
ai  Grupului de Dialog Social (GDS), din anul 1996 ºi pînã astãzi
func þionar la secretariatul minoritãþilor din cadrul guvernului.

Prin telefon circulau birfele, dar afirmaþiile nu se potriveau unele
cu altele. Probabil cã în acea zi o mare parte a elitei sferei politico-li-
terare din Bucureºti a fost informatã – deºi sub forma mai multor
variante – despre ce se va întîmpla la renumita prezentare de carte.
To atã chestiunea era un pic confuzã, nu se putea ºti dacã bîrfele care
circulau vor fi într-adevãr dezvãluite publicului cu ocazia lansãrii ori
do ar „iniþiaþii” au fost informaþi confidenþial despre toate acestea.

Circulau zvonuri ºi despre faptul
cã, pe lîngã Dan Oprescu, ºi alþi cîþiva membri fondatori renu-

miþi ai GDS pot fi, cu o mai mare sau mai micã certitudine, acuzaþi
de denunþarea colegilor de breaslã, cel puþin aºa au fost informaþi
unii „iniþiaþi”. Situaþia a devenit tot mai confuzã, deoarece diferiþi
o am eni au rãspîndit diverse variante ale zvonurilor de mai sus.
A tunc i  a început deja sã mã irite situaþia. Problema a început sã sca-
pe de sub control. Ce însemnã de fapt cã cineva, cu o probabilitate
sã zicem de 85 sau 60%, a fost informator? Înseamnã cã, cu proba-
bilitate de 15% ori 40%, este om cinstit. Însã torentul s-a dezlãnþuit
ºi  cei mai mulþi transmit mai departe bîrfele ca fapte certe.

Sã ne aducem aminte de scandalul Gabriel Andreescu contra
A ndrei Pleºu.  În realitate, aproape cu toþii au dezaprobat afirmaþia
lui Andreescu, faptul cã l-a compromis pe Pleºu, neavînd destule
do vezi. Este cu totul altceva cã unii dintre noi am fost de pãrere cã
Andreescu a fost atît de cinstit o viaþã întreagã, a luptat cu atîta con-
secvenþã pentru democraþie, pentru drepturile minoritãþilor, asu-
m îndu-ºi uneori ºi izolarea pentru principiile sale (sã nu uitãm des-
p re înlãturarea lui din GDS ºi revista 22) ,  încît acum, cînd a ajuns
într-o situaþie grea (a fost condamnat pentru calomnie), trebuie sã
ne solidarizãm cu el.

Cu Dan Oprescu
s- a ivit acum o situaþie asemãnãtoare. Cu o deosebire esenþialã:

anumiþi oameni au fost compromiºi, aproape tot atîþia au aflat ves-
tea c î þ i erau ºi la vremea cînd Gabriel Andreescu a fãcut declaraþia
de presã, însã de data aceasta nimeni nu ºi-a mai asumat responsa-
b ilitatea pentru informaþii. ªi ceea ce este cel mai grav: în cazul ce-
lor compromiºi nu mai existã posibilitatea negãrii, a dezminþirii. Cu
toate cã nici informaþiile lansate nu exclud posibilitatea nevinovã-
þiei.

Cei  acuzaþi la nivelul bîrfelor nu au posibilitatea de a dezminþi.
N ici în faþa instanþei, nici în cadrul unui program de televiziune nu
poate afirma nimeni cã: „ Domnilor, unii, cu un ºir de apeluri tele-
fonice, au rãspîndit despre mine zvonul cã aº fi informator. Nu este
adevãrat”.

Cazul lui Dan Oprescu este altul. Evident, a fost un informator
fervent. Rapoartele sale sunt pline de propoziþii, de fragmente pe
baza cãrora îl putem recunoaºte excluzînd orice îndoialã. În cazul
celorlalþi nu avem o asemenea posibilitate de identificare univocã.
N u se pot face decît presupuneri.

[ B ucureºti, 7 martie, Muzeul Literaturii]
Am sperat cã la lansarea de carte se va clarifica situaþia, în loc de

aceasta s-au þinut discursuri lungi, cu aluzii confuze. (Citatele ce ur-
meazã, inclusiv fragmentul din interviul de televiziune, publicat la
sfîrºitul articolului, le voi reda doar din memorie ºi nu cuvînt cu cu-
vînt – P. B.).

„Aceastã prezentare de carte va stîrni o furtunã, una asemãnã-
toare cu cea din Germania declanºatã de publicarea arhivelor Stasi.
I -am invitat ºi pe cei care au reprezentat sursa securitãþii (informa-
torii), ºi pe cei care au fost denunþaþi. Unii au venit, alþii nu”- s-a
rostit în introducere. Aºadar va fi furtunã, însã deocamdatã sã fim
m ulþumiþi cu numele celor de la nivelul bîrfelor.

Apoi Stelian Tãnase a afirmat: „Am ezitat mult timp ca sã-mi cer
dosarul de la Securitate sau nu. Apoi am ezitat din nou sã-l citesc
sau nu. L-am copiat la xerox, l-am dus acasã ºi am început sã mã
g îndesc dacã nu ar trebui sã-l arunc pur ºi simplu la gunoi. În sfîr-
ºi t ,  m i-a venit ideea sã-l public sub forma unei cãrþi. ªi acum am în-
doieli, dacã am fãcut bine sau nu. Evident, m-a durut cã am fost de-
nunþat de cel mai bun prieten de al meu”. La ultima propoziþie cine-
va din salã a strigat: „Dan Oprescu?” Tãnase ºi-a aplecat capul, a tã-
cut,  apoi a spus doar atît: „Cel mai bun prieten de al meu”.

Cu to ate cã în cazul lui Oprescu situaþia este univocã. S-a aflat cã,
dupã ce cîþiva membri din conducerea grupului au discutat cu el,
s- a retras din GDS. A afirmat cã nu s-a retras din cauza scandalului
legat de cartea lui Tãnase, toate acestea fiind exagerãri.

Î n declaraþiile sale afirmã cã l-a denunþat pe Tãnase tocmai din
prietenie, cã i-a fost de folos, iar acesta mai degrabã ar trebui sã-i fie
recunoscãtor, decît supãrat, deoarece el l-a acoperit, a tãcut despre
ini þiativele politice mai serioase ale politologului, a dus în eroare Se-

curitatea. Rãsfoind însã cartea nu reiese deloc cã „Cristescu” (pseu-
do nim ul lui Dan Oprescu la Securitate) ºi-ar fi apãrat prietenul.

Dupã T ãnase a cerut cuvîntul scriitorul Ioan Buduca. A relatat cã
d intr-un anumit motiv se bucurã de aflarea principalului informa-
to r,  deoarece de doisprezece ani toþi din acest grup l-au bãnuit pe el.
Î n principiu, aºadar, a scãpat de bãnuieli.

Reali tatea însã este cu totul alta,
fiindcã legea îi ocroteºte pe cei care sunt ºi astãzi informatorii

serviciilor secrete. Adicã, SRI predã Comisiei de Control a Arhivelor
Securitãþii doar acele pagini din fiecare dosar, din care nu se poate
afla identitatea persoanelor care continuã informarea ºi dupã 1989.
Aºadar, momentan, putem fi siguri doar de faptul cã cel mai bun
prieten al lui Stelian Tãnase a fost informator înainte de 1989, iar
dupã aceea nu. Din acest motiv a fost dat la ivealã dosarul sãu. „Din
acest dosar – a spus Buduca – se pot deduce douã lucruri, în ceea
ce mã priveºte: ori nu am fost niciodatã informator, ori am fost îna-
inte de 1989 ºi am rãmas ºi dupã 1989”.

Dupã aceasta a luat cuvîntul bunul prieten al lui Ioan Buduca,
fundamentalistul ortodox Dan Ciachir. A povestit îndelung despre
ceva care, cu toate cã a fost interesant, nu avea multe în comun cu
cartea.  Dupã cum a relatat, pînã în anul 1982 a lucrat la Sãptãmîna
ºi  aparþinea grupului Eugen Barbu (aºadar nucleul viitorului
PRM!), însã în 1982 a plecat ºi – dacã am auzit bine – s-a retras în-
tr- o  mãnãstire. Ulterior, Barbu a început sã rãspîndeascã despre el
binecunoscutele acuzaþii ale Securitãþii (pe care le folosea deopotri-
vã pentru ºantaj ºi compromitere), adicã cã ar fi evreu, homosexual
ºi informator.

La lansarea de carte, Ciachir a jurat cã toate acestea nu sunt decît
calomnii, el nu este evreu, nici homosexual ºi nici informator. Gro-
zav. Ne-am liniºtit. Mai tîrziu s-au mai rostit destul de multe fraze
penibile, uneori mi s-a pãrut cã nu mai sunt în compania unor
scri i tori, cîndva tineri – astãzi, evident, de vîrstã medie –, ci într-o
casã de nebuni.

Stel ian Tãnase a povestit apoi pe larg istoria scrisorii de protest.
Acest act de curaj a avut loc în anul 1989, toamna tîrziu. Dupã cum
se ºtie, dictaturile din Europa Central-Esticã se prãbuºiserã deja,
m ai mult sau mai puþin. Tãnase ºi tovarãºii lui erau de pãrere cã ar
f i  jenant ca intelectualitatea româneascã sã tacã în continuare, aºa-
dar ceva trebuie fãcut. Dupã ce au tatonat terenul în legãturã cu opi-
nia scriitorilor, au putut alege între douã variante: ori vor critica dic-
tatura însãºi, ori doar pe preºedintele Uniunii Scriitorilor. Ambele
variante aveau ºi avantaje ºi dezavantaje. Poate ar fi fost mai normal
sã f ie criticat sistemul în sine, sau cel puþin Ceauºescu, dar în acest
caz dintre scriitori ar fi semnat doar una sau douã persoane. Cre-
deau însã cã dacã vor face public un „protest soft”, care îl criticã
doar pe preºedintele Uniunii Scriitorilor, atunci existã speranþe pen-
tru m ai  multe semnãturi, iar acest lucru este totuºi un început.

A  fo st într-adevãr acest lucru un „început”?
Intelectualitatea s-a miºcat mult mai demult împotriva sistemu-

lui. În anul 1977 Paul Goma a organizat o strîngere de semnãturi
împotriva dictaturii, iar mai tîrziu Doinea Cornea a luptat de-a lun-
gul a mai multor ani pentru acelaºi lucru, Mircea Dinescu, Dan Pe-
trescu, Gabriel Andreescu au dat interviuri de protest pentru presa
occidentalã, Radu Filipescu a fost condamnat la cîþiva ani buni de
închisoare pentru rãspîndirea unor manifeste contra regimului. La
începutul anului 1989, ºase foºti ilegaliºti au redactat o scrisoare
deschisã împotriva dictatorului. Iar în toamna anului 1989 s-au gã-
si t ,  în sfîrºit, „18 tineri scriitori curajoºi”, care au îndrãznit sã decla-
re cã preºedintele Uniunii Scriitorilor ar trebui demis. Chiar ºi
aceastã criticã soft a avut într-adevãr consecinþe, Securitatea i-a ur-
m ãri t cu perseverenþã etc., însã este totuºi ridicol cã dupã cãderea
d ictaturilor comuniste vecine scriitorii români doar atît reuºeau
sã-ºi asume (ºi doar optsprezece din cei 300-400, deºi iniþiatorii au
adunat semnãturile de-a lungul a mai multor sãptãmîni).

Chiloþii de contrabandã ai Angelei Marinescu.
Stelian Tãnase a lãudat-o la maxim pe poeta Angela Marinescu,

fãrã de care toatã acþiunea de atunci nu ar mai fi reuºit. Ea a dus
odatã textul de protest undeva, ascuns în chiloþi, iar mai tîrziu, la
Paris, ea a dictat din memorie Monicãi Lovinescu numele celor ce
au sem nat ºi a convins-o pe aceasta cã lista semnatarilor este auten-
ticã, aºadar poate prezenta textul fãrã probleme în emisiunea Euro-
pei Libere.

Î nsã acum, la lansarea de carte, Angela Marinescu a protestat, a
negat cã ar fi ascuns atunci textul în chiloþi, iar colegii ei de pe vre-
muri repetau cã ba da. Dupã cîteva minute ºi-au dat seama cã nu
aceasta este cea mai importantã problemã ºi au schimbat subiectul.

Î ntre timp însã, Angela Marinescu a prins curaj ºi s-a descãrcat
sincer. A relatat cã ea nicicînd nu a dorit sã devinã opozantã, n-o in-
teresa dictatura ºi în general politica – ea doar de aceea a protestat,
întrucît în zadar ºi-a cerut mãrirea pensiei cu 250 de lei, preºedinte-
le Uniunii Scriitorilor nerezolvîndu-i aceastã solicitare. Dupã pãre-
rea ei, „adevãraþii dizidenþi” (adicã Paul Goma, Doinea Cornea, Ga-
briel Andreescu, Mircea Dinescu) au denigrat comunismul ºi pe
Ceauºescu doar din carierism: singurul lor scop a fost sã se îmbogã-
þeascã dupã cãderea dictaturii. Aceºti oameni sunt demni nu de res-
pect, ci de dispreþ. La prezentarea de carte nu s-a gãsit nimeni sã
combatã acuzaþiile fãrã temei ale Angelei Marinescu.

Dupã ea, o altã doamnã a început sã „cugete”: „De fapt, o þarã
micã nici nu-ºi poate permite sã aibã dizidenþi. Nici nu ar fi util. Noi
avem cu totul altã situaþie decît þãrile mari, Cehoslovacia, Ungaria.
Doar þãrile mari pot avea dizidenþi”.

A tunc i , pe un ton timid, a intervenit cineva mai „curajos”: „Dacã
nu mã înºel, Ungaria este mai micã decît România”. Au pus-o la
punc t, siguri pe ei: „Nici vorbã. Este cu mult mai mare. Gîndiþi-vã cît
de mare ºi de unitã este diaspora maghiarã!”

ªi tot aºa timp de douã ore.
Delirium tremens – ori doar Balcani?

*
Fragment din discuþia care a avut loc între Stelian Tãnase ºi Dan

Oprescu la emisiunea televiziunii Realitatea din 8 martie:
Tãnase: Cum  ai intrat în legãturã cu „organele”?

Oprescu: A m  fo st asistent universitar, m-a cãutat cineva de la
ser viciul de contrainformaþii al armatei ºi mi-a atras atenþia „sã fiu
pe fazã”, deoarece se pare cã la unele universitãþi de tip „sensibil”,
anum ite forþe adverse pregãtesc ceva. S-a referit la secrete militare ºi
tehnice. S-a interesat mai cu seamã de rachete. Dar nu m-a solicitat
sã devin „informator” ºi nu mi-a încredinþat nici un fel de acþiune
de tip James Bond.

(A ic i aº aminti cã acest text este confuz nu din cauza traduce-
rii –  textul  original românesc este poate ºi mai ciudat, mai miste-
rio s, mai cu un aer de superioritate, mai ermetic. Întrebarea este
ce s-ar fi putut dori de la el? Deoarece el preda filozofia, adicã
varian ta româneascã a marxism-leninismului, ºi în locul clasi-
c ilo r an aliza cuvîntãrile lui Ceauºescu cu studenþii sãi. Despre si-
n e credea în aceea vreme cã „aparþine ºcolii lui Lukács”, adicã
era „ revizionist”. Sigur este însã cã el nu ajungea la secrete mili-
tare,  tehnologice ºi nici nu le-ar fi putut recunoaºte).

Oprescu: La început, aproximativ din douã în douã luni s-a inte-
resat de astfel de lucruri. Mai tîrziu, eu însumi i-am propus sã scriu
„lucrãri” despre teme la care mã pricep mai bine ºi care sînt extrem
de importante, despre viaþa politico-literarã. Aºadar, eu însumi am
propus sã fiu informator, nici un fel de ºantaj sau favoruri materiale
nu jucau vreun rol. Singura mea motivaþie era prietenia noastrã. În-
cepînd din 1972, tu ai fost cel mai bun prieten al meu.

Tãnase: Dar cel mai bun prieten nu poate fi trãdat, denunþat?
Oprescu: Ba da, uneori. Eu însã vroiam sã te ajut. Douã cãrþi de

ale tale nu au primit aprobarea pentru a fi publicate, am considerat
cã sînt importante, aºadar am încercat sã te ajut sã le publici. Am in-
ventat o strategie cu care am încercat sã influenþez, sã manipulez
Securitatea ºi politica de culturã a Partidului. Contrainformatorul la
început nu prea s-a interesat de aceastã temã. Pînã acum, cu toate
cã rar, dar întotdeauna m-a cãutat el, acum, cînd am preluat iniþiati-
va ºi  „am vrut sã-i vînd marfa”…

Tãnase: M ai precis pe mine vroiai sã mã vinzi…
Oprescu: Da, se poate spune ºi aºa. Aºadar, începînd de atunci

l-am sunat de mai multe ori la telefon ºi a început faza mai activã a
colaborãrii noastre. La început m-a numit „domnule Dan”, mai
apoi m-a îndrãgit ºi mi-a schimbat numele în „domnul Dãnuþ”. Am
scris o mulþime de „analize” ºi „teze” despre tine ºi în general des-
p re lumea scriitorilor, dar despre anumite lucruri am tãcut, de
exemplu despre scrisoarea celor 18. Am dat atît de multe detalii des-
p re viaþa ta, încît le-am îngreunat munca, i-am bulversat.

Tãnase: B ine, bine, ai vrut sã ajuþi, dar de ce nu mi-ai povestit?
Mãcar cîndva, dupã 1989.

Oprescu: N u se putea, tu eºti atît de naiv încît nu ai fi înþeles stra-
tegia mea specialã de manipulare.

Tãnase: Nu te gîndeºti cã tocmai tu ai fost naiv, cînd ai crezut
cã-i vei manipula pe ei?

Oprescu: Po ate cã am fost prea îngîmfat. M-am interesat la ce ni-
vel  ajung „analizele” mele ºi am fost decepþionat cînd am aflat cã nu
ajung nici pînã la secretarul de propagandã al partidului din Bucu-
reºti.

Tãnase: De ce ai scris ultima delaþiune împotriva mea, care de
al tfe l  co nþinea destul de multe lucruri grave? Este adevãrat cã s-a în-
tîmplat la 20 decembrie, în a patra zi a revoluþiei, precum figureazã
în dosar?

Oprescu: La 20  decembrie încã nu am fost sigur cã Ceauºescu va
cãdea. La Timiºoara deja s-a declanºat revoluþia, aici la fel era o at-
m o sferã fierbinte. Tu între timp te-ai ascuns, dar am vrut sã te ajut
în cazul în care te vor prinde totuºi.

Tãnase (îl întrerupe ºi de data aceasta îi vorbeºte cu dumnea-
vo astrã, cu toate cã la începutul emisiunii îl numea prieten ºi îl tutu-
ia): Nu v-aþi gîndit cã dacã mã aresteazã, cu aceasta chiar veþi întãri
acuzaþiile?

Oprescu: Nu! Problema stãtea exact invers. Din nou am scris atît
de multe lucruri complicate despre tine, încît nu puteau lua o deci-
z ie în legãturã cu soarta ta, fãrã sã controleze toate detaliile. Am vrut
sã cîºtig timp, tocmai în interesul tãu.

Aºadar, la 20 decembrie, înainte de masã, m-a vizitat în locuinþa
m ea,  am predat raportul, seara l-am sunat din nou, i-am cerut sã ne
vedem cît mai repede, deoarece am noi informaþii importante. Mi-a
dat întîlnire în dimineaþa zilei de 22 decembrie, în centrul oraºului,
în faþa cinematografului Patria. Asta a fost interesant, la 21 decem-
brie au întrerupt cuvîntarea lui Ceauºescu ºi a început ºi la Bucu-
reºti manifestaþia. Toatã dupã-masã ºi seara am fost acolo împreu-
nã,  p rintre manifestanþi, am sperat cã poate cade Ceauºescu, dar nu
puteam fi sigur de acest lucru, aºa cã dupã ce au început sã tragã ºi
s-a pornit valul arestãrilor am plecat acasã sã-mi scriu ultimul ra-
port. A doua zi degeaba m-am mai dus la întîlnire, „relaþia” mea nu
a m ai  venit. Atunci erau deja sute de mii de oameni pe stradã, au ve-
nit muncitorii din fabrici, armata a dispãrut ºi, vãzînd cã nu am cui
sã-i dau raportul, am continuat revoluþia. În cîteva ore am ocupat
c lãd irea Comitetului Central (între timp Ceauºescu a fugit cu elicop-
terul), apoi am intrat în televiziune, de restul îþi aduci bine aminte,
deoarece am fost împreunã.

Dupã ce cîþiva spectatori au dat telefon ºi s-au interesat dacã nu
are „remuºcãri”, Oprescu în mod ciudat a început sã-ºi „ispãºeas-
cã” greºeala, cu toate cã pînã atunci a afirmat sigur pe el cã a acþio-
nat pe deplin conºtient de responsabilitãþile sale, liber, ºi a dorit
do ar sã influenþeze „în sensul bun” dezvoltarea politico-literarã a
þãrii.

A  af i rmat cã face penitenþã pentru „rãtãcirile” sale – a acceptat
po stul de funcþionar de stat „de rang inferior” ( evident, „inferior”
faþã de cunoºtinþele ºi valoarea sa), cu rãspundere pentru rezolvarea
problemelor rromilor.

Traducere de Annamária NÃSTASE-KOVÁCS

* Varianta adãugitã a articolului apãrut în Transindex la 15 martie 2002.
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Scrisori din Transland

Totul se aflã – a zis Melchiade Marquez, þiganul ãla bãtrîn din Sin-
gurãtatea aia de 100 (una sutã) ani, semãna cu moº Harghitan de
la Reºiþa, înalt, smolit, numai tendoane, ce mai încolo ºi-ncoace,
tare ca fierul, iute ca oþelul, efigie de ºoim, privire de vultur, chi-
mir de 3o cm lat, un veritabil ºef de clan, n-avea el treabã cu nici
un bulibaºã, cu nici o ºatrã, chit cã mulþi erau sub autoritatea lui,
Melchiade Harghitan, poate, Armaghedoane, iubitule, deºteptule,
poliglotule, avecezarule, salutatule, pe unde-mi umbli? ascultã
aci: murãturile te salutã – din castravet, ãsta fiind arborele de cas-
traveþi în care ºed cocoþaþi deputaþii ºi senatorii, dupã ce ne-au pus
la murat, pe noi, care le plãtim insignele de aur ºi merþanele ºi de-
plasamentele de mii ºi mii de tone, ne crãnþãne mãrunt-mãrunt
ºi ne trec la bugetul de asigurãri sociale cu 7 la sutã rabat, din cas-
travet deci se vede departe înainte prin geografie ºi înapoi prin is-
torie, ºtii ce vãd ei de acolo? ghici! la vie en rose ºi rãpirea Euro-
pei?  vãd sonor ºi aud parfumat, natomani ºi uetiºti cum sînt, cei
activi, vreau sã zic, cãci ceilalþi sînt mai degrabã autiºti, cea mai
constructivã opoziþie care se ezistã, aoleu, iar mã ia gura pe dina-
inte, o  sã-mi calc pe dinþi dacã nu mã opresc, hai sã ºedem mai bi-
ne ca Iona la umbra faimosului curcubete de vizavi de Ninive, pî-
nã-ºi trimete Domnul viermuºul ãla sã roadã la rãdãcina Iluziei
Democratice, ce face Atotputernicia Voastrã, nu ne-au fost de
ajuns  7 vaci slabe ºi nebune pe deasupra, ploi de broaºte, vitamine
alterate, ºi nu sîntem nici mãcar egipteni, iar asta nu-i curcubea-
tã, ci cas travet ºi nici mãcar umbrã nu dã ºi nici Iona nu sîntem, ci
doar cît stãm în plin soare ºi-n plinã ploaie ºi numãrãm zilele, ca
balenologul ãla, ºi nici mãcar Ninivea nu mai stã în picioare, cãci
ce-s o mie de ani? ºi ei trec! ca o strajã de noapte, nu? o strajã de
noapte la interminabila contrabandã cu – cu ce? – cu cuiburi de
cuc! – din zilele noastre: vînare de vînt, Armaghedoane, vînare de
v înt... ce sã zic, zilele cui le numãrãm, ale Bucureºtilor noºtri ciu-
r uiþi lacrimi de crocodil, Doamne fereºte!, nu, dragule, noi nu în-
numãrãm zilele nimãrui, fereºte, Doamne, zic deci, lasã-n pace
viermele galactic, cã prin ãla se cãlãtoreºte temporal, ºi cine ºtie
unde ajungi..., într-o Gaurã Neagrã, care curbeazã lumina, care
þuºti! se lanseazã apoi în Altã Dimensiune, aºa cum ºi tu te-ai lan-
sat, ai fost expulzat, dar uite cã dau mereu în gropi, cine ºtie ce se
va înþelege ºi din gaura asta, aici, unde jumate din populaþie gîn-
deºte cu sexul ºi trei sferturi nu gîndeºte deloc, ce sã-i faci, asta e,
nu poþi ocoli orificiile, cît de negre ar fi ele, nu existã Lege pe care
sã n-o înghitã, cam cum ar înghiþi cioara parul pe care stã, ca s-o
dea apoi afarã aºchii-aºchiuþe: toþi umblãm cu aºchii dintr-astea-n
cãlcîie, toatã omenirea ºchioapãtã, Armaghedoane, de asta s-au
inventat avioanele ºi rachetele, de unde reiese cã progresul se naº-
te dintr-o infirmitate geneticã, cum dintr-o infirmitate politicã s-a
nãscut ºi ceea ce am numit mai sus castravet –, sovule, tovule,
mafiotule, globalizatule, informatizatule, mã Windows! mã Linux!
mã OS! – Cine poate oase roade, cine nu nici carne soft! încît, Ar-
maghedoane, scrisorica asta pe care din feb 2002 þi-o tot scriu n-o
sã se termine, îþi dai ºi tu seama, la cele nici 6 luni ale tale, cã n-o
sã se termine niciodatã, este in-ter-mi-na-bilã, ca tranziþia, o sã ia
s fîrº it doar în momentul în care am sã mã hotãrãsc eu s-o curm, o
sã rãmînã bearcã, zici, mai bine un cîine berc dar viu decît unul
cu covrigi în coadã, ca haita socialismului real, care mi-a împuþit
mie copilãria ºi prima tinereþe cu idealuri, tu eºti mic, tu nu ºtii,
tu abia ai venit de dincolo, dar ºtii tu ce însemna pe vreme mea
Dincolo?! , unii ziceau, ce-i drept, Afarã, dar mie nu-mi plãcea,
Am fost ºi eu afarã o datã, mi-a zis un concetãþean, O singurã da-
tã?  Pãi, da, o singurã datã mi s-a aprobat – ºi am avut brusc imagi-
nea curþii noastre din Alba Iulia, cu buda în capãtul cur þii ºi eu, de
vreo 6 ani, deci de zece ori mai mare, de 12 de 14 ori mai mare
decît tine acum, spunînd cu un soi de voluptate precoce: Mã duc
pînã afaaarã, aºa, lungind a-ul median, ºi sub pretextul ãsta de
pantalonaº i expuºi pericolului agresiunii interne înhãþînd un pui
de raþã ºi aruncîndu-l în adîncul bîzîitor al haznalei ºi l-am privit
pe amicul care fusese afarã o singurã datã în viaþã ca pe un erou al
abs tinenþei aproape absolute, preferam deci sã zic Dincolo, cãci
as ta însemna Dincolo, Imperialism ºi bãutura reacþionarã Coca
Cola ºi exploatarea omului de cãtre om, baºca lupta de clasã, în

care – acolo, Dincolo – cei cu mai multe clase erau învingãtori, nu
ca la noi, unde treaba se rezolvase, cîte clase are Dej? cîte are tre-
nul (ºi încã avea, cãci p-atunci trenul de pe chefere avea trei clase,
clasa întîi , pentru ei, clasa a doua pentru cine se pretindea, clasa a
treia pentru cei din taverna mohorîtã, pe ale cãrei bãnci de lemn
am ºezut ºi eu în drum spre Hunedoara în 1956, dar asta-i altã
poveste, cu revoluþia din Ungaria ºi cu studenþii de la Timiºoara ºi
Cluj) , Dincolo, deci, de acolo vii tu, dar vreau sã întreb, am mai fã-
cut-o de cîteva ori: oare Dincolo ãla nu e Dincoace ºi invers, Din-
coace Dincolo, la urma urmei, fiecare cu dincoloul lui: ºi dacã-i
aºa, dacã toþi venim din vieþi anterioare, tu poþi sã n-ai numai as-
tea douã-trei luni de cînd te-ai nãscut ºi pãrintele tãu cititor de zia-
re ºi auditor de radio ºi vizionar de teveuri þi-a pus numele ãsta cu
rezonanþe de bronz, trîmbiþa Judecãþii de Apoi cîntã jazz într-o ta-
vernã din Memphis, ci ºi altã vîrstã, în altã vreme, de pildã poþi fi
tu ª tefi Chioru din neamul lui Harghitan de la Reºiþa, cap tãiat
Melchiade al lui Marquez, a cãrui Secularã Singurãtate începe ast-
fel: „Mulþi ani dupã aceea, în faþa plutonului de execuþie, colone-
lul Aureliano Buendia avea sã-ºi aducã aminte de dupã-amiaza în-
depãrtatã cînd tatãl sãu l-a dus sã facã cunoºtinþã cu gheaþa”, frazã
care pe mine mã înfioarã ºi azi, Armaghedoane, patentatule, ºtii
de ce? – Du-te pînã afarã, fã piºu (chiar ºi pe lumea asta, dacã
vrei) ºi întoarce-te ca sã-þi spun: ...

Hai pa!
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ÁGOSTON Hugó

Bucureºtiul ca provincie

Mi-am zis, rãsfoind subiectele ce aºteaptã a fi scrise la rubrica asta
a mea tinzînd sã ia proporþii de fluviu, ar fi timpul sã scrii despre
moarte. Nu-i cine ºtie ce originalitate, o ºtiu. Un cititor cu ceva mai
multã empatie ar ºi putea replica: de ce? Trebuie, iarãºi, nu-i asta o
chestie cam maladivã? (Deºi pînã acum n-am cugetat nici mãcar o
datã la moarte în rubrica asta sau, cel mult, fugitiv.) ªi-apoi apropo
de ce anume? Nu cumva de Bucureºti? Sau, doamne iartã-mã –
ceea ce e încã ºi mai terifiant -, în legãturã cu revista Provincia,
din ale cãrei scrieri din 2000 abia a apãrut, de idele lui marte, o
culegere ce te scoate din minþi? Despre trecerea în nefiinþã în plinã
primãvarã? Aº putea spune: nu, scumpii mei, calmaþi-vã, nu cu lu-
mea noastrã e de rãu, adicã, sigur, ºi cu ea, de pildã faptul cã în
priv inþa lucrurilor cu adevãrat importante totul rãmîne precum a
fost. Dar nu de treacãtul lumii e vorba. Motivul meu personal de a
aduce vorba de moarte nu-l pot dezvãlui încã. Poate mai încolo,
dar atunci va sãri în ochi oricum, nu va trebui sã mã explic. De alt-
fel,  eu nici nu vreau sã vorbesc la „modul concret” despre extin-
cþie. Ci aºa ºi-n aºa fel cum o fac copiii – într-asta sã-mi fii tovarãº
de drum, ba mai mult, de joacã, cititorule! În sinceritatea ºi curio-
z itatea copilãreascã cu care se cer scrutate tainele marii treceri.
Cãci, aºa cum a spus-o Brâncuºi: „Cînd nu mai sîntem copii am
murit deja”. ªi cum spune Cioran: „Mi-e fricã de moartea care a
fost în mine. Nu mã tem de aceea care mã aºteaptã, ci de aceea ca-
re m-a umplut ani de zile de nimbul sinistru al tinereþii.” ªi de mai
e nevoie de vreo autojustificare, iatã cum îºi rezumã Michelangelo,
omul total, care a fost simultan ºi Brâncuºi, ºi Cioran, vederile des-
pre acest lucru: Dacã vrei sã te pãstrezi ca atare ºi sã-þi împlineºti
personalitatea nu þi-e îngãduit sã te dedai la bucurii ºi plãceri, ci
trebuie sã gîndeºti asupra morþii. Acesta e singurul gînd care ne
deprinde cu autocunoaºterea, care ne învaþã sã ne concentrãm
asuprã-ne fãrã a ne risipi.

Dupã toate acestea, trebuie sã mãrturisesc ºi cã Bucureºtiul,
capitala care mi-a devenit destin, mi-a fãcut parte din amîndouã:
vecinãtatea imediatã a morþii ºi luxul calp al risipei de mine. Iatã,
încã un argument în favoarea subiectului meu: trebuie sã recupe-
rez, sã-mi îndrept vina de a fi gîndit pînã acum mult prea puþin la
moarte ºi cã m-am risipit. Trebuie sã fiu disciplinat ºi într-asta, sal-
v înd ce se poate salva, pînã a nu veni dupã mine, ca sã-mi ia, sã-mi
preia povara. Înþelegeþi, simþiþi gîndul uluitor? Moartea – ca mijloc
terapeutic!? Ca modalitate de afirmare a vieþii!? Da, cãci în sens ...

michelangelic, asta a fost moartea întotdeauna: singurul izvor al
v ieþii cu rost ºi al salvãrii! Cauza suferinþei nu e conºtiinþa morþii,
care- l deosebeºte pe om de toate celelalte animale ºi în cele din ur-
mã îl face sã fie de „esenþã divinã”, cel mai puternic resort al sufe-
rinþei e viaþa fãrã sens.

Am suferit mult la Bucureºti. Am þinut prea puþin cont de
moarte, am comis o groazã de neghiobii, într-un mod excesiv ºi
necugetat. Poate fi o scuzã faptul de a nu fi dãunat printr-asta ni-
mãnui niciodatã, ci întotdeauna doar mie însumi? Privind acum în
urmã, ar trebui sã mã mir chiar ºi cã am rãmas în viaþã, într-atît de
lips it eram de sim þul primejdiei. Mã durea-n cot de moarte ºi în-
tr-acest chip mã durea-n cot de viaþã. Îmi dãdusem seama prea cu-
rînd cã, oricum, viaþa mea nu-mi aparþinea întru totul, încãpuse
pe mîna „fãuritorilor omului nou”. (Circula un banc: – De ce
nu-þi faci dinþii? – Pentru ãºtia!?) Nu m-a atins frica extincþiei nici
cînd am fost lovit de o maºinã – am avut pur ºi simplu sentimen-
tul cã lovitura de copitã a calului din copilãrie se repetase fatal-
mente ºi motorizat, ca un gag de doi bani dintr-o peliculã ºtiutã pe
de rost (colac peste pupãzã, la fel ca atunci în orãºelul de provin-
cie, tot în braþele unei þigãnci m-am trezit ºi acum, drept e cã în co-
pilãrie fusese una de ºatrã, în timp ce palmele salvatoare de-acum
aparþineau unei florãrese de Bucureºti). N-am simþit nici urmã de
fricã de moarte nici atunci cînd, dupã operaþia urmãtoare celei
de-a doua hemoragii stomacale, cea de-a treia era cît p-aci sã mã
tragã pe dreapta (dacã mi se întîmpla acasã, ºi nu pe stradã, ca sã
mã poatã culege un taxi, viaþa s-ar fi scurs din mine uºurel, într-o
plãcutã toropealã, înconjurat de cãrþile mele, cu penumbra unui
surîs pe gurã, cu seninãtatea solitudinii, aº fi pãrãsit aceastã lume
a umbrelor).

Însã al treilea caz, care în ordine temporalã a fost propriu-zis
primul, m-a pus pe gînduri. Nu atunci cînd s-a întîmplat, pe
atunci percepeam pînã ºi suflul morþii ca pe un fel de provocare
cochetã a supravieþuirii – ci acum, la cea de a douãzeci ºi cincea
comemorare a evenimentului. Pe 4 martie 1977 am trãit cutremu-
r ul tremurînd cu întîiul meu nãscut în braþe. Atunci, în decursul
acelui minut, nu departe de locuinþa noastrã a murit prietenul
meu paternal, în braþe cu bãieþelul sãu. Aveam treizeci ºi trei de
ani, el patruzeci ºi cinci. Un an jumate avea copilul meu, ºase ani
al lui. ªtiu cã e aiurea, cãci doar nu existã nici o legãturã logicã
(poate cã în lume tot astfel cum „toate sînt în legãturã cu toate” de
fapt nimic nu e în legãturã cu nimic), dar m-am gîndit atunci: de
ce el(ei) ºi de ce nu eu(noi)? Cu ce-a(u) fost el(ei) mai bun(i),
mai apt(i) de moarte, în afarã de acea diferen þã de vîrstã de cîþiva
ani? Rostul vieþii colegului meu a fost deturnat de regim (ca istoric
a produs totuºi douã-trei lucrãri valoroase, uneori e citat, prietenii
vorbesc uneori despre el etc.), iar singurul sens pe care l-a cãpãtat
moartea lui a fost cã ºi-a însoþit bãieþelul, de vreme ce viaþa nu i-a
putut-o salva. Dacã cutremurul nu-i surprindea la Bucureºti ci, sã
z icem, la Cluj, fãrã îndoialã cã ar fi rãmas în viaþã.

Din toate astea aº fi vrut sã reiasã cã în viaþã, ca ºi în moarte, nu
moartea e rãul cel mai mare, ci lipsa de sens. Pentru împlinirea
rostului omul e dispus chiar ºi la suferinþã. Cîtã vreme viaþa nu are
un sens perceput, te doare-n cot de viaþã. Acum mã întreb, douã-
zeci ºi cinci de ani dupã acel martie îndoliat, dacã viaþa noastrã are
vreun sens. Dacã vreau sã rãspund fãrã a nuanþa lucrurile voi spu-
ne cã da. Un pic mai nuanþat: mai mult ca pînã acum. Posibilitãþile
s înt mai numeroase ºi þelurile pot fi mai diverse.

Mã uit la Bucureºtiul pe care, mai curînd sau mai tîrziu, îl voi
pãrãs i cu drag ºi mã uit la Provincia spornicã, întru sensuri. Poate
cã are ºi viaþa o ºansã de adevãr, nu numai moartea.
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