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Problema regiunilor ºi a regionalizãrii pare a fi doar preocuparea locuito-
rilor ºi a elitei din Banat, Criºana, Maramureº ºi Transilvania, pe care cei
de dincolo de Carpaþi îi numesc, adesea, generic ardeleni. Indiferent de
culoare, preocupãri sau interese, politicienii nu pot face abstracþie de
aceastã zonã a României. Fiecare partid încearcã, cu retorici mai mult sau
mai puþin eficiente, dar mereu diferite de cele folosite în alte regiuni, sã
cîºtige electoratul de aici apãsînd, nu fãrã voie, pe pedala specificitãþii
acestei regiuni. Pînã acum, însã, nici un partid nu a venit cu un program
clar prin care sã le demonstreze ardelenilor, fie ei maghiari, sîrbi, saºi, ro-
mâni etc., cum pot sã-ºi (re)descopere potenþialul, cum pot trãi mai bine
gospodãrindu-se fãrã avizele Bucureºtiului, care ar fi modalitatea prin ca-
re ar putea lua deciziile de care au nevoie în mod eficient ºi rapid, dar mai
ales cum ar putea face toate aceste lucruri, demonstrînd cã sînt loiali sta-
tului român, care se ocupã de siguranþa lor. Transformarea statului cen-
tralizat într-unul regional ar putea rãspunde acestor necesitãþi puse pe ta-
pet, de mai multe ori în ultimul deceniu, de elita transilvãneanã. Modelul
a fost verificat ºi funcþioneazã cu rezultate incomparabil mai bune decît
sistemul centralizat (vezi ºi R. D. Putnam, Cum funcþioneazã Democra-
þia?, Polirom, 2001, sau numãrul din februarie 2002 al revistei P rovincia
pentru o imagine completã a transformãrilor care au avut loc în Italia du-
pã regionalizare).

Deºi guvernul Ciorbea a adoptat în 1997 Carta Verde privind politi-
ca de dezvoltare regionalã în România,  unde au fost delimitate opt re-
giuni, definite din punct de vedere administrativ ºi economic, proiectul
care încerca sã traseze principiile (economice) ale dezvoltãrii regionale a
fost, practic, abandonat, chiar dacã formal funcþioneazã o agenþie de
profil la nivel naþional. Discuþia oficialã despre regionalism se opreºte
aici, iar puterea de la Bucureºti nu are, ºi nu a avut nici în perioada regi-
mului Constantinescu, vreun interes sã delege din prerogativele sale re-
giunilor. Cercurile de interese politice ºi economice aflate la Centru pãs-
treazã ºi propagã filosofia centralismului, de pe urma cãreia profitã mai
apoi clientela politicã a partidului aflat la guvernare. Afacerile profitabile,
indiferent unde sînt fãcute, au succes, mai ales atunci cînd primesc un-
dã verde dinspre Bucureºti sau cînd investitorii vin la faþa locului cu re-
comandare de la magnaþii politici ai centrului. Legea adoptatã privind
administraþia publicã localã oferã o serie de avantaje comunitãþii locale,
dar, pe de o parte, acestea nu sînt suficiente, iar, pe de altã parte, siste-
mul de pîrghii care funcþioneazã între local ºi central este dezechilibrat,
încurajînd corupþia ºi ingerinþa puterii politice în treburile administrati-
ve ºi juridice locale.

Propunerile celor doi liberali, Viorel Coifan ºi Ioan Pãun Otiman, refe-
ritoare la „descentralizarea administrativã prin dezvoltarea regionalã a
României” ar putea aduce o oarecare popularitate dincoace de Carpaþi,
Partidului Naþional Liberal, aflat oarecum în derivã dupã alegerile genera-
le din 2000. Proiectul liberalilor bãnãþeni prevede amendarea mai multor
articole din Constituþie (este vorba despre cele referitoare la împãrþirea
administrativ-teritorialã) ºi subliniazã cã regiunile „trebuie sã aibã o ad-
ministraþie publicã autonomã ºi un consiliu regional ales prin vot secret,
direct ºi universal’. Noutatea propunerii celor doi liberali este aceastã des-
centralizare politicã la care se referã indirect, descentralizare care mai
apoi ar putea avea mari beneficii economice. Acest proiect a fost aprobat
de Biroul Permanent al PNL, dupã cum a declarat deputatul Viorel Coifan.

Dacã într-adevãr proiectul va avea girul partidului, urmeazã sã ve-
dem în ce mãsurã liderii liberali vor lucra pentru punerea lui în practicã,
fiindcã nu demult (17 decembrie 2001), la întîlnirea filialelor PNL din
Transilvania, Valeriu Stoica argumenta rãspicat cã „nu este nevoie de

modificarea structurii administrative a þãrii, ci de o descentralizare
privind aspectele de ordin financiar”. În orice caz, diferenþele de opinii
între reprezentanþii politici ardeleni ºi ceilalþi politicieni încep sã fie tot
mai vizibile, nu doar în rîndurile PNL, ci ºi în cele ale partidului de gu-
vernãmînt. Fenomenul nu are neapãrat legãturã cu tradiþia interbelicã
„regionalistã” a elitei transilvãnene sau mai departe cu miºcãrile „auto-
nomiste” dinaintea anului 1918, deºi nostalgiile (sau chiar frustrãrile)
ardelenilor aduc mereu în discuþie civilizaþia, cultura politicã ºi civicã,
tradiþiile defunctului imperiu, pe care le-ar vrea recuperate într-o for-
mulã modernã. Chiar deputatul PSD Liviu Maior scria în decembrie
2001 cã „Transilvania are un alt nivel de dezvoltare ºi de mentalitate
decît celelalte regiuni istorice ale României. Cauzele se regãsesc în
trecutul ei istoric. Ea introduce o componentã regionalã în politica
partidelor din România. Ea se poate constitui într-o probã de foc, ca-
re sã testeze capacitatea ºi disponibilitatea Partidului Social Demo-
c rat de a formula o strategie de politicã regionalã ºi de a gãsi modali-
tãþi de aplicare a ei”. ªeful PSD, premierul Nãstase are însã o altã pãre-
re ºi, dupã cum încerca sã argumenteze, tot în decembrie 2001, „aceas-
tã formulã – a statului regional – nu existã. Toatã dezbaterea e o falsã
problemã pentru a ne abate de la ceea ce avem de îndeplinit. Din
1918 ºtim cine finanþeazã astfel de acþiuni”.

Descentralizarea pe diverse niveluri, subsidiaritatea, regionalismul
sînt deziderate care apar nu cu obstinaþie, dar cu perseverenþã în discu-
þiile ºi scrieririle din Ardeal. Elitele din celelalte regiuni istorice nu par
interesate de aceste subiecte, cazul Simirad este izolat, Partidul Moldove-
nilor, eºuat în masa partidului de guvernãmînt, pare un exemplu tipic de
compromitere a miºcãrilor regionale, iar platformele ºi strategiile pentru
Moldova, elaborate de mai toate partidele importante în campaniile elec-
torale sînt doar exerciþii ºi alibiuri pentru aºa numitele „programe pen-
tru Transilvania”, prin care liderii de diverse culori politice încearcã, la
concurenþã cu Vadim Tudor, sã cucereascã electoratul ardelean, despre
care ei cred cã ar fi mai naþionalist.

Preocupãrile intelectualilor din Transilvania (români, maghiari, saºi
etc.) pentru regionalizare sînt susþinute de comunitãþile minoritãþilor ºi
e xplicate nu doar din perspectivã economicã, ci ºi ca o formulã care sã
elimine teoriile secesioniste vînturate de anumiþi diversioniºti puºi anu-
me sã compromitã principiile subsidiaritãþii, regionalismului, devoluþiei.

Demersul celor doi liberali veniþi din partea de vest a þãrii, chiar dacã
va fi asumat de PNL, pare greu de pus în practicã ºi destul de necredibil,
dacã ne amintim ultimele luãri de poziþie ale PNL faþã de problemele mi-
noritãþii. Alunecãrile uºoare spre naþionalism ale PNL aduc aminte de
discursurile mai vechi ale lui Teodor Meleºcanu, acum prim-vicepreºe-
dintele partidului, care, în timpul campaniei din 1996, fãcea propagandã
prin Ardeal cu harta lui Huntington în braþe, arãtîndu-le transilvãnenilor
cã li se pregãteºte ceva, cã „forþe obscure” vor sã rupã Ardealul de patria-
-mamã. Dar poate reaºezãrile care se vor face în interiorul PNL, înainte
de alegerile din 2004, ºi contextul internaþional tot mai favorabil „regio-
nalismului” va modifica mesajul electoral ºi programul acestui partid,
care încearcã sã se redefineascã.

Votanþii transilvãneni sînt tot mai interesþi de problemele regiunii lor
ºi din ce în ce mai puþin speriaþi de „pericolul maghiar”. Citirea atentã a
sondajelor (de pildã peste 60% dintre românii ardeleni cred cã sînt defa-
vorizaþi de guvernanþi, aproape 45% sînt de pãrere cã ungurii sînt mai
gospodari decît românii ºi peste 75% dintre ardeleni cred cã sînt cei mai
gospodari dintre români) le-ar putea arãta liderilor de partide ce sã facã
pentru a cîºtiga electoratul ardelean ºi cît de ineficientã a devenit retorica
naþionalistã pe care mulþi dintre ei ºi-o disputã, deocamdatã, cu Vadim
Tudor.

Partidul care va reuºi sã le explice ardelenilor, indiferent de apar te-
nen þa lor etnicã, beneficiile regionalismului, felul în care se poate ajunge
la rezultate concrete ºi timpul în care se poate face acest lucru are ºanse
sã cîºtige voturile lor. Pentru a fi credibile, însã, discursurile electorale ar
trebui garnisite cu programe bine puse la punct, cu date exacte prin care
sã se poatã demonstra viabilitatea lor astfel încît oamenii sã fie convinºi
cã de la un punct încolo vor putea trãi nu numai în liniºte, ci ºi mai bine.

Ieºirea din competiþia naþionalistã care se dã în spaþiul electoratului
a rdelean ar putea fi un semnal important al intrãrii României în nor-
malitate.
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Regiunile –
calea spre Europa

Interviul lui Bogdán Tibor cu Pãun Ion Otiman, senator liberal,
despre proiectul de regionalizare al României

Bogdán Tibor: Domnule senator, înainte de toate v-aº întreba, ce
scopuri concrete aþi urmãrit prin întocmirea acestui proiect de re-
gionalizare?

Pãun Ion Otiman: Primul scop care ne-a determinat sã redac-
tãm proiectul nostru a fost acela care vizeazã compatibilizarea struc-
turilor administrativ-teritoriale ale României cu cele din Uniunea
Europeanã. Dintr-un studiu, pe care l-am fãcut noi în þãrile europe-
ne – cele din Uniune cît ºi cele din afara Uniunii Europene – rezultã
cã m ajoritatea þãrilor au trei nivele administrative, respectiv nivelul
naþional, regiunea ºi judeþul sau municipalitatea depinde de la þarã
la þarã. Am ajuns la concluzia cã ºi în România existã un curent favo-
rabil pentru administraþia teritorialã prin dezvoltarea regiunilor,
aceastã chestiune fiind pusã în ultimii zece ani, ºi am dorit sã elabo-
rãm un proiect echilibrat, care sã îmbine mai multe tendinþe care au
apãrut în România. Prima idee pe care am avut-o în vedere se referã
la faptul cã, în concepþia noastrã, regiunea, deci aceastã construcþie
regionalã, reprezintã un proces de organizare teritorialã a þãrii sub
aspect administrativ. A doua se referã la faptul cã avem în vedere ca
regiunea sã fie axatã în primul rînd pe dezvoltarea economicã. Re-
giunea fiind un teritoriu care – dupã pãrerea noastrã – poate sã cu-
prindã trei pînã la ºase judeþe, astfel, în aceste judeþe, pot fi realizate
proiecte de mai mare anvergurã, în mod deosebit în domeniul in-
frastructurilor, în domeniul unor proiecte economice.

Dupã acea, am avut în vedere urmãtorul aspect: România, încã
din perioada interbelicã, dar ºi în perioada comunistã, cît ºi dupã
1989, a continuat sã aibã un sistem de administrare prea centralist.
ªi la aceastã datã aproape tot fluxul financiar înseamnã o cale de la
p lãtitorul de impozite pînã la bugetul de stat, iar apoi retur, dar de
m ul te o ri acest retur nu este un retur aºezat echilibrat în teritoriu, în
funcþie de contribuþia fiecãruia, a fiecãrei regiuni, a fiecãrui judeþ, a
f iecãrei comune, ci se realizeazã dupã alte criterii. În consecinþã,
noi, fiind de acord cu principiul cã fiecare trebuie sã se autodezvolte
în funcþie de capacitea economicã, considerãm cã mare parte din
im pozitele ºi taxele care se colecteazã trebuie sã rãmînã la nivelul re-
g iuni i. Nu este firesc ca de la Bucureºti sã se planifice prin bugetul
anual construcþia unui pod în nu ºtiu ce comunã din Botoºani, pen-
tru cã fiecare regiune îºi cunoaºte foarte bine problemele proprii.
Am considerat cã regiunea trebuie sã fie o unitate administrativ-teri-
torialã care trebuie sã aibã un consiliu regional ales ºi un preºedinte
de consiliu, care, de asemenea, trebuie sã fie ales prin vot direct.

A m  avut în vedere, totodatã, problematica aderãrii la Uniunea
Euro peanã ºi, dacã avem în vedere acest aspect, cred cã regiunile re-
p rezintã cea mai bunã soluþie administrativã pentru dezvoltãrile
transfrontaliere. Sînt nenumãrate situaþii de acest gen în Uniunea
Europeanã, cazuri din care noi ne-am inspirat, ºi de aceea am consi-
derat cã aceastã dezvoltare regionalã a României poate fi legatã in-
c lusiv de dezvoltarea transfrontalierã.

A º vrea sã spun, în concluzie, cã aceastã construcþie regionalã, pe
care noi o prevedem, este, de fapt, în primul rînd, o construcþie eco-
nomicã, prin care fondurile care se colecteazã sã meargã acolo, în
zonele unde acestea trebuie sã fie cheltuite. Am avut în vedere, de
asem enea, ºi un fond de solidaritate naþionalã, în sensul cã numai
acesta sã fie dirijat prin intermediul unor mecanisme naþionale, de a
sprijini ºi zonele care periodic, vremelnic, au greutãþi economice.

B. T.: Domnule senator, consideraþi o simplã coincidenþã faptul
cã autorii acestui proiect ambiþios de regionalizare a României –
proiect care vrea sã corespundã întrutotul normelor ºi valorilor eu-
ropene – sînt tocmai doi politicieni din Timiºoara sau credeþi cã
aceastã împrejurare are o semnificaþie mai adîncã, o conotaþie mai
largã? Eventual, am putea vorbi, în acest caz, despre revigorarea
„spiritului Timiºoarei”?

P. I. O.: N u este, cred, o simplã coincidenþã. Vreau sã vã spun cã, în
legãturã cu aceastã chestiune, eu m-am mai pronunþat ºi în urmã cu
ºase sau ºapte ani, pe cînd eram senator al Partidului Alianþei Civice.
Aceastã chestiune a pornit de la o practicã istoricã, pe care eu am cu-
noscut-o din zona noastrã. ªi nu numai din zona Banatului sau din
zona Transilvaniei. Deci eu unul sînt adeptul principiului cã autodez-
vol tarea reprezintã principala cale de relansare economicã a Româ-
niei . ªi dacã nu vom acorda prioritate pe cãi liberale pentru constitui-
rea de surse de dezvoltare acolo unde aceste surse se produc, de fapt
nu vom face decît sã acceptãm în continuare principiul socialist de
nivelare în atribuire a resurselor, principiu care de multã vreme este
abol i t  de multe þãri care au progres economic constant în ultimii
50-60 ani, deci mã refer în mod deosebit la perioada de dupã al doi-
lea rãzboi mondial. Principiul nivelãrii financiare nivelãrii resurselor,
este un principiu dãunãtor, atît pentru zonele care au un grad mai
înalt de dezvoltare, cît ºi pentru cele rãmase în urmã. În ultimã ins-
tan þã, oamenii se învaþã cu acest sistem, cã ei trebuie sã primeascã de
la „mama-naþiune”, de la buget, ori acest lucru ne poate conduce, de
fapt, la aducerea la acelaºi numitor, numitor care, de regulã, este in-
ferior mediei. Ori, nu trebuie – este punctul nostru de vedere – sã ac-
ceptãm încã mulþi ani acest imperialism naþional, cã naþiunea trebu-
ie sã ne dea totul ºi noi sîntem obligaþi faþã de naþiune. Deci cred cã,
la nivel naþional, statul are atribuþii foarte exacte în domeniul politicii

ex terne, în domeniul apãrãrii naþionale ºi în alte domenii de interes
general, dar în domeniul economic cred cã fiecare trebuie sã dispunã
de propriile resurse, sã ºi le utilizeze aºa cum doreºte. Bine în þeles,
repet, conform practicii europene, este nevoie ºi de acest fond finan-
c iar al solidaritãþii naþionale. Dar acest fond sã nu fie dominant.

B. T.: Proiectul Dumneavoastrã a fost elaborat într-o perioadã în
care, într-un interval relativ scurt, au apãrut mai multe iniþiative
asemãnãtoare. Mã refer aici în primul rînd la propunerea Grupului
„Provincia”, la documentul fãcut public de cãtre ministrul de inter-
ne, domnul Ioan Rus, de programul pentru Moldova al PSD, ºi, în
sf îrºit, la proiectul de autonomie al domnului Sabin Gherman. De ce
aþi ales tocmai aceastã perioadã pentru enunþarea proiectului Dum-
neavoastrã; credeþi cumva cã a sosit momentul oportun pentru lan-
sarea unor asemenea iniþiative?

P. I. O.: De fapt, proiectul acesta „se coace” de mai multã vreme, el
nu este un proiect lansat sã zicem în funcþie de o anumitã modã sau
anumitã conjuncturã. Noi ne aflãm în faza de preaderare la Uniunea
Europeanã, de pregãtire a structurilor pentru aderare, de aceea cre-
dem cã trebuie sã depãºim faza statisticã a regiunilor aºa zis de dezvol-
tare economicã – cele opt, pe care le avem acum ºi care, dupã opinia
mea, sînt relativ artificiale – ºi sã trecem la o construcþie administra-
tiv-teritorialã de dezvoltare regionalã dupã principii economice. Deci
nu este vorba de nici un fel de conjuncturã, ci pur ºi simplu de pregã-
tirea teritoriului României pentru aderarea la Uniunea Europeanã.

B. T.: V-am pus aceastã întrebare gîndindu-mã ºi la faptul cã într-o
perioadã de patru ani, între 1996-2000, Partidul Naþional Liberal s-a
aflat la putere, cînd, oricum, a avut pîrghiile necesare pentru punerea
în practicã a unui proiect asemãnãtor ºi cînd, în orice caz, a beneficiat
de mai multe oportunitãþi decît acum pentru realizarea unei politici
de regionalizare pe bazã economicã. De ce nu aþi acþionat atunci?

P. I. O.: Eu aº putea sã vã dau un rãspuns, care este strict perso-
nal, deci nu este rãspunsul Biroului Permanent al PNL. Cred cã în
acea perioadã, între 1996-2000, PNL-ul nu a avut vocea cea mai pu-
ternicã în coaliþia de guvernare ºi nu a putut sã-ºi impunã un anu-
mit concept, un anumit proiect. Dar, de data aceasta, doreºte sã pu-
nã în atenþia opiniei publice proiectul sãu, considerînd cã opinia pu-
blicã ºi forþele politice trebuie pregãtite din timp, pentru cã încercãri
de acest gen – dupã cum aþi spus ºi Dumneavoastrã – au mai apã-
rut. Mã refer nu numai la încercarea Dumneavoastrã, a grupului de
la Cluj, dar mã gîndesc ºi la faptul cã PSD-ul a adresat un apel cãtre
Transilvania, apoi cãtre Moldova… Noi însã considerãm cã nu tre-
buie sã ne legãm de o anumitã provincie, care, conjunctural, trebuie
sus þinutã din anumite puncte de vedere, fiindcã este vorba de o con-
strucþie a dezvoltãrii economice a României.

B. T.: A p ropo de iniþiativa Grupului „Provincia” sau a Grupului de
la Cluj, cum îl numiþi Dumneavoastrã. Credeþi cã pe tema regionali-

z ãrii ar putea exista o colaborare mai strînsã între PNL ºi aceastã
grupare? Vedeþi cumva posibilitatea unei „simbioze” între cele douã
pro grame, chiar o eventualã contopire între ele, ºi naºterea, pe
aceastã cale, al unui al treilea program, al unui nou program, de
aceastã datã comun?

P. I. O.: Vreau sã vã spun cã noi am studiat toate proiectele, inclu-
siv al Dumneavoastrã, pentru cã este firesc în momentul în care îþi
pui problema unei construcþii de acest gen sã vezi cîte concepþii exis-
tã, care sînt principalele concepþii, principalele tendinþe, principale-
le idei. Deci noi n-am vãzut nici un fel de contradicþie în termeni cu
privire la dezvoltarea regionalã… Eu cred cã, dacã noi ne-am aºeza
la aceeaºi masã, am putea gãsi punctele de consens ºi pînã la urmã
s-ar putea realiza un proiect de acest gen. Chiar þãrile cele mai evo-
luate din punct de vedere economic, cu performanþã în administra-
re, cu un grad înalt de subsidiaritate, sînt tocmai acelea care au o
co nstrucþie regionalã, fie cã sînt pe principiul landului sau ºtiu eu…
n-are importanþã cum numim aceastã structurã. Noi ne-am ferit de
termenul de „provincie” nu pentru cã personal nu am agrea-o, ci
pentru cã existã încã sensibilitãþi de acest gen în România, unele de
naturã primitivã chiar, de un naþionalism primitiv.

B. T.: Deci nu excludeþi o eventualã colaborare cu Grupul „Pro-
vincia” pe aceastã temã?

P. I. O.: Din contrã! Sigur, acest proiect va fi lansat la o conferinþã
naþionalã, adicã a Consiliului Naþional, ºi sigur cã vom apela la cele-
lal te forþe politice sã ia în dezbatere ºi punctul nostru de vedere, sã
ne întîlnim, sã reuºim în comun. Oricum, ºi Constituþia trebuie mo-
d i ficatã, pentru cã în Constituþia României nu se face nici un fel de
referire cu privire la structurile administrativ-teritoriale. Or una din
co ndiþiile certe pe care Uniunea Europeanã ne-o pune pentru adera-
re este compatibilizarea structurilor administrativ-teritoariale, adicã
inclusiv includerea în Constituþia României a acestei chestiuni im-
portante. Aºadar, nu se pune problema unui simplu document, care
sã fie lansat cu un prilej oarecare, ci este vorba de o construcþie con-
stituþionalã ºi apoi de o serie întreagã de legi, care trebuie sã rezulte
din aceastã construcþie constituþionalã. Trebuie modificatã legea ad-
ministraþiei publice locale ºi aºa mai departe, deci este vorba de un
travaliu intens, nu de cîteva principii, care au fost înºirate pe trei pa-
gini de hîrtie.

B. T.: Credeþi cã, în condiþiile actuale, avînd în vedere ºi raportul
de for þã din Parlament, este posibilã modificarea Constituþiei în sen-
sul dorit de Dumneavoastrã?

P. I. O.: Noi credem cã da. Pentru cã, în cazul în care nu se reali-
zeazã aceastã modificare, aceastã amendare a Constituþiei în dome-
niul administraþiei ºi al împãrþirii administrativ-teritoriale a Româ-
niei, tocmai ne izbim de incompatibilitatea cu construcþiile din
Uniunea Europeanã.

B. T.: Cunoaºteþi foarte bine faptul cã problematica autonomiei, a
regionalizãrii, ocupã un loc important si în programul UDMR. Consi-
deraþi cã este posibilã o colaborare cu UDMR în acest domeniu?

P. I. O.: Bineînþeles cã da! Mai cu seamã cã UDMR este un partid
care susþine actuala formulã de guvernare, deci asigurã majoritate
parlamentarã, mi se pare normal sã ne punem la masã cu UDMR.
Nu-i nici un fel de problemã!

B. T.: Dar cu domnul Sabin Gherman?
P. I. O.: Este vorba de documentul nostru, deci nu avem ce sã dis-

cutãm în acest moment cu domnul Gherman. Vom discuta cu dom-
nul Gherman în momentul în care dumnealui va veni la masa de
 lucru.

B. T.: În textul proiectului apare de mai multe ori ideea cum cã
regionalizarea nu pericliteazã cu nimic caracterul naþional al statu-
lui român, suveranitatea ºi integritatea teritorialã a României. De ce
aþi considerat necesar sã accentuaþi în mod repetat aceastã idee, o
fo losiþi cumva ca o supapã de siguranþã?

P. I. O.: Eu cred cã nu este vorba de o accentuare ºi o repetiþie su-
pãrãtoare, ci este, mai degrabã, o asigurare, pentru cã – trebuie sã
repet un lucru, pe care vi l-am spus ºi ceva mai devreme – în Româ-

nia existã sensibilitãþi, susceptibilitãþi ºi poate chiar mai mult atunci
cînd este pronunþatã construcþia regionalã, termenul de regiona-
lism, nu mai vorbesc de atunci cînd se discutã despre autonomia
provinciilor. Dumneavostrã înþelegeþi foarte bine la ce mã refer, cã
proveniþi aproximativ din aceeaºi zonã a României în care trãiesc ºi
eu.  ªi atunci noi am considerat util ca aceastã relaþie „stat unitar –
co nstrucþie regionalã” sã fie susþinutã în proiectul nostru.

B. T.: Aþi vorbit mai înainte despre importanþa colaborãrii trans-
frontaliere. Cum vedeþi realizabil acest deziderat?

P. I. O.: Eu cred cã, avînd în vedere situaþia de la noi, din zona de
aici – este vorba de zona Dunãre–Criº–Mureº–Tisa – aceastã colabo-
rare transfrontalierã trebuie sã devinã o realitate. La aceastã orã, sînt
nenumãrate probleme vamale. Încã zona noastrã este o zonã primiti-
vã din punctul de vedere al circulaþiei oamenilor, al mãrfurilor. Încã în
vãmi le noastre se stã la coadã ceasuri întregi, încã în vãmile noastre –
mã refer la cele de pe zona de vest, inclusiv cu Iugoslavia – aspectul
este mai degrabã de secolul 19 decît de secolul 21. Mi se pare absolut
normal ca românii sã meargã sã lucreze în Voivodina, cei din Voivodi-
na sã vinã la noi. Noi avem spaþii de cooperare economicã foarte bune,
mai cu semã în domeniul agriculturii în acest bazin al Dunãrii, al
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Partidul Naþional Liberal:
a. Considerînd cã integrarea României în Uniunea Europeanã ºi

în structurile de securitate euro-atlantice reprezintã o prioritate de
maximã importanþã;

b .  Considerînd cã dreptul cetãþenilor de a participa la gestionarea
activitãþilor publice face parte din principiile democratice comune
tuturor statelor membre din Consiliul Europei;

c. Convins cã existenþa regiunilor administrate de autoritãþi alese
prin vot universal ºi investite cu responsabilitãþi efective permite o
mai buna dezvoltare economico-socialã a þãrii;

d .  Convins cã aplicarea principiului subsidiaritãþii constituie o
contribuþie importantã la construcþia unei democraþii autentice în
R o mânia, bazate pe legitimitate egalã a diferitelor niveluri de putere:
local, judeþean, regional ºi naþional;

e. Conºtient cã regiunea constituie un nivel administrativ adecvat
pentru punerea în practicã a principiilor ce stau la baza integrãrii
europene;

f. Afirmînd cã dezvoltarea regionalã nu trebuie sã se realizeze în
detrimentul autonomiei colectivitãþilor locale, ci, din contrã, sã fie
însoþitã de mãsuri vizînd protecþia lor;

g. Afirmînd cã recunoaºterea autonomiei regionale implicã loiali-
tatea faþã de statul naþional unitar, cu respectarea suveranitãþii ºi in-
tegritãþii teritoriale;

h. Afirmînd cã recunoaºterea autonomiei regionale trebuie sã fie
insoþi tã de mãsuri care sã asigure solidaritatea între diferitele regiuni
ale þãrii, în scopul asigurãrii unei dezvoltãri durabile echilibrate;

i .  Conºtient cã procesul de cooperare inter-regionalã ºi transfron-
talierã constituie un aport preþios ºi indispensabil la construcþia eu-
ropeanã,

Afirmã urmãtorul punct de vedere faþã de procesul de dezvoltare
regionalã al României:

I. Construcþia regionalã a României este un proces de organizare
teritorialã a þãrii sub aspect administrativ pe trei nivele administrati-
ve, în regiuni, judeþe ºi comune, oraºe, municipii. Pentru realizarea
acestui principiu de structurare administrativ-teritoriale, sînt nece-
sare amendarea art. 3 (2) precum ºi a secþiunii a 2-a din capitolul V
al Constituþiei României.

Construcþia regionalã reprezintã, în acest context, un proces de
creare a unor unitãþi administrative teritoriale mai mari – regiuni –
si tuate între nivelul statului ºi cel al judeþului. România ar putea fi
structuratã, pe 7-8 regiuni, fiecare conþinînd un numãr de 3 pînã la
6 judeþe.

Cîmpiei Dunãrii… Trebuie sã cooperãm, pentru cã noi nu trebuie sã
ne luptãm între noi, noi trebuie sã cooperãm, mã refer la cele trei pro-
vincii, Banatul Românesc, Banatul Iugoslav ºi sudul Ungariei, zona
Szegedului. Deci aºa vedem construcþia regionalã transfrontalierã.

B. T.: În ideea Dumneavoastrã, fiecare dintre cele 7-8 regiuni ca-
re ar alcãtui structura administrativã a României ar conþine un nu-
mãr de 3 pînã la 6 judeþe. Care sînt criteriile care hotãrãsc numãrul
judeþelor componente în cazul diferitelor regiuni?

P. I. O.: Desigur, noi nu împãrtãºim ideea cã regiunile ar trebui sã
aibe suprafaþã ºi populaþie absolut egalã. De aceea, cînd am spus 3 la
6 judeþe, ne-am gîndit la faptul cã trebuie sã îmbinãm principiul
construcþiei economice cu unele chestiuni de naturã istoricã. Sînt
cunoscute provinciile istorice ale României, care nu au fost egale ca
suprafaþã sau populaþie. În Germania sînt landuri care au mãrimea
judeþului Timiº ºi landuri care sînt cît jumãtate din România. Eu, de
exemplu, concep Banatul în trei judeþe ºi nu vãd necesarã o extensie
cu încã douã sau trei judeþe, ca sã fie egale cu Muntenia sau cu
Transilvania.

B. T.: În regiunile conturate în proiectul Dumneavostrã, comuni-
tãþile etnice ar beneficia de garanþii, conform normelor europene în
materie. Cunoscînd faptul cã PNL este adeptul ideii de stat naþional,
v- aº întreba ce înseamnã în mod concret aceastã afirmaþie? Vã gîn-
diþi cumva la o posibilã existenþã pe teritoriul statului naþional a
unor regiuni declarate ºi recunoscute ca entitãþi teritoriale multina-
þio nale? Cum este realizabil acest lucru ºi credeþi cã aceºti termeni
sînt compatibili între ei?

P. I. O.: N u ne-am gîndit nicioadatã la o regiune construitã pe
principii etnice. În general, aceastã insularizare etnicã sau religioasã
nu este în concepþia noastrã una pozitivã. În fond ºi Europa regiuni-
lor este o Europã multietnicã, este multi-culturalã, aceastã idee este
dominantã în Europa, iar insularizarea pe principii etnice noi nu o
agreãm din foarte multe puncte de vedere.

B. T.: Din proiectul Dumneavostrã reiese foarte rãspicat ideea cã
po litica de dezvoltare regionalã trebuie sã fie racordatã la realitatea
specificã româneascã. Aþi luat, eventual, în calcul ºi faptul cã una
dintre realitãþile specifice ale României este tocmai existenþa unor
minoritãþi naþionale?

P. I. O.: Atunci cînd am vorbit de aceastã specificitate nu ne-am
gîndit în primul rînd la componenta etnicã, ci ne-am gîndit la reali-
tãþile economice româneºti, în sensul cã existã discrepanþe econo-
mice între regiuni, cã existã, în general în România, rãmîneri în ur-
mã faþã de Europa. De aceea, construcþia economicã regionalã o do-
rim ca un factor de accelerare a dezvoltãrii economice.

B. T.: Cum pot fi reduse sau chiar amorsate aceste dezechilibrãri
inter-regionale? Eventual, prin alipirea unor judeþe mai sãrace de al-
tele, mai dezvoltate? În acest caz, cum credeþi cã ar reacþiona cele
din urmã?

P. I. O.: N oi am precizat într-unul din principiile noastre cã aceas-
tã construcþie regionalã se doreºte a fi, de fapt, o construcþie mezoe-
conomicã, care vizeazã proiecte economice de mai mare amploare.
Ne referim, în primul rînd, la infrastructurã ºi nicidecum la o încer-
care de a nivela în plan economic întreprinderile mici ºi mijlocii,
unitãþile din agriculturã. Considerãm cã problema dezvoltãrii econo-
m ice,  în ultimã instanþã, este o chestiune privatã ºi aceasta vizeazã
fiecare întreprindere micã, mijlocie sau mare, fiecare fermã sau gos-
podãrie þãrãneascã, deci nu ne punem problema unei nivelãri la ni-
velul regiunii.

B. T.: Autoritatea administraþiei publice la nivel regional ar fi re-
prezentatã, în ideea Dumneavostrã, de un consiliu regional ales. Ca-
re va fi raportul acestui organ vizavi de Parlamentul României?

P. I. O.: Consiliul regional nu va avea o subordonare faþã de Parla-
mentul României. El are atribuþii administrativ-teritoriale la nivelul
regiunii.

B. T.: Regiunile ar dispune de reprezenta parlamentarã la nivel
naþional?

P. I. O.: Nu, sistemul de alegere în parlament va funcþiona aproxi-
mativ dupã principiile actuale.

B. T.: Spre sfîrºitul documentului existã o frazã care mi se pare
cel puþin ciudatã. Acolo spuneþi cã aceastã politicã regionalã nu poa-
te fi promovatã în mod corect de formaþiuni politice, de partide cu
caracter regional. De ce nu?

P. I. O.: Fi indcã ele nu sînt construite pe principii doctrinare. În
politicã, elementul fundamental trebuie sã-l reprezinte doctrina ºi
nu aparþenenþa la niºte structuri determinate geografic. Acest fapt
este dovedit ºi de practica din România, unde a apãrut un partid fan-
tomã al moldovenilor, care n-a avut nici un sorþ de izbîndã, a fost re-
m orcat rapid de PDSR. Nu credem cã astfel de construcþii politice re-
gionale sînt cele care ar lansa, de fapt, dezvoltarea economicã a Ro-
m âniei. Dezvoltarea poate sã fie fãcutã pe principii liberale, princi-
piul liberalismului este cel care împinge înainte dezvoltarea econo-
micã ºi nu un anumit partid regional, care ce sã-ºi propunã? Sã-ºi
propunã sã promoveze dezvoltarea economicã în Dobrogea… Nu
cred cã este o structurã viabilã.

B. T.: I niþiativa Dumneavoastrã a fost fãcutã publicã prin presã
însã – spre deosebire de celelalte proiecte de regionalizare, care au
provocat dezbateri furtunoase – nu a stîrnit practic nici un ecou.
Cum comentaþi aceastã tãcere?

P. I. O.: Pro iectul nostru nu este încã un document public, el nu a
fost dezbãtut încã în cadrul Biroului Politic Central, unde am avut
doar o informare asupra lui, de aceea noi nici nu l-am publicat. El,
într- o formã sau alta, a fost strecurat în presã pe canale neoficiale.
Proiectul abia acum urmeazã sã fie definitivat ºi supus Consiliului
N aþio nal, unde vor veni o serie întreagã de observaþii, dupã care va
lua forma, sã zicem, de dezbatere publicã.

Construcþia regionalã alocã competenþe administrative regiuni-
lo r, considerate ca ºi entitãþi teritoriale, relativ omogene din punct de
vedere economic. Comunitãþile entice beneficiazã de garanþii con-
form normelor europene în materie.

II. Dezvoltarea regionalã reprezintã o politicã în primul rînd eco-
nomicã pentru asigurarea, la nivel naþional, a dezvoltãrii socio-eco-
nomice durabile. Aceastã politicã trebuie sã fie racordatã la realitatea
specificã româneascã ºi sã urmãreascã trei categorii de obiective:

1 .  Armonizarea cu prevederile existente în cadrul UE 2. Reduce-
rea dezechilibrelor regionale ce se manifestã în România la ora ac-
tualã; Integrarea activitãþilor sectoriale în cadrul regiunilor de dezvol-
tare 3. Utilizarea optimã a resurselor umane ºi materiale din regiune.

III. Regiunea reprezintã o unitate administrativ-teritorialã a cãrei
vocaþie este de a promova dezvoltarea economicã, socialã, culturalã
ºi ºtiinþificã durabilã ºi, în acelaºi timp, amenajarea optimã a terito-
riului ei, cu respectarea integritãþii, autonomiei ºi a atribuþiilor jude-
þelor ºi a comunelor, oraºelor, municipiilor. Regiunea dispune de un
patrimoniu, de o administraþie ºi de un buget propriu.

IV. Administraþia publicã de nivel regional trebuie sã se bazeze pe
principiul autonomiei regionale. Prin autonomie regionalã se înþele-
ge dreptul ºi capacitatea efectivã pentru colectivitãþile teritoriale, do-
tate cu autoritãþi alese în mod direct, situate între stat si colectivitãþi-
le locale ºi dispunînd fie de prerogative de autoadministrare fie de
prerogative transferate de la nivel central, de a gestiona o parte im-
portantã din activitãþile de ordin public, sub propria responsabilitate
ºi în interesul colectivitãþilor pe care le reprezintã. Principiul auto-
no m iei regionale trebuie sã fie recunoscut în Constituþie ºi sã nu
afecteze principiile unicitãþii ºi integritãþii statului.

V. Autoritatea administraþiei publice la nivel regional este repre-
z entatã de un consiliu regional ales prin vot secret, direct ºi univer-
sal. Statutul aleºilor la nivel regional trebuie sã asigure liberul exer-
c i þiu al mandatului încredinþat de cãtre cetãþeni.

VI. Finanþele publice la nivel regional trebuie sã asigure un buget
suficient pentru susþinerea competenþelor proprii regiunii cît ºi a al-
tora delegate de cãtre autoritãþile centrale. Sursele de finanþare tre-
buie sã fie suficient de diversificate ºi în acelaºi timp evolutive pentru
a putea acoperi evoluþia realã a costurilor exercitãrii competenþelor.

Cea mai mare parte a resurselor financiare ale regiunilor trebuie
sã f ie constituite din resurse proprii de care regiunea sã dispunã în
m o d  independent. Transferurile ºi subvenþiile de la bugetul central
trebuie sã se efectueze respectînd principiul neafectãrii. Ele trebuie
sã se supunã unor proceduri ºi reguli anterior stabilite prin lege, ba-
z ate pe criterii obiective riguros stabilite ºi corespunzînd necesitãþi-
lor reale ale regiunii.

VI I . Statul trebuie sã asigure, în conformitate cu principiul soli-
daritãþii naþionale, mecanisme de echilibrare financiarã, þinînd cont
atît de resursele potenþiale cît ºi de sarcinile regiunii. Regiunile tre-
buie sã aibã, în limitele legii, acces la pieþele de capital, pentru a fi-
nanþa cheltuielile de investiþii, prin împrumuturi pe care sã le poatã
garanta pe baza propriilor reþete de finanþare.

Construcþia regionalã, ca ºi politicã de asigurare a dezvoltãrii so-
cio-economice durabile la nivel naþional, nu poate fi promovatã în
mod corect de formaþiuni politice, de partide, cu caracter regional.
Acestea îºi constituie suportul doctrinar din promovarea regionalis-
mului iar, în ultima instanþã, din cultivarea exacerbatã a unor carac-
teristici locale ce pot intra în contradicþie cu autenticul interes naþio-
nal. În acelaºi timp însã, centralismul excesiv, fals drapat în culorile
naþionale, poate conduce la o rezolvare incorectã a problemei deze-
chilibrelor regionale.

Prin urmare, o abordare serioasã ºi responsabilã a dezvoltãrii re-
g ionale a României din perspectiva unei mai rapide integrãri în UE
dar ºi din cea a creºterii economice se impune. Dialogul constructiv
între forþele politice semnificative poate oferi rãspunsuri atît la pro-
blemele ridicate de procesul de dezvoltare regionalã cît ºi la strategia
de abordare a acesteia.

08. 05. 2002.
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B. T.: Ce sorþi de izbîndã credeþi cã va avea proiectul Dumnea-
vostrã?

P. I. O.: Mi-e greu sã anticipez, pentru cã au mai fost cazuri cînd
asemenea iniþiative au fost blocate pe diverse canale, de cele mai
multe ori neprincipial. Îmi vine greu sã apreciez dacã vom avea sorþi
de izbîndã sau dimpotrivã. Eu sper cã acest document va intra în
atenþia opiniei politice ºi sperãm sã ne putem aºeza la masã pentru a
o discuta, pentru cã o astfel de construcþie nu poate sã reprezinte
punctul de vedere al unui singur partid.

t



BAKK Miklós

„La hotarul dintre
douã lumi...”

Nu au mai fost alegeri libere în Ungaria care sã îi fi pus pe alegãtori
în faþa unor alternative atît de clar diferite ºi care sã fi pus atît de dra-
m atic problema apartenenþei lor. ªi nu au mai fost alegeri libere în
Ungaria care sã fi afectat în aºa mãsurã – ºi în identitatea ei – ma-
ghiarimea din Transilvania.

Interpretarea politicã ºi culturalã a alegerilor din Ungaria din
anul 2002, cea de-a patra alegere de dupã schimbarea regimului, se
aflã doar la începuturi. Este însã cert faptul cã dupã aceste alegeri nu
do ar harta politicã internã, ba mai mult, sistemul politic din Ungaria
se va transforma, ci – ca o consecinþã a acestora – ºi sistemul de re-
laþii dintre Ungaria, Transilvania ºi România.

Interpretãri ale rezultatelor
Analizele – încã, inevitabil, destul de superficiale – avînd ca obiect
rezultatele ºi consecinþele alegerilor pornesc de la ideea transformã-
ri i  sistemului de partide din Ungaria într-unul bipolar, sfîrºind fie în-
tr-o criticã a democraþiei „de tip lider” iniþiatã de Fidesz-MPP, fie într-
un diagnostic al inconsistenþei îmburghezirii societãþii maghiare.

Analizele care presupun formarea „democraþiei de lider” por-
nesc, de obicei, de la ideea cã un politician excepþional de talentat ºi
carismatic, Orbán Viktor, a reuºit sã închege unitatea dreptei politice
din Ungaria – unitate care, din motive istorice, pînã acum nu a exis-
tat –, dar acest lucru l-a „condamnat” pe fostul prim-ministru la un
rol de lider care dãuneazã democraþiei ungare. Politica permanentei
mobilizãri sociale (modul de manifestare a „democraþiei de lider”)
– scrie, de exemplu, Bozóki András1 – „a redesenat harta politicã” a
Ungariei „la fel cum a fãcut-o preºedintele Juan Domingo Perón în
Argentina anilor patruzeci-cincizeci”, unde, timp de mai multe de-
cenii dupã aceasta, nu au mai concurat partide politice, ci un bloc
peronist cu unul anti-peronist, iar alegerea unuia dintre acestea nu
era doar o alegere politicã, ci, înainte de toate, o alegere de identita-
te. ªi – adaugã Bozóki – acelaºi fenomen poate fi observat în Italia
de astãzi, unde „partidocraþia” din trecut a dispãrut, singura linie de
front din viaþa politicã fiind cea dintre tabãra adepþilor lui Berlusconi
ºi cea a adversarilor lui 2. Cererea pentru „democraþia de lider”, pen-
tru politica populistã ºi personalizarea puterii – scriu alþi critici – a
fost creatã de noul capitalism, format în cei peste zece ani ai perioa-
dei de tranziþie, care a favorizat valorile „individuale” ca învîrteala ºi
„însuºirea” în detrimentul valorilor solidaritãþii sociale în societatea
ungarã.

Î n legãturã cu aceasta, dar avînd mult mai pronunþat în vedere
tendinþele particulare de dezvoltare a societãþii, sînt formulate acele
interpretãri care definesc aceastã divizare a societãþii, manifestatã
atît de dramatic între tururile din 7, respectiv 21 aprilie, ale alegeri-
lor, drept consecinþã, pe scarã istoricã, a unui contract social speci-
f i c .  Este contractul care a stat la baza regimului Kádár: un contract
care a forþat depolitizarea societãþii, oferind, în schimb, o mai mare
libertate (ºi din punct de vedere economic) sferei private. Aceastã
învoialã, deci, a redirecþionat dorinþa de libertate a oamenilor spre
do m eniul vieþii private, reuºind astfel sã determine majoritatea co-
vîr ºitoare a maghiarilor sã renunþe la viaþa publicã (pe care sã o în-
lo cuiascã, eventual, cu un simulacru de viaþã publicã) ºi, în conse-
cin þã, sã renunþe la cadrul formãrii unor viziuni comunitare. Refor-
m ele liberale, circumstanþele privatizãrii din primii zece ani de tran-
ziþie, tipurile de carierã bazate pe orientarea rapidã au fost compati-
b i le cu elementele mentale ale acestui contract social. Însã stabiliza-
rea tendinþei dezvoltãrii economice a creat bazele încrederii ºi nevo-
ia unor perspective comunitare. Înþelegerea acestui fapt s-a alãturat
p lanului ambiþios al Fidesz-MPP de unificare ºi modernizare a drep-
tei politice.

Pilarizare ungarã
„Ne aflãm la hotarul dintre douã lumi”, a spus Orbán Viktor în dis-
cursul din Piaþa Kossuth din 13 aprilie, în faþa a sute de mii de oa-
meni. Declararea antagonismului dintre Ungaria „burghezã” („civi-
cã”) ºi cea „socialistã” a fost în primul rînd un act ideologic ºi astfel
nu m otiveazã în sine acea spiralã a intimidãrii reciproce care a putut
fi observatã fãrã doar ºi poate între cele douã tururi ale alegerilor
(7-21 aprilie) în Ungaria.

Desigur, duºmani politici pot fi construiþi. Murray Edelman a
anal izat destul de amãnunþit procesul prin care adversarii se trans-
fo rm ã în duºmani. Cele douã stãri pot fi diferenþiate prin faptul cã
într-una elementul central, esenþial al conflictului, este natura inte-
rioarã a pãrþilor, iar în cealaltã, tacticile aplicate de acestea. Cît timp
aspectul principal este elaborarea strategiei cîºtigãtoare ºi aplicarea
acesteia, cealaltã parte este doar adversar, oricît de micã sau mare
este miza. Însã, dacã oponentul este mai degrabã duºman decît ad-
versar, atunci atenþia se îndreaptã nu spre proces, ci spre natura,

spre identitatea celuilalt3.  Duºmanul este caracterizat de la bun în-
ceput prin anumite trãsãturi care nu depind de acþiunile lui – duº-
m anul este judecat independent de acþiunile sale, pe baza elemente-
lo r de identitate reale sau presupuse ale acestuia.

Însã poate avea loc ºi procesul invers: în cazul în care adversarul
intrã în contextul competitiv afiºînd o identitate marcantã cu trãsã-
turi de caracter impunãtoare, el poate sã se transforme cu uºurinþã
în duºman. Un astfel de proces de transformare în duºmani s-a pe-
trecut în Ungaria între cele douã tururi ale alegerilor.

În cîmpul de forþe al partidelor politice din Ungaria, semnele de
identitate marcante au ajuns în prim-plan atunci cînd dreapta a în-
ceput sã-ºi tematizeze programul, sã se autodefineascã în opoziþie
faþã de consecinþele de socializare ale „învoielii kadariene”. Însã
identitatea nouã, unitarã, a dreptei i-a transformat în duºmani pe
adversarii politici de pînã atunci. Punctum saltens în acest proces a
fost, fãrã îndoialã, clarificarea faptului cã dreapta modernizatã a lui
Orbán oferã o viziune de viitor unei pãrþi din societatea ungarã, o vi-
z iune despre „cine sîntem noi, maghiarii” acum, la porþile Uniunii
Europene. Însã declararea aspiraþiei la o viziune comunitarã, formu-
larea politicã a acesteia era, evident, în contradicþie cu moºtenirea
de socializare „trãieºte ºi lasã sã trãiascã” a regimului Kádár, care
proclama prioritatea drumului în viaþã a individului într-o societate
în schimbare, imprevizibilã.

Acest antagonism are numeroase alte consecinþe ideologice ºi de
concepþie (de exemplu, faptul cã ceea ce pentru dreapta reprezintã
imaginea viitorului, este vãzutã de criticii cu orientare de stînga doar
ca „imagine a trecutului”), dar ceea ce este într-adevãr important:
deja se contureazã clar douã subculturi politice. Cu aceasta, însã, se
deschide o nouã pistã de dezvoltare în faþa societãþii din Ungaria: ca-
lea  fo r mãrii unor piloni în societatea ungarã.

A ceasta nu ar fi o direcþie de dezvoltare fãrã precedent: în þãrile
europene cu o culturã politicã puternic fragmentatã, cum ar fi Olan-
da,  Belgia sau Austria, aºa-numitele „so c ietãþi pilarizate” (din engl.
pilarization – n.red.) s-au format deja de la sfîrºitul secolului 19  ºi
începutul secolului 20. Acestea nu erau caracterizate numai prin
grupurile culturale clar delimitate pe baza segmentãrii politice, dar
ºi prin faptul cã elementele „soft” (atitudini, ideologii, concepþii des-
p re lume) ale subculturii (identitãþii de grup) politice sînt completa-
te ºi susþinute de grupul respectiv printr-o organizare „hard” (insti-
tuþionalã). Literatura de specialitate a denumit prin metafora „pi-
lon” acea subculturã care a devenit complet instituþionalizatã ºi prin
structura organizaþionalã coordonatã ierarhic a permis ca membrii
acesteia sã-ºi desfãºoare activitatea în cadrul instituþiilor proprii în

to ate domeniile vieþii, ba mai mult: în acest scop a reuºit sã obþinã în
recunoaºterea sa de cãtre stat ca entitate independentã în formarea
societãþii4.

Procesul de formare a pilonilor a început în general în acele sta-
te în care catolicismul a reuºit sã obþinã reprezentare politicã. For-
m area structurii instituþionale catolice, al cãrei vîrf politic a apãrut
sub  forma unui partid catolic, a avut un asemenea efect catalizator
încît chiar ºi taberele ideologice care erau împotriva formãrii piloni-
lo r (liberalii ºi socialiºtii) s-au trezit cã formeazã cîte o coloanã sepa-
ratã. Astfel, în Belgia, înainte de generalizarea dominaþiei conflicte-
lor lingvistice, aproape toate sferele vieþii sociale ºi politice erau do-
minate de trei „familii spirituale”: catolicii, liberalii ºi socialiºtii. În
Olanda, formarea „pilonilor” (pilarizarea) a ajuns la deplinãtate la
începutul secolului 20, cînd problemele dreptului de vot ºi ale ºcoli-
lor confesionale au creat antagonisme între diversele grupuri ale so-
cietãþii. Însã aici s-au format patru coloane: catolicii, protestanþii,
so cialiºtii ºi liberalii, care s-au delimitat nu numai în viaþa politicã, ci
în numeroase alte planuri ale vieþii. Fiecare pilon deþinea propriile
ºcoli, partide politice, propria presã, propriile sindicate, uniuni de
fermieri, uniuni patronale, bãnci de credit agricol, propriile instituþii
de cercetãri sociale, propriile spitale etc.

Este greu de prezis dacã autodefinirea ca subculturã politicã a
dreptei din Ungaria va demara într-adevãr acest proces „întîrziat” de
fo rmare a coloanelor, însã este evident cã multe circumstanþe favori-
z eaz ã acest lucru. Înainte de toate, faptul cã suprapunerea  liniilor de
clivaj mai importante (religios – nereligios5, gîndirea în termeni de
„þarã”, respectiv de „naþiune”, relaþia faþã de regimul Kádár) – ceea
ce poate intensifica procesul –, de fapt, a avut loc deja.

Dileme transilvane
Lansarea procesului de „formare a pilonilor” din Ungaria are ºi un
as pect transilvan. Atunci cînd Molnár Gusztáv analizeazã duelul
„naþiune-þarã” din Budapesta

6
, el are în vedere o singurã linie de

clivaj dintre „pilonii” Ungariei – e drept, cea mai importantã din
punc tul  de vedere al Ardealului. Pe partea „naþionalã” a acestei falii,
Budapesta apare ca un centru care percepe programul de reintegra-
re naþionalã prin legea statutului drept extinderea propriului rol de
centru asupra maghiarilor din afara þãrii. O posibilã consecinþã a
acestui fapt poate fi cã acest centru absoarbe ºi acel capital de senti-
mente comunitare pe care maghiarii din Transilvania l-ar putea in-
vesti în formarea unei comunitãþi teritorial-regionale, prin care –
alãturi de românii din Transilvania – ar putea participa la formarea
„patriei-regiune” Transilvania. Pe partea „þãrii”, însã – aºa cum a
arãtat ºi Molnár Gusztáv – Budapesta apare doar ca un centru care
considerã Bucureºtiul, Belgradul sau Bratislava drept parteneri pri-
mordiali.

Dacã însã privim mai departe ºi nu luãm în considerare doar
aceastã falie, ci ºi totalitatea moºtenirii ideologice ºi culturale ale
celor douã familii politice – cea conservatoare ºi cea socialistã –,
atunci avem toate motivele sã presupunem cã mai devreme sau
mai tîrziu vor ajunge la o disputã strategicã asupra concepþiilor pri-
vind „cei de peste hotare”. Se pare cã se vor cristaliza douã alterna-
tive concurente ale politicii ungare privind Bazinul Carpatic: politi-
ca naþionalã,  care urmãreºte menþinerea unitãþii naþiunii cultura-
le, respectiv po litica regionalã, vizînd regiunea în întregime ca o
zonã de civilizaþie strîns legatã de istoria Ungariei. Poate pãrea logic
ºi faptul cã aceastã competiþie dintre cele douã alternative – princi-
palele douã orientãri ale politicii de vecinãtate a Ungariei – se reali-
zeazã, de fapt, prin competiþia dintre cele douã familii politice.
A cest lucru ne este sugerat de lupta purtatã în jurul legii statutului
care a legat în mod clar acest act normativ – ca instrument de poli-
ticã naþionalã – de spiritualitatea dreptei ungare ºi faptul cã politica
regionalã nu „îºi are locul” este încã, se pare, doar o situaþie
 trecãtoare.

Pe termen mediu, trebuie sã luãm, totuºi, în calcul faptul cã fa-
miliile politice vor modela ambele strategii dupã propria înfãþiºare.
Astfel, însã, vor putea apãrea noi linii de clivaj ºi, din punctul de ve-
dere al Transilvaniei, nu va fi totuna dacã guvernul susþine regiona-
lismul sau mai degrabã regionalizarea .

Regionalismul ,  ca miºcare politicã avînd ca scop formarea regiu-
nilor, porneºte în primul rînd de la acele „unitãþi teritoriale” (re-
giuni sau microregiuni) pe care o politicã axatã pe comunitãþi orga-
nice le are în vedere. Însã, noua dreaptã europeanã, la care s-au ali-
niat ºi conservatorii din Ungaria conduºi de Fidesz-MPP, s-a lepãdat
de acea moºtenire a creºtin-democraþiei care lua în calcul principiul
subsidiaritãþii ca fiind cel mai important principiu organizatoric al
societãþii compuse din numeroase comunitãþi organice ºi astãzi are
în vedere, practic, o singurã „comunitate organicã”: naþiunea. Însã
în cazul în care dreapta ungarã devine într-adevãr o forþã de organi-
zare a propriului „pilon”, atunci chiar ºi prin filosofia imanentã a
funcþionãrii sale trebuie sã revinã la principiul subsidiaritãþii care
coordoneazã funcþionarea mai multor comunitãþi mai mici, ceea ce
este în mod cert în favoarea regionalismului.

Regionalizarea, în schimb, nu urmãreºte formarea comunitãþi-
lor locale, ci este o tehnicã de guvernare care pune în prim-plan as-
pectele „raþionale” ale guvernãrii. În aceastã concepþie lucreazã uni-
versalismul care, de obicei, este specificul stîngii politice ºi pe care
aceasta o poate depãºi numai dacã, renunþînd la schemele ideologi-
ce clasice (abstract sociale) ale solidaritãþii, devine capabilã sã for-
muleze aceastã ideologie ºi la nivelul comunitãþilor locale.

Drept consecinþã a celor de mai sus, sprijinirea regionalismului
înseamnã sprijinirea societãþii ardelene cu scopul ca aceasta sã-ºi
formeze propria identitate (transetnicã) ºi instituþiile care exprimã
aceastã solidaritate internã, regionalã. Dimpotrivã, susþinerea regio-
nalizãrii se poate restrînge la acele lucruri neterminate – exprimînd
jumãtãþi de adevãr – care, dupã cum scrie Traian ªtef în acest nu-
mãr al revistei noastre, rãmîne înãuntrul acelei piramide în care to-
tul depinde de una sau douã persoane.

Transi lvania nu s-a confruntat încã în mod serios cu aceastã dile-
mã. Dar, dacã aceasta se va întîmpla, mulþi ardeleni vor simþi ºi ei cã
se aflã „la hotarul dintre douã lumi”.
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Daniel VIGHI

Adnotãri ºi paranteze.
La Blaj

Dezbaterile organizate, ca de fiecare datã cu profesionalism, de
Liga Pro Europa, de data aceasta la Blaj, au avut în vedere scruta-
rea academicã a tradiþiei ºi a perspectivelor culturii româneºti în
Transilvania ºi Banat. Studenþii prezenþi la cursuri au fost selec-
taþi din toate marile centre universitare din þarã ºi mi s-au pãrut
extrem de bine informaþi, cîþiva dintre ei erudiþi chiar, în istorie,
s tudii politice, ºtiin þe economice. Cu acest prilej a fost lansat volu-
mul Provincia 2000, cuprinzînd o serie de articole publicate în
rev istã în primul an de existenþã al acesteia, o selecþie realizatã de
Molnár Gusztav, cu Szokoly Elek ca editor coordonator. Volumul
es te tipãrit de Editura Pro Europa din Tîrgu Mureº cu sprijinul
fundaþiei Heinrich Böll din Germania. Aºa cum s-a putut, de alt-
fel, remarca în rãstimpul celor doi ani de existenþã ai revistei Pro-
vincia,  specificul ºi implicit originalitatea acestui demers publi-
cis tic constã în faptul cã reprezentanþi ai societãþii civile aparþi-
nînd comunitãþilor maghiare ºi româneºti din Transilvania ºi Ba-
nat au decis sã construiascã un „for comun în spaþiul public”,
dupã cum sîntem asiguraþi într-un scurt preambul cu valoare de
manifes t al volumului intitulat, nu întîmplãtor, aº zice, Ce vrem
ºi ce nu vrem.

Mi-am propus în rîndurile urmãtoare sã recapitulez angaja-
mentul principial al colegiului redacþional din scurtul „manifest”
programatic pentru a preîntîmpina (ºi cu acest prilej) orice posibi-
le interpretãri, altele decît cele avute în vedere de autorii lui. Înain-
te de toate, trebuie sã subliniem angajamentul democratic al ini-

þiativei de faþã, de care trebuie sã þinã seama oricare scrutare anali-
ticã onestã a tot ceea ce am întreprins. Dincolo de diversitatea
abordãrilor din paginile antologiei, oricît de variate ºi divergente
chiar, existã cîteva principii care le unesc indiscutabil. Acestea se
regãsesc în arealul ideatic al lumii contemporane în varianta ei li-
beral-pragmaticã, angajatã în promovarea unei lumi plurale ºi
deschise. Voinþa redactorilor revistei în construirea a ceea ce aceº-
tia numesc prin sintagma „for comun în spaþiul public al Transil-
vaniei ºi Banatului” are în vedere ieºirea din „epoca disputei” ºi
intrarea în aceea „a dialogului”. De bunã seamã cã dialogul este el
însuºi o formã a cultivãrii diversitãþii în idei ºi atitudini, altfel devi-
ne inevitabil monolog ºi, mai apoi, ferment posibil al unui autori-
tarism/totalitarism fãrã perspective. Care sînt marginile concepte-
lor asumate ºi unde anume dialogul se transformã în disputã ire-
conciliabilã? Rãspunsul se regãseºte în chiar afirmarea fãrã echi-
voc a voinþei colectivului redacþional de a delimita intenþiile decla-
rate programatic de oricare altele adãugate în rãspãr cu acestea. Ar
fi de adãugat aici cã „responsabilitatea acestui nou început” îºi are
una din resursele importante în trans pa ren þa efectivã a tuturor in-
tenþiilor, a atitudinilor ºi aspiraþiilor sociale ºi politice: nimic ambi-
guu, nimic subversiv, nimic construit semantic sub zodia una gîn-
deº ti,  alta scrii aºa cum au dat de înþeles adesea cei care ne resping
„responsabilitatea acestui nou început”. Ne asumãm acest princi-
piu oricîte neplãceri sau posibilitãþi de interpretare rãu intenþiona-
tã ar putea sã se nascã din acesta. Iatã, bunãoarã, faptul cã „istoria
aces tei regiuni” a fost „pînã acum strict divergentã” este o realitate
asumatã în comun în vederea înþelegerii aprofundate a acesteia ºi,
mai apoi, pe aceastã cale, a depãºirii ei. Au existat, în Transilvania
mai ales, nedreptãþi ºi politici greºite pînã în în 1918 ºi dupã 1918.
Diferenþele popoarelor din Ardeal au fost mai întotdeauna diver-
gente, construcþiile ºi punþile au fost mai ales precare, solidarita-
tea impusã demagogic s-a suprapus vieþii transilvãnene ºi i-a adã-
ugat componente ideologice care au falsificat-o, i-au deturnat po-
s ibilele puncte de convergenþã ºi au impus diferenþele conflictuale
în dauna celor constructive. De aceea, socotim cã trecutul nostru,
vrînd-nevrînd comun, trebuie scrutat „fãrã prejudecãþi ºi inhibi-
þi i”; transformarea Celuilalt în partener – una din dorinþele since-
re ale grupãrii noastre – pretinde o adecvatã arheologie a ideii
acesteia: au fost vreodatã în istorie ungurii, saºii, secuii, rromii ºi
românii ardeleni parteneri? Au existat asemenea tentative în isto-
ria Transilvaniei? ªi chiar dacã, în ce-i priveºte pe români, acestea
nu au fos t satisfãcãtoare, meritã ca în noul veac sã fie continuatã
politica supremaþiei etnice, a transformãrii convergenþei în diver-
genþã º i a diferenþei prin complementaritate în vechea diferenþã
prin excludere?

O parantezã se impune: postmodernitatea (sau transmoderni-
tatea) aspru criticatã de studiile asupra omului recent ale lui
Horia-Roman Patapievici este, pentru mine cel puþin, un concept
necesar ºi inevitabil în demersul Provinciei. Explicaþia mi se pare
limpede: nu ºtiu cum aº putea numi altfel aceastã nouã realitate
în care construcþia politicã îºi gãseºte zona de convergenþã în abor-
dãri de tip transetnic. Socot cã demersul Provinciei persevereazã
altundeva decît modernitatea romanticã ºi postromanticã edificatã
pe legitima, atunci, apariþie a conºtiinþei identitare cu temelii etni-
ce. Adaug degrabã aici ºi faptul cã Transilvania acestui proiect poli-
tic se doreºte a fi o regiune „în care deosebirile religioase, etnice,
culturale sã se completeze reciproc în beneficiul regiunii”. Mai
limpede încã: dacã în modernitatea celor douã veacuri, politica ro-
mâno-maghiarã era determinatã de diferenþele culturale meta-
mor fozate într-un lung ºi inepuizabil kulturkampf naþionalist, as-
tãz i noi am vrea ca vechea diferenþiere sã se topeascã într-un punct
de convergenþã nou prin inversarea prioritãþilor de identificare.
As tfel, în identitatea politicã (regionalã), sã ne definim ca ardeleni
(unguri, români, saºi, rromi), iar în identitatea culturalã sã fim
români, unguri, saºi cu specific ardelean în culturile cãrora le
apar þinem. Dupã cum se vede: odatã afirmarea identitarã – cea
politicã – ar putea fi una regionalã; prin ea s-ar putea împlini con-
vergenþa prin regãsirea unui suport de solidaritate nou; a doua oa-
rã afirmarea identitarã – cea culturalã – presupune afirmarea di-
ferenþei, ºi a diversitãþii, în orizontul etnic propriu. Aceastã disocie-
re nu aparþine modernitãþii întrucît nu se înscrie în paradigma de
tip kulturkampf, ci într-una a complementaritãþii, dacã nu armo-
nice, atunci cel puþin animatã de bunãvoinþã reciprocã. În fapt,
cultura naþionalistã nu este Culturã, ci Propagandã, adicã tot poli-
ticã. Prin aceastã metamorfozã posibilã, identitatea etnic-cultura-
lã, atîta timp cît este Culturã, nu alimenteazã divergenþa, ci conver-
genþa, complementaritatea ºi nu excluderea. Este adevãrat cã ase-
menea principii s-ar putea sã fie încã multã vreme minate de obiº-
nuin þe le noastre vechi, adicã moderne, ºi sã continuãm sã ne
identificãm politic ºi cultural prin excludere ºi conflict, numai cã,
dacã aºa ar sta lucrurile, aceasta nu înseamnã deloc cã noua reali-
tate – în care diversitatea devine tot mai mult o chestiune cultura-
lã, iar convergenþa ºi unitatea tot mai mult o afacere politicã – nu
se va impune ca realitate ºi, impunîndu-se, sã pretindã legitim sã
aibã un nume. Eu prefer sã-i spun lume postmodernã, pentru cã
nici nu ºtiu cum aº putea sã o numesc altfel.

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

trativã, regionalizarea, mai precis, ar impune, de jos în sus, noi
modele instituþionale, noi forme ºi relaþii ale puterilor în stat. Co-
notaþii ale regionalizãrii sînt descentralizarea, autonomia localã,
votul uninominal etc.. Dar ele sînt jumãtãþi de mãsurã, jumãtãþi
de adevãr, dacã le includem într-o piramidã unde toate atîrnã, þi-
nu te de sus, de douã mîini a douã persoane.

Dar, aºa cum în urmã cu zece ani politicienii români se fereau
sã pronunþe în public cuvîntul „capitalism”, sînt ei astãzi pregãtiþi
sã depãºeascã alte tabu-uri? ªi de ce avem noi tot felul de tabu-uri?
Este evident cã tabu-ul exprimã un deficit de mentalitate, rãmîneri
în urmã faþã de spiritul vremii nu numai sub raport economic, ci
în special de nivel cultural. Vorbesc despre culturã în sens larg, în-
globînd economicul, politicul, esteticul, spiritualul, creativitatea.
Oportunismul nostru nu are un atribut pe care îl iubim foarte
mult, cel de „naþional”. Or, un oportunism naþional, în aceste mo-
mente, ar trebui sã ne îndrepte spre valul european, nu spre gîrla
de la capãtul grãdinii þãranului arînd cu plugul tras de un cal, sau
de lîngã vila politicianului traficant, sau a parvenitului din ciubuc
ºi ºpagã. Politicianul român nu vede, cu ochelarii lui pentru dis-
tan þã, interesul general, ci este preocupat de exploatarea de tabu-
-uri în scop electoral. Clasa noastrã politicã nu a tras niciodatã cã-
r uþa, aºteptînd ca ea sã fie împinsã de marea masã a populaþiei. De
aceea nu au loc schimbãri la noi, ci doar mici revizuiri, fardãri, vã-
r uit de faþadã.

Faptul de a fi sub vremuri este mistificat, apoi, în sensul croni-
car ului de acum cinci veacuri. Orice idee novatoare, care nu este
în consonanþã cu tãrãgãnarea, lipsa de voinþã, comoditatea, este
întîmpinatã cu replica: „nu este momentul”. Dar a fi fost atunci
sub vremuri ºi a fi astãzi sînt douã situaþii diferite. A nu fi momen-
tul nu înseamnã, astãzi, decît o amînare din raþiuni de oportunism
personal. A depinde, atunci, de vremuri, însemna sã te supui cu
sabia la gît, în timp ce astãzi înseamnã participare la istorie. Astfel,
pentr u o constituþie care nu este funcþionalã nu trebuie aºteptat
„momentul”. Este evident cã e nevoie de o nouã constituþie pentru
România, nu de cea veche, operatã ºi cu transplanturi pe la unele
articole. Pentru asta nu trebuie aºteptat: nici NATO, nici noul Parla-
ment, nici mintea de pe urmã a românului, nici Mesia.

Dar dacã mã gîndesc mai adînc, cel mai bine ar fi sã lãsãm pe
mîine, sã formãm ceva comisii de studiu, de redactare, din care sã
facã parte juriºti, economiºti, politologi, sociologi, profesori de gra-
maticã, ingineri (cît mai mulþi ingineri), ziariºti, deputaþi, sena-
tori,  miniºtri, consilieri de la Preºedinþie, militari, secretare, ºoferi,
reprezentanþi ai sindicatelor, patronatului, societãþii civile, ai con-
s iliilor elevilor, muncitori, þãrani, intelectuali, femei, bãrbaþi, bã-
trîni, copii, români, maghiari, germani, þigani ºi Ion Budai
 Deleanu în mod deosebit.
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Traian ªTEF

Revizuirea Constituþiei
ºi regionalismul

Despre revizuirea Constituþiei s-a vorbit imediat dupã adoptarea ei.
De fapt, ea nu a fost de la început votatã de PNÞCD, UDMR ºi PNL,
iar înainte de votul „Constituanþei” mulþi specialiºti în drept i-au
adus critici serioase. ªi atunci, ca ºi acum, criticile au vizat îndeo-
sebi statutul proprietãþii, separarea puterilor în stat ºi statutul pre-
ºedinþiei. De asemenea, UDMR a contestat mereu forma primului
articol, care statueazã statul naþional român. Pe lîngã ideile de
fond, este discutabil stilul întregii compoziþii, de multe ori dema-
gogic ºi bombastic. Dar o discuþie lucidã nu a fost posibilã atunci,
în primul rînd datoritã Puterii, FSN, datoritã oscilaþiilor doctrinare
ºi conservatorismului preºedintelui Ion Iliescu. Era perioada în
care nu se pomenea cuvîntul „capitalism”, iar Raþiu ºi Câmpeanu
erau consideraþi duºmanii naþiunii, veniþi din strãinãtate sã cum-
pere þara. Cu toate criticile, Constituþia „iorgovanã” a trãit zece ani
fãrã contestãri majore. S-a fãcut apel la ea cînd au fost contestate

unele legi de cãtre Opoziþie ºi mai ales s-a amintit primul articol,
fundamentul partidelor naþionaliste. Acest articol, care defineºte
statul român drept naþional, unitar ºi suveran, a fost folosit de
multe ori în loc de ciomag, de sperietoare, de cãluº în gurã, dema-
gogic. Se vede prea bine, acum, cã acest articol nu apãrã România
nici de condiþionãrile din afarã, nici de co rup þia din interior, iar
ironia is toriei – care este usturãtoare ºi nu uitã niciodatã sã se ma-
nifeste – s-ar putea sã le rîdã în nas tocmai demagogilor naþiona-
lismului ºi suveranitãþii naþionale. E foarte posibil ca aceºtia sã rã-
mînã cu mîinile goale în noile condiþii istorice, cînd conteazã mai
mult biletul de avion decît culoarea bãncii din parc.

Ceea ce se constatã acum, dupã zece ani, de cãtre o clasã politi-
cã în schimbare de generaþii, cu un altfel de limbaj, cel puþin, este
cã legea noastrã fundamentalã este tributarã momentului cînd a
fos t ea redactatã, cã este greu de respectat, cã are multe ambigui-
tãþi. Ideea necesitãþii revizuirii ei este aproape unanimã. Din pãca-
te, însã, aºa cum se întîmplã adesea la noi, preocuparea este în
primul rînd faþã de text. Nici acum nu se proiecteazã mai întîi o vi-
z iune fermã, clarã, racordatã la experienþele europene asupra Ro-
mâniei. Dupã 12 ani de mers tîrîº-grãpiº, cînd am fost mai mult
împinºi de la spate sã facem privatizare ºi reforme, harta europea-
nã a României nu are culori prea armonioase, ci mai mult petice
cusute neîndemînatic.

Dat fi ind faptul cã este posibilã primirea noastrã în NATO, cã as-
ta ne-ar permite sã ne pregãtim în liniºte pentru aderarea la UE,
cred cã mai întîi ar fi necesarã nu revizuirea Constituþiei, ci revizu-
irea construcþiei României. Este evident faptul cã România are ne-
voie de o nouã construcþie instituþionalã care, apoi, sã fie consfinþi-
tã în Constituþie. Nu de o revizuire care sã nu schimbe nimic avem
noi nevoie, ci de o schimbare propriu-zisã. În acest context, discu-
þia despre construcþia administrativã este inevitabilã. Piramida ac-
tualã genereazã stagnare ºi corupþie. O nouã construcþie adminis-
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O carte în dezbatere

L ipsa analizei lucide care îºi face simþitã prezenþa cu desãvîrºire în
peisajul politic autohton a apãrut ºi în mediile intelectuale. Cartea
domnului Patapievici, intitulatã Omul recent, a determinat un rãz-
bo i total, presãrat cu acuze de ordin personal din care reiese cã auto-
rul  este un narcisist, iar prin publicarea acestei cãrþi n-a avut alte in-
tenþii decît sã atragã asupra lui atenþia opiniei publice, simþindu-se
m arginalizat ºi uitat dupã schimbãrile politice survenite în anul
2000  (aceeastã „luptã” a fost prezentatã amãnunþit de dl. Al.
 Cistelecan în nr. 3-4 al Provinciei).  Desigur, în acest vacarm general,
cu excepþiile de rigoare (de exemplu, excelentul articol analitic pu-
blicat de dl. Andrei Cornea în revista  22, intitulat Se poate combate
relativismul postmodern?), n-au lipsit pornirile dure, maniheiste,
de tip iacobin, cele care împart lumea în categoria celor buni ºi a ce-
lor rãi. Potrivit adepþilor acestei viziuni, dacã exprimi anumite critici
cu privire la revendicãrile unei minoritãþi, la politica occidentalã sau
la unele efecte eventual nefaste ale postmodernismului radical eºti,
fãrã urmã de dubiu, nu-i aºa?, un antiminoritar care nu acceptã di-
versitatea, unul care manifestã tendinþe spre universalizare ºi omo-
genizare, un antioccidental ºi, nu în ultimul rînd, un reacþionar pe-
riculos care nu vrea sau nu poate sã înþeleagã necesitãþile mentale ºi
politice cu caracter profilactic ale prezentului.

Aceastã abordare strict ideologicã ºi dogmaticã a unei probleme
naºte o aporie la nivelul orizontului de deschidere în privinþa alteri-
tãþi i analizei particulare. Dar, în acelaºi timp, ea prezintã avantaje in-
d iscutabile pentru promotorii ei. Cel cãruia i se administreazã stig-
matul de reacþionar, antioccidental sau antiminoritar poate fi redus
la tãcere ºi supus oprobiului public într-un mod foarte eficient, ne-
maifiind necesarã analiza punctelor de vedere exprimate de persoa-
na vizatã. Dacã am dori construirea unui raport de cauzalitate în ca-
z ul  acestui demers, cred cã am putea identifica un fenomen cauzã
sub forma unei intenþii frauduloase de marginalizare a preopinentu-
lui, urmat de un efect generator de superficialitate cu importante
co nsecinþe de facturã simplistã. Un caz notoriu de intoleranþã dog-
maticã s-a produs în Franþa postbelicã, atunci cînd majoritatea inte-
lectualitãþii, chiar ºi scriitorii catolici, fascinaþi de aportul adus de
Uniunea Sovieticã la victoria finalã asupra Germaniei naziste, s-a ra-
liat ideii care decreta cã o persoanã nu putea sã aibã simultan atît
convingeri anticomuniste, cît ºi antifasciste, ceea ce însemna impli-
cit cã dacã cineva s-a declarat anticomunist a fost automat etichetat
d rept fascist. Aceastã opinie care denotã o oarecare îngustime de dis-
cernãmînt a intelectualitãþii franceze „vizionare” – denunþatã atît de
Raymond Aron, cît ºi de François Furet – a contribuit din plin la efi-
cienþa progapandei sovietice, care avea drept scop crearea de fasciºti
imaginari, precum de Gaulle, Adenauer sau chiar generalul ºi viito-
rul preºedinte american Eisenhower.

Cartea în cauzã procedeazã la abordarea unei game variate de
subiecte profunde, între care aº putea enumera, cu titlu exemplifica-
ti v, urmãrile dispariþiei lui Dumnezeu din cadrul judecãþilor de va-
lo are emise în era modernã ºi în cea postmodernã, efectele mulicul-
turalismului, ale corectitudinii politice ºi cele ale feminismului, toa-
te fiind considerate de cãtre autor produse ale postmodernismului,
sau consecinþele unei anumite superficialitãþi prezente în gîndirea
academicã contemporanã.

În privinþa unei imagini de asamblu asupra metodei adoptate de
cãtre autor în vederea unei analize temeinice a modenitãþii ºi efecte-
lor ei, cea mai bunã descriere a cãrþii o dã chiar subtitlul ei: „o criti-
cã a modernitãþii din perspectiva întrebãrii: ce se pierde atunci cînd
ceva se cîºtigã?”. Ca o impresie personalã, dupã lectura acestei cãrþi
nu mi se pare cã dl. Patapievici ar fi un tradiþionalist întîrziat sau un
ro mantic frustrat de genul celor din perioada interbelicã. Este falsã
ideea cã argumentele ºi citatele prezentate ar invita la un misticism
periculos care ar putea genera atitudini favorabile unei mentalitãþi
de extremã dreaptã, similarã unei perioade de tristã amintire. Auto-
rul  nu propune o alternativã la modernitate. Cu alte cuvinte, acceptã
regulile jocului democratic. În unele aspecte ale postmodernismu-
lui radical vede chiar o tendinþã de limitare a gîndirii libere neînca-
d ratã idelogic, aceasta din urmã fiind o condiþie necesarã realizãrii
democraþiei absolute. Dar de multe ori ajunge la concluzii eronate –
asupra unora dintre acestea voi face referire în cele ce urmeazã –
generate, ºi la el, tot de un dogmatism, dar în acest caz de facturã
 religioasã.

La întrebarea dacã putem sã nu fim moderni, rãspunsul autoru-
lui este un nu categoric1. Dilema ridicatã nu se referã la contestarea
modernitãþii în sine, ci la evaluarea ei. Efectul negativ îl constituie
fap tul cã modernitatea este privitã ca o substanþã ºi nu ca instru-
m ent utilizat în vederea gãsirii unui mo dus vivendi. Mai mult de
atît, postmodernismul radical a ajuns sã fie un crez, un fel de religie
secularã cu precepte dogmatice proprii, printre care putem enume-
ra: absenþa unei realitãþi esenþiale, totul este relativ, altfel spus, ade-
vãrul nu poate fi deosebit de ceea ce este fals, iar modernitatea este
epuizatã. Aceasta înseamnã cã trebuie construitã o structurã nouã
care sã corespundã noilor provocãri ale vieþii.

M o dernitatea care ºi-a depãºit condiþia tehnicã ºi utilitarã trebuie
sã f ie  substituitã, spune Patapievici, cu o culturã a discernãmîntului.
Numai cã, în opinia dînsului, discernãmîntul nu poate fi decît de
fac turã divinã. Aceasta înseamnã cã un ateu este incapabil de un dis-
cernãmînt care sã-i permitã sã facã distincþie între ceea ce este bine
ºi  ceea ce este rãu sau nu este în stare ca, pe calea discernãmîntului,
sã-ºi dea seama cã o anumitã chestiune este o aberaþie crasã ce ex-
cede într-o mare mãsurã nevoile utilitare ºi spirituale ale vieþii. Nu
cred cã postmodernismul radical ºi uneori chiar aberant poate fi
combãtut numai dintr-o perspectivã religioasã.

Un alt exemplu de argumentare care ridicã multe semne de în-
trebare – identificat ºi de cãtre dl. Andrei Cornea
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 – este poziþia lui

Patapievici faþã de problema individualismului. „Individualismul nu
po ate fi consecvent justificat adoptînd o filosofie atee. Singura conse-
cinþã logicã a filosofiilor politice atee este regimul politic colectivist.
Implicîndu-se ºi justificîndu-se reciproc, ateismul ºi colectivismul
sînt unul premisa consecinþelor celuilalt”3. Concluzie falsã, pentru
cã, de-a lungul istoriei, de foarte multe ori colectivismul a fost justifi-
cat cu ajutorul religiei, iar foarte mulþi dintre adepþii individualismu-
lui  au fost atei convinºi. Nu ºtiu în ce mãsurã poate oferi creºtinis-
mul un spaþiu de afirmare favorabil individualismului. Indiscutabil,
m întuirea este un act individual prin excelenþã. În schimb, morala
creºtinã genereazã mai mult o solidaritate interumanã de naturã co-
munitarã care exclude oarecum influenþa valorilor individuale.
A ceastã intransigenþã fundamentalã este consecinþa faptului cã auto-
rul  a preferat, în ceea ce priveºte critica relativismului radical, meto-
da care face apel la metafizicã faþã de cea care adoptã criterii de or-
d in procedural, propusã de John Rawls sau Jurgen Habermas. Prin
utilizarea transcendenþei metafizice s-a diminuat capacitatea raþiu-
nii de a respinge sofistica postmodernã, neconvingînd decît pe cei
convinºi4.

Principiul modernitãþii: „Gott ist tot” a provocat, în opinia lui
 Patapievici, o schimbare în ierarhia valorilor. Locul ierarhiei stabile
de „sus în jos” a fost preluat de o construcþie orizontalã unde valori-
le se aflã într-o miºcare ºi metamorfozã perpetuã. Ar fi interesant de
ºtiut dacã aceastã alunecare spre orizontalã s-ar fi produs dacã prin-
cipiul „Gott ist tot” n-ar fi apãrut pe tãrîmul ideilor. Consider cã nici
aceastã transformare din ierarhia valorilor nu se poate reduce nu-
mai la o motivaþie de ordin metafizic.

Ca o  caracteristicã generalã a acestei cãrþi am putea aminti critica
vehementã a viziunii ideologice asupra lumii, care este neagrã sau
albã, ºi, totodatã, critica unor miºcãri ºi curente care tind sã devinã
un soi de „l’art pour l’art” cu valenþe deosebit de periculoase pe plan
m ental. Temporalitatea a ajuns singurul punct de referinþã ºi în
func þie de ea sînt emise judecãþile de valoare. Putem sã reflectãm
asupra consecinþelor faptului cã în anumite medii orice este accep-
tat numai pentru cã este nou, fãrã a se proceda la o analizã temeini-
cã a lucrului în sine. Tradiþia a ajuns sã reprezinte ceva absolut nega-
tiv, orice referire la ea atrage automat stigmatul de învechit, reacþio-
nar,  pentru cã, nu-i aºa, ceea ce este vechi este neapãrat rãu ºi deter-
minã suspiciuni. Identificarea tradiþiei cu tradiþionalismul reprezin-
tã unul din cliºeele primitive ale postmodernismului agresiv. Progre-
sul a ajuns sã constituie o valoare în sine. Progresiºtii vor sã parã

niº te cîrmuitori atotºtiutori ai lumii care trebuie sã lumineze „popo-
rul” pentru ca acesta din urmã sã nu cadã cumva în capcanele reac-
þiunii. Cea mai eficientã modalitate de realizare a progresului este,
dupã cum putem vedea de multe ori, diabolizarea aceluia care a cu-
tezat sã ridice anumite obiecþii în legãturã cu anumite valori impuse
în numele progresului
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N u ideea progresului ca atare care, în planul discursului politic, a
luat forma corectitudinii politice, este iritantã, ci modalitatea în care
se încearcã constituirea grupurilor de sprijin. Anumite cercuri pur ºi
simplu ºi-au arogat dreptul exclusiv de a promova un tip de compor-
tament social care nu acceptã nici o alternativã. Egalitarismul propa-
gat de ideologia „corectitudinii politice”este dezirabil numai în mã-
sura în care vine în întîmpinarea dificultãþilor reale existente în cor-
pul social ºi nu reprezintã un mijloc facil de dictat socio-politic utili-
zat în vederea marginalizãrii. Dacã o anumitã tradiþie privitã în indi-
vidualitatea ei are efecte negative pe plan social, în sensul cã anumi-
te persoane au de suferit de pe urma ei, este de dorit înlãturarea ei,
dar nu prin marginalizare, ci prin utilizarea dialogului, ºi nu pentru
cã este vorba despre o tradiþie, ci pentru cã reprezintã un factor ge-
nerator de suferinþã. De la aceastã formã menþionatã este un drum
lung ºi anevoios pînã la rãzboiul total împotriva oricãrei tradiþii.

„Corectitudinea politicã”, ajunsã la cote aberante, poate fi com-
bãtutã cel mai bine pe calea discernãmîntului critic. „Un stupefiant
exemplu de corectitudine politicã este cules de Murray Rothbard:

Cînd unul dintre membrii Curþii Supreme de Justiþie propus de pre-
ºedintele Nixon a fost socotit, – în derîdere – mediocru, senatorul
republican Roman Hruska din Nebraska s-a întrebat de ce n-ar avea
oamenii mediocri din America dreptul de a fi reprezentaþi la Curtea
Supremã. Intr-adevãr, de ce oare minoritatea, sã zicem, a idioþilor
(gînditã ca o grupare sociologic construitã pornind de la o formã
specialã de handicap), nu ar putea fi reprezentatã, potrivit cotei sale
demografice, în toate instituþiile unei societãþi decente, aºa cum e
vãzutã aceasta de vizionarii corectitudinii politice?”6 Putem reflecta,
desigur, dacã nu cumva exemplul de mai sus ne conduce la urmã-
toarea concluzie: „Corectitudinea politicã este, în fond, alianþa din-
tre un filistinism care cautã sã-ºi mascheze filistinismul prin îmbrã-
þi ºarea cauzelor progresiste ºi un activism social care cautã sã nivele-
z e umanitatea pretinzînd cã încurajeazã diversitatea”7.  Din punctul
de vedere al raþiunii analitice, schema prezentatã mai sus, cred eu,
po ate fi consideratã plauzibilã. Oare ar putea cineva sã creadã cã nu-
m irea unui judecãtor mediocru la Curtea Supremã a Statelor Unite
este chiar necesarã înfãptuirii binelui social? Ne putem întreba pe
bunã dreptate ce este mai important: ca mediocritatea sã nu consti-
tuie un impediment profesional sau funcþionarea eficientã a siste-
mului judiciar. Numai cã, potrivit teoriilor „progresiste” denumite
„anything goes”, este indecent sã stabileºti ierarhii ºi judecãþi de va-
loare care pun accentul pe superioritate. Problemele intervin numai
atunci cînd împotriva corectitudinii politice în ansamblu se clãdeºte
urmãtoarea structurã de argumentaþie: „De vreme ce religiile sînt
spiritual superioare înrãdãcinãrilor identitare (care sînt simple con-
creþiuni istorice contingente – respectabile în cel mai bun caz, dar
nu superioare, în sens spiritual) ori «raselor» (care nu sînt decît în-
rãdãcinãri genetice materiale), atunci protecþia cea mai înaltã ar tre-
bui adusã numai religiilor. Cum protecþia corectitudinii politice nu
se aplicã religiilor, cu atît mai puþin ar trebui aplicatã corectitudinea
politicã lucrurilor vãdit inferioare, adicã raselor ºi etniilor”

8
. Din ci-

tatul anterior rãzbate o abordare unilateralã, aceasta fiind con se cin-
þa dogmatismului religios de care pomeneam.

Atrofierea spiritului critic are drept urmare apariþia fenomenului
de spãlare a creierului. Spãlarea creierului naºte radicalisme absur-
de lipsite de înrãdãcinãri în fundalul vieþii cotidiene, promovînd în-
doctrinarea ideologicã. „Corectitudinea politicã recentã” susþine
principiul „amintirilor recuperate”, ceea ce înseamnã cã: „Dacã sîn-
teþi  incapabil sã vã amintiþi de o presiune caracteristicã (abuzului se-
xual), dar aveþi vaga impresie cã ceva de felul acesta s-a petrecut, în-
seamnã cã abuzul sexual a avut loc”9. „Acuzaþiile de abuz sexual
aduse de copiii deveniþi adulþi pãrinþilor deveniþi bãtrîni s-au trans-
format într-un adevãrat ºi terifiant flagel, de la 0,16 milioane în
1967, la 1,7 milioane în 1985, din aceste cazuri, chiar potrivit statis-
ticilor oficiale, 65% nu au nici o bazã realã”10. Un exemplu elocvent
a ceea ce înseamnã spãlare de creier ºi îndoctrinare ideologicã ni-l
dã chiar autorul: „Familia elveþiano-americanã Wutrich locuia la Pi-
ne Drive Colorado. În 25 mai 1999, bãieþelul Raoul se aflã împreunã
cu surioara lui de 5 ani în curte. La un moment dat o ajutã sã-ºi dea
jos chiloþeii ca sã o punã sã facã pipi (este ceea ce spune bunica co-
piilor aflatã acolo). De la 25 de metri, o vecinã bine îndoctrinatã de
teo ri i le despre incestul infantil ºi abuzul sexual masculin vede scena

ºi  denunþã imediat ceea ce îºi imagineazã cã vede, direct la poliþie.
Po liþia înregistreazã cazul la rubrica incest deosebit de grav. În 30 au-
gust, la zece jumãtate noaptea, o echipã formatã din ºase ºerifi înar-
maþi descind acasã la familia Wutrich ºi îl aresteazã pe Raoul. Îl ridi-
cã pe sus, în cãtuºe, învelit într-o pãturã ºi desculþ. Copilul este dus
la puºcãrie. Va împlini 11 ani în detenþie. Ca sã-ºi protejeze ceilalþi
copii, familia elveþiano-americanã se refugieazã în Elveþia, care, ca
stat, cere încetarea aberantei acþiuni judiciare împotriva micuþului
Raoul. Interpelatã, purtãtoarea de cuvînt a procurorului districtual
calificã acþiunea împotriva bãieþelului de 10 ani ca fiind «o procedu-
rã cu totul obiºnuitã, iar cazul împotriva acestuia extrem de so-
lid»”11.  Î n acest caz, aberaþia se retrage în favoarea tragicului.

Sînt întru totul de acord cu autorul cã pierderea de teren a dis-
cernãmîntului se manifestã ºi în unele medii academice. Foarte
m ulte cãrþi scrise de profesori universitari nu sînt altceva decît sim-
p le înºiruiri de citate. Poate cã la noi acest fenomen este ºi mai preg-
nant ºi îºi face prezenþa uneori ºi în formã de plagiat, nu atît din cau-
za „progresului”, ci mai degrabã din cauza incompetenþei. Multe lu-
c rãri au un caracter descriptiv, prezentînd doar datele problemei,
dupã care urmeazã un punct mare. Oricît am rãsfoi aceste cãrþi, ar fi
foarte greu sã descoperim o viziune personalã sau o analizã criticã a
celor prezentate. Fãrã a vrea sã diminuez meritul specialiºtilor în
apro fundarea unui domeniu bine definit ºi sã ridic în slãvi cunoaºte-
rea bazatã numai pe raþiune ºi viziune, nu pot sã nu observ, odatã cu



Patapievici, o gîndire limitatã în cazul multor specialiºti, limitare ca-
re se datoreazã, într-o bunã mãsurã, lipsei de culturã generalã ºi
mediocritãþii.

Extremismul intelectual reprezintã un factor de influenþã în
multe dintre elementele postmodernismului. Miºcarea feministã ca-
re, la origine, a fost conceputã în vederea realizãrii egalitãþii în drep-
turi a femeilor cu bãrbaþii, iar dupã aceea în vederea combaterii
unor dezavantaje ce decurgeau din prejudecãþi primitive, rezultate
d in percepþia publicã a femeilor, s-a metamorfozat, în variantele sale
radicale, într-o formã de viaþã militantã. Se propagã negarea ºi rupe-
rea totalã a contactului cu orice activitate care în trecut era conside-
ratã, datoritã unei mentalitãþi rigide ºi patriarhale, în sarcina exclu-
sivã a femeii. Sã luãm un exemplu banal. În trecut, ºi de multe ori ºi
în prezent, în anumite cercuri, s-a acceptat, ca regulã generalã, cã
gãti tul casnic este datoria exclusivã a femeii. Drept rãspuns, feminis-
m ul  radical susþine cã orice reîntoarcere în bucãtãrie, chiar dacã
sarcinile sînt împãrþite cu bãrbatul, este sub demnitatea femeii ºi, în
fond, reprezintã o nouã tendinþã de subjugare a femeii, un atac la
adresa feminitãþii. Absurditatea radicalismelor de acest tip este ºi
mai evidentã cînd militantismul ajunge sã facã presiuni asupra sen-
timentelor de iubire. „Claude Habib relateazã cazul unei studente
bine impregnate de noile gender studies, care, studiind la universi-
tate romanul L e Rouge et le Noir al lui Stendhal, a exclamat despre
madame de Renal: «ce vacã!». Fireºte, potrivit noilor prejudecãþi ca-
re decurg din principiul fundamental al feminismului – genul este o
invenþie a raporturilor de putere –, doamna de Renal nu avea educa-
þia idelogicã a feministelor eliberate ºi, deci, modul în care eroina lui
Stendhal îºi trãia iubirea nu mai poate în nici un fel constitui pentru
noi un exemplu al suferinþelor eterne ale iubirii, ci eventual, numai
o  ilustrare a prostiei acelor femei din trecut care ignorau feminismul
feminitãþii lor”12.

O altã problemã ridicatã de Patapievici este cea a minoritãþilor.
Sînt de acord cã ceva nu poate fi adevãrat numai pentru simplul fapt
cã a fost afirmat de un minoritar. Dupã cum tot o aberaþie mi se pare
ºi mentalitatea conform cãreia dacã cineva ridicã anumite obiecþii
faþã de doleanþele unui minoritar el devine automat reacþionar ºi,
implicit, antiminoritar. Fireºte, nu pot sã accept nici o eventualã jus-
tificare psiho-socialã sau moralã a atrocitãþilor comise de albanezii
din Kosovo13.  Consider cã acele crime sînt la fel de grave ca ºi cele co-
m ise de sîrbi. Nici statutul de oprimat, nici cel de minoritar nu poate
justifica comiterea unui omor asupra unui om nevinovat. Nu se poa-
te accepta o relativizare a crimei în funcþie de cine a comis-o. Nu pot
sã subscriu însã la ideea cã „naþionalismul etnic al recenþilor repre-
zintã într-adevãr o reîntoarcere la ideologiile de dreapta, dar nu a
frustraþilor marilor puteri, ci a stîngii radicale, care cautã sã folo-
seascã puterea centralã a statului asupra unor enclave puternic
ideologizate asupra cãrora îºi impune dominaþia în numele politicii
multiculturale ºi al autonomiei, pretinzînd în acelaºi timp solide sti-
pendii de asistenþã”14.  Dupã pãrerea mea menirea politicã a multi-
cul turalismului este de a detensiona relaþiile interculturale prin în-
lãturarea ierarhiilor între diferitele culturi. Într-adevãr, multicultu-
ralismul poate fi periculos dacã reprezintã o faþadã pentru înfãptui-
rea segregaþionismului etnic. Dar nu cred cã ar avea consecinþe ne-
faste în cazul în care ar fi utilizat în vederea promovãrii unor drep-
turi legitime ale minoritãþilor etnice. Legitim poate fi considerat, de
exemplu, dreptul minoritãþilor etnice de a învãþa în limba maternã
la toate nivelurile, în instituþii în a cãror conducere sînt reprezentate
în egalã mãsurã ºi interesele minoritarilor. Dezideratul de a înfiinþa
instituþii de învãþãmînt în care sã studieze numai persoanele aparþi-
nînd  unei minoritãþi este discutabil. Bineînþeles cã se poate face apel
la tradiþie ºi putem afirma cã avînd în vedere faptul cã o anumitã mi-
no ri tate etnicã, în trecut, a dispus de o instituþie proprie de învãþã-
mînt este îndreptãþitã sã aibã ºi în prezent o asemenea instituþie. În-
trebarea este dacã, în acest caz particular, tradiþia serveºte interesele
actuale ale minoritãþii respective. Am convingerea cã înfiinþarea de
insti tuþii de învãþãmînt separate numai pentru o minoritate nu are
nici o influenþã asupra calitãþii procesului de studiu. Cu alte cuvinte
calitatea nu se va îmbunãtãþii datoritã separãrii. Desigur, în cazul in-
sti tuþiilor de învãþãmînt mixte, în vederea realizãrii unei situaþii echi-
tabile, este necesar ca majoritarii sã acorde minoritãþilor dreptul de
a fi reprezentaþi în structurile de conducere ºi decizionale.

Este adevãrat cã putem observa un anumit naþionalism etnic la
anumite minoritãþi. Nu doresc sã absolv minoritãþile de orice vinã ºi
sã relativizez naþionalismul, dar, analizînd problema mai atent, pu-
tem  spune cã naþionalismul minoritar s-a manifestat de multe ori ca
rãspuns la naþionalismul majoritar cu tendinþe omogenizatoare.
Scurt spus, a apãrut ca un naþionalism aflat în defensivã. Mai mult
de atît, cred cã acest naþionalism constituie efectul direct al „idealu-
lui politic al naþiunii”15.  Naþiunea politicã, introdusã în gîndirea poli-
ticã de cãtre Revoluþia Francezã, a transpus absolutismul existent în
privinþa minoritãþilor etnice în perioada „ancien régime” în era post-
revoluþionarã. „Naþiunea politicã” a fost tot o „construcþie umanã”
care a avut drept scop asimilarea minoritãþilor în vederea fãuririi
unei naþiuni omogene. Retorica liberalã contemporanã susþine cã
„naþiunea politicã” luatã în ansamblu are un efect integrator, pentru
cã este liberã de orice element etnic, bazîndu-se pe cetãþenie ºi stat.
Datoritã acestui fapt ar fi de dorit ca ea sã prevaleze asupra con cep-
þiei de naþiune culturalã, care pune accentul pe factorii de naturã et-
nicã ºi, din aceastã cauzã, genereazã conflicte, fragmentînd unitatea
naþiunilor politice. Ideologii naþiunii politice dau drept exemplu
pentru susþinerea tezei lor spaþiul iugoslav. Fãcînd abstracþie de par-
ticularitãþile acelei situaþii, ei proiecteazã pericolul potenþial al unor
asemenea conflicte asupra altor regiuni. Teza, care susþine dispariþia
elementului etnic din cadrul naþiunii politice, este absolut falsã. Prin

coagularea acestei concepþii de naþiune s-a reuºit instituþionalizarea
efic ientã a etnicismului. Astfel a fost instauratã preeminenþa juridicã
a unei etnii asupra alteia. Cetãþenia ºi statul, cele douã elemente de
bazã ale conceptului de naþiune politicã, conþin referiri exprese la
elemente de ordin etnic: stat român, francez, ungar sau cetãþean:
român, francez, ungur etc. Limba oficialã a statului compus din na-
þiunea politicã, de exemplu: franceza, româna, sau maghiara etc.,
este bine înrãdãcinatã etnic. Consider cã viziunea politicã asupra na-
þiunii reprezintã o sursã clarã de tensiune cînd este întrebuinþatã în
scopul de a limita drepturile minoritãþilor. Genereazã frustrãri deoa-
rece stabileºte, cu ajutorul mecanismelor juridice, ierarhii discreþio-
nare între diferite elemente etnice.

Citind cartea, am ajuns la concluzia cã o criticã a relativismului
postmodern radical nu poate porni de la postulate metafizice, deoa-
rece genereazã dogmatisme ºi autorul însuºi cade în capcana fun-
damentalismului ideologic, intransigent, împotriva cãruia se pro-
nunþã în carte. Relativismul radical se poate combate mult mai efi-
cient prin identificarea contradicþiilor intrinseci, ceea ce ºi face au-
torul, doar cã nu în mod constant. Un exemplu elocvent este argu-
mentaþia: „Nu poþi apãra drepturile omului de pe poziþii relativiste.
Dacã spui cã sînt universale, atunci nu mai eºti relativist. Dacã spui
cã nu16sînt, atunci cu ce drept le pretinzi altora, care le refuzã? Pen-
tru cã eºti puternic? Dar atunci nu mai sînt drepturi, ci constrîn-
geri. Pentru cã ai dreptate? – dar cum poþi avea dreptate, dacã eºti
relativist?”.
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Cristina
GHEORGHE

Un anumit fel de
Europã

R eal izarea unei Europe unite, se ºtie în acest moment, a constituit
subiectul preocupãrilor a generaþii întregi de filosofi, teoreticieni din
diverse domenii ºi oameni politici, toþi fiind deja cunoscuþi de cei
preocupaþi de aceastã problematicã. O abordare mai particularã a
acestui subiect o întîlnim la literatul elveþian Denis de Rougemont
(1906-1985), abordare care are ca premise realitãþile europene exis-
tente dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, dar ºi filosofia persona-
l istã al cãrei adept era.

Pentru Rougemont noþiunile de Europa ºi de federalism erau
aproape sinonime, douã noþiuni care se cãutau ºi se completau reci-
proc. Definirea rougemontianã a federalismului se fãcea în special
p rin opoziþia acestuia cu naþionalismul, cel dintîi dorind sã uneascã
ºi nu sã unifice, în timp ce naþionalismul, anti-Europa prin exce-
len  þã, zdrobeºte diversitãþile vii, sub pretextul unificãrii ºi declarã
suveranã naþiunea unificatã. Ideea federalistã este simplã, dar nu ca
o formulã, ea este mai degrabã de tip organic decît de tip logic
(…) corespunde într-o mare mãsurã formelor de gîndire intro-
duse de relativism,  care nu vrea sã supunã grupurile unul altuia, o
uniune care este simplu de simþit, dar complicat de exprimat, o
chestiune care riscã sã fie rãu pusã pentru cã se pune în mod brusc.
Totuºi Rougemont stabileºte ºapte principii federaliste valabile pen-
tru Europa, pornind de la principiile federaliste elveþiene ºi opuse
dogmelor totalitare:

1. Renunþarea la orice idee de hegemonie organizatoricã din par-
tea tuturor naþiunilor componente ale unei federaþii.

2 .  Renunþarea la orice spirit de sistem, atitudinea federalistã
fiind un refuz de a recurge la soluþii sistematice, îndepãrtate de rea-
l i tate ºi distructive în ceea ce priveºte diversitatea.

3 . Federalismul nu trebuie sã cunoascã problema minoritãþilor,
dar rezolvarea nu trebuie sã o constituie suprimarea acestora, cum a
fo st cazul sistemului cantitativ totalitar.

4. Scopul federalismului trebuie sã fie acela de a salvgarda calitã-
þi le proprii ale diversitãþilor, de a conserva particularitãþile ºi autono-
mia membrilor federaþiei. Rougemont subliniazã cã nu se referã la
to leranþã, care este o virtute negativã, ci la faptul cã fiecare naþiune
trebuie sã exprime în mod liber ceea ce are mai bun.

5. Promovarea complexitãþilor culturale, politice, administrative,
lingvistice, religioase ºi economice ca o condiþie a libertãþilor celor
mai diverºi membri ai federaþiei împotriva simplismului brutal tota-
litar sau iacobin.

6. Formarea unei federaþii trebuie sã se producã din aproape în
apro ape, din iniþiativa persoanelor sau a diverselor grupuri cul-
turale, religioase, economice sau de alt tip, nu plecînd de la un cen-
tru sau de la o guvernare, ºi chiar în afara guvernelor naþionale.

7. O federaþie nu se creeazã împotriva unui pericol extern ºi nici
în scopuri imperialiste, ci în avantajul ºi supravieþuirea fiecãrei co-
m uni tãþi constitutive ºi pentru ca acestea sã poatã exercita împreunã
funcþii care depãºesc forþele fiecãreia dintre ele.

Dintre cele ºapte principii nici unul nu se referã la modalitãþi
p ractice de creare a unei Europe federale, la anumite instituþii care
ar trebui sã stea la baza federaþiei europene, fiind doar un fel de ghid
de atitudine ºi conºtiinþã federalistã, chiar o ideologie care, dacã se
þine cont de evoluþia situaþiei în cadrul european unit, poate fi consi-
deratã o utopie. Chiar Rougemont este conºtient de caracterul neo-
b iºnui t al teoriei sale ºi pentru a o fixa, pentru a-i stabili niºte repere,
comparã federalismul cu totalitarismul, ideologie ºi sistem care, în
viziunea lui, este unul simplu ºi rigid, spre deosebire de federalism,
care este complex ºi suplu, dar tocmai simplismul unuia ºi comple-
x i tatea celuilalt determinã indivizii sã fie tentaþi ºi sã-l aleagã pe cel
care îi solicitã cel mai puþin. La aceastã situaþie se adaugã un alt in-
co nvenient, ºi anume faptul cã omul modern gîndea în continuare
prin intermediul conceptelor specifice naþiunilor, ºi nu al celor con-
tinentale sau internaþionale. Între lumea colectivistã sovieticã ºi cea
individualistã americanã nu exista cale de alegere pentru Europa, ea
trebuind sã o refuze pe cea dintîi ºi sã nu aibã încredere în cea de-a
do ua.  Soluþia era inventarea pur ºi simplu a unui alt regim econo-
mic, politic ºi moral, regimul lui unul pentru toþi si toþi pentru
unul, un regim social  care, în viziunea autorului, se numeºte fede-
ralism ºi care corespunde geniului Europei, celui al libertãþii. Misiu-
nea europeanã de a inventa ºi de a realiza o altã cale pentru viitorul
Europei, cea a libertãþilor organizate, a federalismului, între totalita-
ri smul sovietic ºi individualismul american, era cu atît mai impor-
tantã ºi mai necesar de realizat în condiþiile în care Europa a inven-
tat atît capitalismul liberal cît ºi etatismul absolut.

În demersul sãu, Rougemont distingea o doctrinã ortodoxã a fe-
deralismului, care încã mai susþinea termenii de naþiune, de unifi-
care naþionalã sau de apãrare împotriva unuia dintre cele douã blo-
curi, ºi federalismul ca ordine politicã ce colaboreazã cu cei care o
acceptã din motive care nu le aparþin, pentru cã nu existã o victo-
rie totalã a unei doctrine care nu se vrea una totalitarã. O altã dis-
tinc þie era cea dintre unioniºti,  cei care doreau într-o formulã destul
de vagã o  mai mare unitate între þãrile Europei – dar care repre-
z entau totuºi o etapã necesarã pentru un federalism eficace – ºi fe-
deraliºtii care se gîndeau la mãsuri ºi instituþii precise, care ar fi
condus din co lo de suveranitãþile naþionale absolute, dar cãtre o
unitate ab so lutã, la fel de periculoasã ca orice diviziune.

De nenumãrate ori Rougemont aduce ca argument în necesita-
tea realizãrii Europei unite situaþia creatã prin apariþia blocului co-
m unist ºi ascensiunea americanã fãrã precedent, chiar dacã de mul-
te o ri  în demersul sãu autorul încearcã sã renunþe la aceastã pers-
pectivã. El considera însã cã a avea dimensiuni mici poate fi un mo-
tiv de a fi angoasat, iar una dintre soluþii era eliminarea frontierelor.
De aceea, europenilor nu le rãmîneau decît douã posibilitãþi: sã se
considere în primul rînd ºi pentru totdeauna francezi, cehi sau elve-
þieni ºi sã refuze uniunea tocmai din acest motiv sau sã aleagã uniu-
nea Europei ºi sã întemeieze singura putere capabilã sã-i salveze din
capcana naþionalului ºi a regionalului.

Pentru a deveni însã cu adevãrat o federaþie, Europa trebuia sã
preia exemplul Elveþiei, unde cantoanele au reuºit, deºi nu cu uºu-
rin þã, sã creeze organe comune renunþînd la suveranitãþile lor abso-
lute. Federalizarea era calea prin care Europa putea exista în conti-
nuare, deºi Europa federalã nu trebuia sã fie realizatã fãrã ca popoa-
rele acesteia sã fie informate, sarcinã ce revenea partidelor politice
lo cale ºi miºcãrilor federaliste care, în acea perioadã, îºi prezentau
candidaþii pentru primul parlament al Europei. Nu mai rãmînea de-
cît pregãtirea Constituþiei federale europene, în ciuda tuturor opo-
nen þilor ºi obstacolelor, cu gîndul la Stalin, ºi în ciuda tuturor riscu-
ri lor de a elabora sau nu aceastã Constituþie.

Dacã Europa nu devenea o speranþã pentru mase, nici o arma-
tã a lumii nu o va putea apãra. Nimeni nu vrea sã moarã decît
pen tru raþiunea de a trãi.

(D. de Rougemont, L’Europe en jeu (1948), L ettre aux députés
européens (1950),  Oeuvres complètes, vol. I; Orientation vers une
Europe fédérale  (1963), L ettre ouverte aux Européens (1970),
 Oeuvres complètes, vol. II)
CRISTINA GHEORGHE s-a nãscut în 1968, la Liteni, judeþul Suceava. Este
doctorand la Marne la Vallée, Paris ºi UBB, Cluj cu tema Integrarea poli-
ticã europeanã, elemente concrete, teorii ºi tendinþe. Este corespondent
al revistei Realitatea de Mediaº; articole de publicisticã.



Ce mai face provincia…
Conform ziarului Ziua de nord-vest din 24 aprilie a.c., liderul PNÞCD-Bihor, dl. Constantin Jurcã, a declarat cã „Judeþele din Ardeal sînt co-
p i i i  vi tregi ai Guvernului PSD”. El acuzã practica partidelor de a impune în fruntea listelor parlamentare candidaþi din capitalã sau din partea
sudicã a þãrii. „În Ardeal, ºoselele sînt cele mai proaste. Guvernul nici nu se gîndeºte cã pe lîngã Autostrada Magistralã 9, care trece prin Mol-
do va, ºi Magistrala 4, care cupleazã partea sudicã a þãrii de Bucureºti, ar fi necesarã o autostradã ºi în Transilvania”. Dl. Jurcã se referã ºi la
politicile fiscale ale guvernului actual, observînd cã „Dintr-o contribuþie de peste 4.000 miliarde de lei la bugetul de stat, Bihorului îi revin
mai puþin de cinci procente”. În concluzie, „Subsidiaritatea, unul dintre principiile de bazã ale Uniunii Europene, este necunoscutã pentru
conducãtorii de azi ai României”.

Jo i, 9 mai, la Cluj s-a lansat primul numãr al „sãptãmînalului pentru bãrbaþi” Gazeta de Cluj.  În editorialul sãu intitulat Vrem o altã
þarã ,  d irectorul noii publicaþii, ziaristul Liviu Man – director ºi la Ziua de nord-vest –  spune: „Ne-am sãturat de Bucureºti. Nu de România.
Cu toþii ne-am sãturat sã plãtim impozite peste impozite, bani care sînt ori redistribuiþi în Oltenia sau Moldova, ori se îngrãmãdesc în Capi-
talã. La aproape 13 ani de la cãderea comunismului, nimic nu s-a schimbat în mentalitatea birocraþilor bucureºteni. […] Asistãm la o dic-
taturã a capitalei în toate domeniile. Care este soluþia? Regîndirea României într-un stat federal, într-un stat unitar, dar în care regiunilor sã
l i  s e co nfere puteri sporite – rãmîne de vãzut. Dar discuþia trebuie pornitã fãrã inhibiþii ºi fricã”. Pagina 2 a acestei publicaþii de 24 de pagini
are ca titlu: Ne- am sãturat de Bucureºti, iar pagina 3 Transilvania jecmãnitã. Ambele sînt dedicate discutãrii comparative a PIB-ului pe
locuitor, a salariilor ºi a altor aspecte ale dezvoltãrii social-economice transilvãnene printr-o raportare strînsã, bazatã pe statisticile oficiale,
la situaþia de peste munþi. Autorii acestui grupaj sînt Romana Chiºu ºi dr. Adrian Cimpoieru, doi tineri jurnaliºti cãrora le aparþine iniþiativa
acestei premiere.

(O. P.)

Modelul elveþian
Scriito r ul  Petru Dumitriu a propus, dupã cunoºtinþele mele, ardelenilor, spre considerare, modelul elveþian în luna martie a anului
1990,  în tr- un  articol în care îºi manifesta solidaritatea faþã de scriitorul Sütõ András, grav rãnit în cursul sîngeroasei provocaþii anti-
maghiare din Tîrgu Mureº. În acest articol, apãrut în numãrul din 30 martie 1990 al cotidianului Le Monde ºi publicat în limba ma-
ghiarã în numãrul din 3 mai 1990 al revistei de literaturã ºi de culturã civicã Magyar Napló din Budapesta, Dumitriu spune urmãtoa-
rele despre „problema transilvanã”: „A existat un moment – în anii cincizeci – cînd regimul comunist din România a înfiinþat douã
un iversitãþi maghiare în Transilvania ºi a acordat oarecare autonomie maghiarilor. Dictatura lui Ceauºescu a eliminat însã orice
formã de toleranþã faþã de maghiari. (...) Soluþia nu poate fi decît una de mentalitate, de naturã moralã, psihologicã, culturalã. (...)
Î n  ºco li, copiii trebuie familiarizaþi cu valorile spirituale ale celuilalt. Dar de ceea ce au în primul rînd nevoie maghiarii din Transil-
van ia ºi din  B anat este crearea autonomiilor locale de tip cantonal – sã o spunem pe ºleau: de tip elveþian.. (...) Oare Transilvania ce
þarã îºi va lua drept model? Elveþia sau Libanul?”
În 1993, cînd au început sã aparã traducerile operelor publicate în emigraþie ale autorului, precum ºi ediþia a 3-a a Cronicii de fami-
lie,  cu o  po stfaþã semnatã de Nicolae Manolescu – operã care îi fixeazã locul în cadrul literaturii române –, George Pruteanu l-a vizi-
tat pe autor în locuinþa lui din Metz ºi a purtat o discuþie mai lungã cu acesta, publicatã în 1995, la Editura Albatros, sub titlul Pactul
cu diavolul. ªase zile cu Petru Dumitriu.  Aducem un omagiu memoriei ilustrului scriitor român prin republicarea capitolului în care
pro pune federalizarea României. (M. G.)

„Eu propun federalizarea
României”

– Do mn ule Petru Dumitriu, am auzit o tezã a dv. privind „fe-
deralizarea” României (tezã care v-a atras ºi o anume rãcealã
din partea unei importante redacþii literare bucureºtene). În ce
co nstã aceastã idee?

–  E sim plu. Eu propun sã se facã un parlament la Iaºi, unul la
Cluj ,  unul la Craiova, unul la Timiºoara ºi unul (al Munteniei) la Bu-
cureºti sau Tîrgoviºte, plus cel naþional la Bucureºti. Ãsta e sistemul
american, sistemul elveþian, sistemul german. ªi eu vãd cã America
e þara conducãtoare a omenirii azi!

–  Adicã sã facem „landuri”...?
– Sau cantoane, ca-n Elveþia. Dar de ce „landuri”? „Þãri”: Þara

Ardealului, Þara Moldovei...
–  Riscante opinii.
–  De ce riscante? Ce, o sã se rupã-n bucãþi? Ce, sînt tîmpiþi?
–  E genul de idee care provoacã scandal în România.
–  ªtiu, îmi pare rãu, eu sînt un om îndrãzneþ în gîndire.
–  Dar rãspundeþi-mi la cîteva obiecþii. Unu: asta nu va pulve-

riza viaþa politicã?
–  Nu, dar ce, în Germania e pulverizatã?
–  ªi n - ar amplifica enorm birocratismul politic ºi aparatul pa-

razitar (al atîtor noi instituþii)?
–  Da, ºi ce? Nu e mare lucru. Elveþia e micã, e cît Banatul.
–  No i avem acum cîteva sute de parlamentari, dar cîþi sînt cu

adevãrat oameni cu gîndire politicã?! ªi dacã vom avea mii...?!
– Gospodari existã, nu trebuie sã fie genii politice. De ce Elveþia e

cea mai fericitã þarã din Europa?
–  Cã n-are „istorie”... Sã revenim la „landurile” mioritice.

Cum le delimitaþi?
– Istoria le-a delimitat.
– Dv. aþi enumerat cinci. Dar de ce sã nu aibã parlament ºi

Þara B îrsei, ºi Þara Oaºului, ºi Maramureºul ºi Bucovina...?
– Locul Bucovinei e în Moldova. Ea a fost ruptã de austrieci, dar

þine de Moldova.
–  Sã sperãm cã asta o va consola cã rãmîne fãrã parlament.

Dar Maramureºul?
– În Ardeal.

–  ªi Basarabia?
– În Moldova. ªi nici nu-i spune Basarabia, asta e o invenþie a

 ruºilor.
–  Cum invenþie, neamul Basarabilor noºtri e invenþie?
–  Numele corect e Moldova. Basarabia i-au spus ruºii, ca s-o dife-

renþieze.
–  Ba tocmai, cã ruºii-i spun Moldova, ca sã persiste confuzie.

Dar sã trecem. Altã obiecþie: care ar fi folosul acestei puzderii de
parlamente?

–  N-ar fi o puzderie, doar 5 sau 6: Þara Româneascã, Oltenia, Ba-
natul, Ardealul, Moldova.

–  ªi Dobrogea?
– Face parte din Þara Românesacã, de la Mircea cel Bãtrîn.
–  ªi folosul?
– O activare, o intensificare a gospodãririi þãrii. Construcþii, ºose-

le,  am enajãri în oraºe: spitale, creºe etc. De ce de la Bucureºti? De la
Bucureºti, doar ce-i priveºte pe toþi cei 23 de milioane, cum e Wa-
shingtonul pentru cei 250 de milioane de americani...

–  ªi cum se vor numi aceste... „þãri”: provincii, principate?
–  De ce nu?
–  Pãi „nu”, fiindcã n-au principe.
– Principele e preºedintele acelui principat.
– Sunã cam... Dar nu ne-am întoarce cu 150 de ani înapoi?

Nu ne-am bãtut atîta pentru unire? Italia, de-o altã pildã, nu s-a
b ãtut ºi ea secole-n ºir pentru unificare?

–  ªi  uite cã vrea sã se rupã.
–  Ceea ce nu-nseamnã cã e bine.
– Sigur cã nu e bine, fiindcã ar trebui sã fie federalã. Provinciile

nu trebuie unificate cu tãvãlugul.
– Nici nu e cazul la noi. Provinciile româneºti nu sînt unifica-

te cu tãvãlugul.
–  Perfect, de acord, ele sînt în armonie.
–  ªi atunci, de ce sã le dez-unim?
– Dar nu e dez-unire! E o rganizare! E structurare! Ce, S.U.A.,

nu- s un stat unitar? Sau Germania?
–  Vin  din istorii atît de diferite de-a noastrã!
– Istoria noastrã ne pune federalismul în palmã! Principatele

Unite –  asta sîntem noi în fond. Ce, vouã, românilor, vã place uni-
formitatea, omogenizarea?

–  Ei,  n u trebuie sã vã simþiþi singur contra „noastrã”...
–  Eu vreau diversitatea României, structurarea ei. Vreau ca pre-

fec tul sã nu capete ordin de la Bucureºti.
–  A sta vrea ºi prefectul ºi populaþia.
–  Pãi  despre asta e vorba. Nu-i lasã iniþiativa! Totul vine de la cen-

tru. Centrul nu ºtie ce-mi trebuie mie aici, la Urlaþi. Supracontrolul
centralizat paralizeazã. Francezii de-aia sînt în coada nemþilor, cã nu
sînt federaliºti! ªi-ºi bat joc de elveþieni, ha! Or, dã-mi voie, cine-ºi
bate joc de elveþieni e un tîmpit, elveþienii sînt fruntea Europei, cei
mai chibzuiþi. E bine? ªi cei mai bogaþi. Toate þãrile Europei ar trebui
sã-i imite. ªi românii în primul rînd.

–  ªi noþiunea de stat unitar,  ce conþinut ar mai avea?
–  A celaºi ca pentru Germania federalã, S.U.A. ºi Elveþia. ªi ce bine

le merge! Ce podoabe de þãri! Aºa vreau ºi România.
–  Dar uitaþi-vã la Uniunea Sovieticã, ce tare era conglomera-

tul  acela, forþat cum era!
– Era o monstruozitate ºi acum e acelaºi lucru. Ruºii sînt un po-

por ciudat.
–  Uitaþi-vã la Iugoslavia.
–  Era mai bunã federaþia iugoslavã. E o crimã cã au distrus-o.
–  ªi atunci, noi abia sã punem „graniþe” interioare?
– Ce „graniþe”?! Cîtã graniþã e acum între Dolj ºi Gorj, atît! Crezi

cã între cantonul Berna ºi cantonul Zürich e graniþã? Iar ungurii
d in  R o mânia sã aibã administraþia lor în judeþele unde-s
 majoritari.

–  Dar nu ca niºte „Vaticanuri”, state-n stat, nu?
– Nu, judeþe, nu mai mult, cu ambele limbi obligatorii oficial.
–  Cum vi se pare dorinþa unor maghiari din România de a

avea un iversitãþi în limba maghiarã?
– Inadmisibilã. Eºti român, trebuie sã ºtii limba þãrii. Maicã-mea

era unguroaicã, ºi încã ce unguroaicã, dar mi-a spus: Taicã-tu e ro-
mân, eºti român. ªi nu ºtiu nici 20 de cuvinte ungureºti. Nu ºtiu da-
cã în S.U.A. existã universitãþi în spaniolã...

– Sau în chinezã... Bun, am înþeles. Sã închid cu o micã între-
b are: dv. unde locuiþi de fapt, în Germania sau în Franþa?

– În amîndouã.
–  Dar ACASA dv., în care din ele e?
–  În nici una. ACASA mea e în Baziaº. Sau la Bucureºti. Deºi nu

mai ºtiu ce e acolo. ªi ce aud...
–  S î n teþi pentru revenirea „imediatã” a Basarabiei la

 România?
– Nu. O sã te miri: nu. ªi cred cã nici basarabenii nu sînt. ªtii de

ce? Pentru cã lipseºte prosperitatea. Unirea, reîntregirea se face în
prosperitate. Atunci, da. Acum ar fi, mã tem, o cãdere în gol.

*
–  Vreau neapãrat sã-þi citesc un pasaj din Souvenirs ale lui Alexis

de Tocqueville. E cel mai mare gînditor politic al Franþei ºi, poate, al
secolului al 19-lea. Ascultã-l cît e de clarvãzãtor: „Cînd mi se spune
cã la noi, în Franþa. nimic nu scapã de revoluþii, eu spun cã nu e ade-
vãrat ºi cã existã un lucru neatins de nici o revoluþie: centralizarea.
O singurã instituþie nu poate fi cu nici un chip distrusã: centraliza-
rea.  Cum o sã piarã ea?! Opoziþia o îndrãgeºte, guverenele o adorã.
Chiar dacã, din cînd în cînd, le aduce dezastre neaºteptate ºi cumpli-
te, nici nu se gîndesc s-o dispreþuiascã. Plãcerea pe care centraliza-
rea le-o provoacã, aceea de a se amesteca în toate celea ºi de a dis-
pune de oricine, îi face sã suporte orice pericol”. Ni se potriveºte ºi
nouã, românilor!



Suveranitatea naþionalã,
supremaþia religioasã ºi
noua construcþie europeanã
Miercuri ºi joi, 13-14 martie 2002, a avut loc în Sala mare a Prefecturii
judeþului Cluj seminarul cu tema: Drepturile Omului ºi Integrarea
Europeanã, cu aplicare la libertatea religioasã. Acest seminar a fost or-
ganizat de Prefectura judeþului Cluj, în colaborare cu Asociaþia Inter-
naþionalã pentru Apãrarea Libertãþii Religioase, cu sediul la Berna, ºi
Asociaþia Naþionalã pentru Apararea Libertaþii Religioase, cu sediul la
Bucureºti. La seminar au participat oficialitãþi politice locale, repre-
zentanþi ai Poliþiei, ai celor douã asociaþii amintite, ai organelor jude-
cãtoreºti, ai unitãþilor ºcolare de învãþãmînt, ai bisericilor ºi cultelor
religioase reprezentate în judeþ, ai organizaþiilor neguvernamentale cu
activitãþi în domeniul apãrãrii drepturilor omului, experþi din þarã ºi
din strãinãtate.

Cele douã zile de dezbateri au arãtat cã tema libertãþii religioase în
contextul integrãrii europene este o temã cu mare greutate în filosofia
politicã a viitoarei construcþii europene. Se pare cã întrebarea: „Ce în-
seamnã spiritul european” este la fel de importantã ca ºi aceea dacã:
„Europa va fi un stat federal care va cuprinde ºi vestul ºi estul conti-
nentului sau va fi doar o comunitate de state între care se vor stabili
doar aranjamente interguvernamentale punctuale”. Nevoia ca Europa
sã aibã o voce acordatã privind problemele economice, de securitate ºi
apãrare a tuturor statelor din acest spaþiu este deja o banalitate ºi o evi-
denþã de care a luat act atît clasa politicã europeanã, experþii din me-
diile academice, cît ºi electoratul european care rãspunde în marea lui
majoritate favorabil ideii de integrare europeanã.

Toþi vorbitorii au fost de acord cã Europa are nevoie de „alt chip”
decît cel pe care îl are azi pentru a rãspunde eficient competiþiei mon-
diale. Nu este acelaºi lucru dacã România, de exemplu, va fi prezentã
la masa negocierilor globale prin reprezentantul sãu din Guvernul sta-
tului european sau dacã aceasta va lipsi prin faptul cã vrea sã rãmînã
un „stat naþional, unitar ºi independent” ºi doreºte sã negocieze singu-
rã inclusiv în problemele de securitate ºi apãrare, nu numai în cele ca-
re privesc problemele ei interne. Chiar dacã a doua variantã pare foar-
te avantajoasã României, menþinîndu-i, aparent, suveranitatea la cote
maxime, ea va fi în curînd pur teoreticã, deoarece tendinþele de globa-
lizare vor pune la masa negocierilor doar actori (entitãþi politice) cu
mari pieþe de desfacere, ca cele continentale sau bicontinentale, cum
sînt SUA, Japonia, China, ºi/sau cei cu sisteme de apãrare ºi securitate
cu adevãrat importanþi printre care sînt ºi Rusia ºi India.

Dar cum va arãta viitoarea Europã a fost întrebarea constantã a ce-
lor douã zile de dezbateri. Va fi o construcþie sau o reconstrucþie? Dupã
Stelian Tofanã, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxã de la Uni-
versitatea „Babeº-Bolyai” din Cluj, putem asemãna Europa cu o casã a
unui gospodar avînd locuinþã, anexe gospodãreºti, împrejmuiri, avere,
fiind constituitã din membrii familiei. Fiecare parte a acestei cons truc-
þii are rostul ei. Dacã gardul sau o parte a locuinþei s-a deteriorat sau
s-a învechit, acestea trebuie reparate, pãstrînd fiecãrui lucru din gos-
podãrie „raþiunea lui de a fi”. Aceastã soluþie rãspunde reconstrucþiei
europene. Dacã dãrîmãm toatã casa ºi facem una nouã în locul celei
vechi rãspundem soluþiei de construcþie a Europei într-o identitate no-
uã. Atît construcþia cît ºi reconstrucþia europeanã nasc alte întrebãri:
„Care sînt criteriile noii reconstrucþii sau construcþii, care sînt valorile
morale care întemeiazã noua comunitate? Se vor pãstra trãsãturile de
personalitate ale fiecãrui stat care va compune noua Europã, inclusiv
trãsãturile religioase ale cetãþenilor sãi? Ce norme morale va adopta
noua Europã? Normele morale ale Vestului, în care a proliferat avortul,
drogurile, prostituþia, libertinajul sexual” sau normele „Estului, în ca-
re ortodoxia este incompatibilã cu eficienþa economicã ºi societatea de
consum dacã în calendarul ei dominã zilele de post”?

Aceste întrebãri puse de un înalt prelat al Bisericii Ortodoxe dove-
desc faptul cã este la curent cu dezbaterile din domeniul filosofiei poli-
tice privind viitorul Europei, dar cã nu ºi-a însuºit spiritul acestei filo-
sofii sau cã, deocamdatã, e mai confortabil, sã nu spunem mai profita-
bil, sã adopte o poziþie în care Biserica Ortodoxã este pe o poziþie de su-
premaþie vizavi de alte biserici sau culte religioase din spaþiul est-euro-
pean. Dacã Biserica Ortodoxã, ºi de altfel toate bisericile ºi cultele reli-
gioase, nu vor ieºi în lume cu un mesaj pe mãsura timpurilor în care
trãim, se va trezi izolatã de alte curente filosofice sau alte biserici care
fac eforturi de a se integra în problematica moralã, socialã ºi culturalã
a lumii moderne. Biserica Ortodoxã trebuie sã facã paºi spre ecume-
nism ºi spre gãsirea unui mesaj care sã facã din credincioºii ei oameni
morali ºi integraþi în timpurile în care trãiesc. Atitudinea talibanã este
condamnatã chiar din interiorul islamului. Ideea intrinsecã a con fe-
rin þei pãrintelui Stelian Tofanã cã Biserica Ortodoxã trebuie sã-ºi pãs-
treze monopolul asupra normelor morale ale Estului european ºi sã
ºi-l impunã ºi asupra Vestului mi se pare o idee fundamentalistã. Sin-
gurul spirit moral modern este acela al libertãþii religioase ºi de con-
ºtiinþã, fiindcã, aºa cum spunea unul din preoþii bisericilor reformate
Dumnezeu iubeºte în egalã mãsurã pe credincioºi ºi pe necredincioºi.
Dacã un european vrea sã adopte religia budistã, este normal ca acesta

s-o poatã face fãrã ca cineva sã se amestece, iar dacã altul doreºte sã fie
ateu, este la fel de normal ca nimeni sã nu-l poatã constrînge la schim-
barea convingerii. De altfel, Maurice Verfaillie a expus pe larg soluþia
adoptatã de Convenþia Europeanã ºi polemicile din Adunarea Parla-
mentarã a Consiliului Europei pînã la adoptarea soluþiei privind liber-
tatea religioasã. Germania a propus soluþia libertãþii religioase, ceea ce
punea în situaþie de discriminare pe atei faþã de credincioºi, soluþie ve-
hement respinsã de Franþa. Pînã la urmã s-a adoptat soluþia libertãþii
de conºtiinþã, soluþie care nu introduce nici un fel de discriminãri în-
tre cetãþenii Europei indiferent de orientarea lor religioasã sau de con-
ºtiinþã.

Chiar dacã privim doar acest nivel al dezbaterilor pe tema libertãþii
religioase, fãrã sã luãm în considerare atitudinea Bisericii Ortodoxe cu
privire la retrocedarea patrimoniului spre Biserica Greco-Catolicã, bi-
sericã prigonitã ºi deposedatã de bunuri de cãtre regimul comunist,
Biserica Ortodoxã are nevoie de aceeaºi reformã care s-a produs în sî-
nul Bisericii Catolice mai ales sub Papa Ioan al II-lea. Aceasta din ur-
mã a devenit un partener foarte eficient în lupta pentru pace ºi pentru
democraþie în forurile internaþionale. Spritul european este un spirit
eminamente democratic ºi acesta a fost bine definit de Romano Prodi
care spunea: „Nu existã majoritãþi ºi minoritãþi fiindcã într-un fel toþi
sîntem minoritari”. Spritul democratic care dã ºanse egale atît persoa-
nelor cît ºi comunitãþilor este spiritul european. Dar acest spirit trebu-
ie trãit, administrat de clasa politicã europeanã ºi nu doar teoretizat.

Ana LUDUªAN

burilor Artistice din Tesalonik, ºi cartea lui Nebojša Viliæ, o antologie
publicatã recent, care cuprinde viziunile artiºtilor alternativi din Mace-
donia ultimului deceniu. Cartea unei generaþii cu o opþiune clarã cãtre
o liberã simþire ºi exprimare în artã, care aduce ºi dovezi ale noilor in-
stituþii create, în interiorul cãrora s-a produs aceastã nouã generaþie ºi
care au asigurat un cadru relaþiilor interpersonale ºi organizarea expo-
ziþiilor comune.

Arta nu are menirea sã judece între bine ºi rãu, frumos ºi urît,
ordine ºi haos, alb ºi negru, raþional ºi iraþional, perisabil ºi peren.
Utilizînd instrumentarul oferit de ironie, joc, parodie, ea poate, în cel
mai bun caz, sã atragã atenþia asupra naturii negative a exclusivitãþii
bipolare, sã reducã din puterea acestei dihotomii. Organizatorii Expo-
ziþiei/Simpozionului Internaþional de Artã din Bitola – care a ajuns la
cea de a doua ediþie –, Biljana Petrovska Isijanin ºi Ljupcho Spirovski
Isijanin nu au ales din întîmplare ca generic al expoziþiei sloganul bi-
polar EU- TU(VOI) (ºi cel de DA-NU în 2000), ºi nu este o coincidenþã
faptul cã în ambele ocazii s-a pus accent pe mobilitatea dintre diferiþii
poli, pe dialog. Timp de douã sãptãmîni, artiºtii invitaþi au avut posibi-
litatea sã observe, sã descopere, sã formuleze în limbaj artistic relaþia
interpersonalã dintre EU-TU(VOI) ºi sã aducã la cunoºtinþa experien-
þei colective.

Fiecare participant are valoarea definitã de ceea ce iradiazã tru-
pul, spiritul ºi talentul lui – aceasta este definiþia restrînsã, nicidecum
finalã a relaþiei EU-TU(VOI), formulatã de opþiunile ºi formele concre-
te ale lucrãrilor prezentate în aceste douã sãptãmîni, în situaþia datã,
lucrãri ºi forme de viaþã, fãrã posibilitatea de a le enumera exhaustiv.

Artistul din Amsterdam, Charles Citron este un explorator al diferi-
telor culturi, un artist care face acest turneu cu pãpuºa lui, Yankee Joe
(amintindu-ne de eroii western-hollywoodieni), purtînd ºi plasînd ºi
confruntînd cu diferite situaþii, locuri ºi comunitãþi vizitate, imortali-
zînd fotografic sau prin video camerã aceste momente fericite ale tu-
rismului cultural. În Bitola artistul a expus în aula centralã a mosche-
ei Jeni, pozele „sejurului” asiatic ale lui Yankee Joe, în anturajul figuri-
lor erei maoiste sau ale lui Buddha, devenite astãzi obiecte de bazar ºi
suveniruri. Martin Zet din Praga a improvizat în compania celorlalþi
artiºti, creînd numeroase situaþii (prin gesturile sale ce puneau în
miº care fantezia), care puteau fi continuate cu uºurinþã de oricine.
Printr-un gest ironic se auto-denunþã într-un ziar local cu ajutorul
unei poze, a unui portret dublu care poartã titlul „Urmãrirea lui Free
Martin Zet, dat dispãrut”, care-l ilustreazã pe el fotografiat din faþã ºi
pe prietenul sãu lituanian, R. D. (care a fost prezent la acest eveni-
ment) din profil. O altã acþiune a lui a constat în blocarea cu un gard
înalt de sîrmã a strãzii Sirok Sokak în perioadã de circulaþie maximã,
ceea ce a generat o reacþie virulentã din partea mulþimii care, evident,
nici mãcar nu s-a gîndit la semnificaþia gestului. Artistul Robert
Martinez din New York a umplut în doar cîteva zile spaþiul interior al
clãdiirii ruinate a Casei Memoriale Tito cu desenele graffiti interpretate
într-o manierã personalã. Ca motive pentru desene artistul a utilizat
imagini cu copiii strãzii din zonã ºi motive ale imaginilor gãsite în Al-
bumul Memorial  Tito, pe care le-a relaþionat cu notele de pe aceste in-
sule de imagini ºi cu frînturi de discuþii ocazionale. Oliver Musovik a
expus portretul comun al lui ºi al celor mai buni prieteni ai sãi în vitri-
na unui studio foto obiºnuit ºi a scris cîteva rînduri de note pe fiecare
portret. Abordarea e aparent banalã, dar în contextul relaþiilor umane
profund alterate, aceastã formulã de imagine ºi text elementarã este
expresia dorinþei de relaþii umane pozitive. Lucrarea lui Igor
Toshevski, tot din Skopje, este de altã facturã. El a ºoptit în gãurile lã-
sate de gloanþe în pereþii din diferite zone ale oraºului, a însemnat
aceste locuri pe o hartã a oraºului Bitola, a multiplicat aceste hãrþi ºi,
adãugîndu-le un mesaj de cîteva rînduri scrise cu litere cirilice, le-a
trimis participanþilor. Absenþa lui pe tot parcursul manifestãrii a întãrit
parcã aluzia la introvertire, (non)comunicare, respectiv la imposibili-
tatea intercomunicãrii.

În ceea ce mã priveºte, am expus o machetã ce ilustra o discuþie fa-
milialã purtatã cu soþia mea, discuþie despre un „dolce far niente” pa-
radisiac, despre plãcerea ºi povara artistice într-un context existenþial
în schimbare, despre figuraþia subiectului ºi configuraþia obiectului ºi
despre rolul acelei reproduceri vechi, îngãlbenite, care ilustra învierea
morþilor ºi care a stîrnit toatã discuþia. Macheta evenimentului a fost
expusã într-o zonã artisticã protejatã, în antespaþiul Galeriei Municipa-
le de Artã (Moscheea Jeni). Expunerea mea a întrerupt ºirul eveni-
mentelor obiºnuite, tradiþionale, neinteresante. Dupã crearea instala-
þiei am rugat participanþii sã se implice în workshop-ul familial reali-
zat prin intermediul machetei pentru a-l îmbogãþi. Tot în acest spaþiu
am expus ºi o altã lucrare. Aceasta cuprindea douã figuri, o machetã
înfãþiºînd o statuie localã a unui pionier-partizan (avînd trup de copil
ºi trãsãturi faciale de om matur) ºi o machetã care mã reprezenta în-
tr-o poziþie identicã cu cea a statuii care era distorsionatã în photoshop
pentru a ajunge la raporturile corporale ale statuii. „The parts of the
same system?” – mã întreba Charlie examinînd cele douã siluete-foto
la vernisaj. Pe moment nu-mi dãdeam seama la ce se referã: la carac-
terul de suvenir al exponatelor sau la faptul cã cele douã figuri expuse
pe acelaºi soclu ar fi produse ale unui singur sistem?

Alexandru ANTIK (trad. de KOZÁK Gyula)

Dincolo de afiº…
promisiunea învierii
Balcanic sau balcanici? Am fost pentru prima datã în viaþa mea în-
tr-un loc care, conform hãrþii Europei, se aflã în inima Balcanilor. Nu-
mele localitãþii, devenitã celebrã în istoria Balcanilor, este Bitola. Este
un oraº pitoresc situat în sudul Republicii Macedonia, cu urme gre-
ceºti ale trecutului istoric (descoperirile arheologice Heraclea
 Lincesis), cu un numãr de moschei medievale ºi moderne (de exem-
plu moscheea pãrãsitã Ajdar Kadi sau Moscheea Jeni, care, în prezent
este Galeria Municipalã de Artã etc.), cu strãzi strîmte ºi elemente arhi-
tecturale specifice ale bazarelor turceºti (adevãrat, fãrã turci), cu renu-
mita corso (Sirok Sokak), care pare a fi principala atracþie pentru lo-
calnici ºi strãini. Toate acestea conferã o particularitate distinctã aces-
tui oraº chiar ºi în comparaþie cu alte localitãþi din Macedonia. Bitola
este un oraº cu tradiþii multiculturale ºi multietnice, care a rãmas fãrã
albanezi, ca urmare a dezintegrãrii fostei Iugoslavii ºi a conflictelor et-
nice dintre macedonenii slavi ºi albenezii musulmani. Faptul reiese ºi
din articolul Dialog în Scopje, publicat în numãrul din noiembrie
2002 al Provinciei: „În Bitola, acum, nu mai existã albanezi, fiind, în
schimb, dificil sã fii macedonian în Tetovo. Provocarea este sã reuºeºti
sã opreºti un atare grenaj în enclavele acestea nesigure”. Oricine crede
cã cele menþionate ar fi exagerãri proprii jurnaliºtilor poate sã se con-
vingã de contrariul chiar în aeroportul de la Skopje: tancurile ºi elicop-
terele camuflate atrag atenþia asupra prezenþei masive a forþelor de
menþinere a pãcii. În Bitola însã nu existã nici o urmã a manevrelor
militare. Aici, la 400 de km de capitalã, în oraºul înconjurat de munþi
cu p iscuri înzãpezite chiar ºi în luna mai, te aºteaptã o lume ºi o at-
mosferã balcanicã, aºa cum þi-ai închipuit-o. Dar, foarte repede te lu-
minezi cã despre Balcani trebuie sã vorbeºti la plural, atît în ce priveºte
tradiþia, cît ºi opþiunile ei, printre care ºi opþiunile artei contemporane.

Prima staþie a adaptãrii e corsoul Sirok Sokak, mulþimea ºiroind
de dimineaþa pînã la miezul nopþii în acel culoar îngust flancat de me-
sele cofetãriilor. Odatã cuprins de acest val de oameni nu poþi face alt-
ceva decît sã te laºi purtat de el. Pare un adevãrat ritual între cei care
defileazã ºi cei care stau la masã; parcã toþi ar avea ceva de fãcut, pe de
altã parte ai impresia cã nu au nimic altceva de fãcut decît sã umple
timpul celor prezenþi cu figurile lor de gurã-cascã. Vocea umanã în-
cearcã sã se mãsoare cu valuri sonore amplificate electric, dar de mul-
te ori comunicarea se reduce la un limbaj al semnelor gestuale sau la
mimicã, ce adesea nu este inteligibilã decît pentru iniþiaþii locului. O
expresie caracteristicã, rigidã, care se transformã ocazional, dacã întîl-
nirea este coloratã de gesturile voioase, cordiale, schiþînd complimen-
te sau pupãturi. Nici o grabã pînã la urmãtoarea întîlnire. Cînd ºi unde,
este o întrebare a novicelui, care nu ºtie cã acest loc oricum nu-i locul
discuþiei serioase, ci al taclalelor lîngã o cafea ºi alte lichide. O priveliº-
te zilnicã, parcã ai impresia cã dimensiunile spaþiului ºi timpului sînt
diluate. O priveliºte paºnicã care vine în opoziþie cu întrebãrile lipite de
acasã pe creierul tãu. Temerile închipuirii cã o mulþime ca asta ar fi
fost plinã de egoism, de intoleranþã, instincte belicoase ºi ar fi putut
pricinui chiar ºi fapte sîngeroase? Care este cauza acestei epidemii?
Impostorii clasei politice sau necugetata sferã civilã?

Sorbind cafeaua, ºi în minte cu o idee a lui Konrád Gyögy: „trebuie
vãzut cadavrul din spatele afiºului”, dar ºi cu promisiunea reînvierii,
adãugam eu, ºi mã îndreptam spre hotel pentru a studia obiectivele
Declaraþie publicatã în 2000 de Forumul sud-est european al Schim-
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Statul, pãlãria ºi
alegerile

„Sã începem cu o definiþie: autorul acestor rînduri înþelege sub denumirea
de stat modern acea putere politicã, «dezrãdãcinatã» din starea mondialã
religioasã sincreticã, din toate conexiunile religioase, morale ºi cele econo-
mice interpenetrate cu acestea, acea putere politicã desacralizatã, care
existã ºi este recunoscutã ca avînd dreptul la o ciudatã raþionalitate proprie,
care formeazã o lume aparte ºi, ca sã spunem aºa, se opune «lumii largi» a
societãþii, poate sã încerce – din punctul de vedere al propriei sale raþiona-
litãþi – sã o înghitã, sã o imbibe de politicã, sã o zdrobeascã ºi sã o supunã
prin modalitãþi ºi metode variate, dar, desigur, poate sã o ºi slujeascã, sã o
elibereze din reþeaua altor legãturi”. Cu aceastã frazã începe Ákos Szilágyi,
în volumul de eseuri despre Rusia secolului al 20-lea, capitolul care poartã
titlul elocvent Statul fugitiv în Europa de Est 1.

Percepþia corectã a politologului
Argumentele lui Szilágyi – potrivit cãrora în þara est-europeanã prin exce-
len þã, adicã în Rusia, statul dezerteazã din faþa sarcinilor ce i-au fost îm-
pãr þite, ca reacþie la naþionalizarea totalã a comunismului – meritã sã fie
luate în considerare pentru cã tocmai acest concept nu reiese clar din ana-
liza fãcutã de Gusztáv Molnár înaintea primului tur de scrutin de la 7 apri-
lie al alegerilor parlamentare din Ungaria.  „Naþiunea” ºi „þara” – acesta a
fost titlul eseului (apãrut în numãrul 3-4/2002 al revistei Provincia), care
a încercat, printr-o confruntare, parþialã sã defineascã evenimentele socia-
le întruchipate de cele douã „nu ºtim ce” (sã nu spunem partide, pentru
cã opoziþia celor doi uriaºi, Fidesz ºi MSZP, depãºeºte antagonismele politi-
cii de partid) care se înfruntã azi în Ungaria, precum ºi consecinþele pe ca-

re aceste evenimente le pot avea asupra maghiarilor de peste graniþe. Pu-
tem critica aceastã confruntare conceptualã, putem sã calificãm dicþiona-
rul de bazã constituit din douã cuvinte, pe care Molnár îl utilizeazã, ca un
„impas teoretic” ce nu a fost clarificat. Ceea ce a fãcut sociologul Nándor
László Magyari în rãspunsul sãu în formã de articol (Miféle nemzet, me-
lyik ország? [Ce fel de naþiune, care þarã?], apãrut în ziarul Magyar Hírlap
din 24 aprilie (versiunea prescurtatã a eseului lui Molnár fiind publicatã
de cãtre acelaºi ziar în data de 7 aprilie). Eroarea rãspunsului lui Magyari
constã în faptul cã, atunci cînd calificã conceptul de naþiune utilizat de
Molnár drept un mit, uitã cã autorul în cauzã, pãstrînd cu precauþie dis-
tan þa, nu ia poziþie nici de partea conceptului de „naþiune”, nici de partea
celui de „þarã”, el încercînd mai degrabã sã defineascã confruntarea dintre
cele douã mari partide condensatã în aceste douã lozinci – afirmînd cã atît
Fidesz cît ºi MSZP reprezintã diferenþe de opinie existente în societate (care
uneori mai sînt ºi provocate), cele douã forþe intrînd în opoziþie reciprocã
în privinþa definiþiei calitãþii de maghiar. Magyari dezaprobã acea întorsãtu-
rã retoricã prin care „naþiunea cetãþenilor („citizen-nation”) se confruntã
aproape automat cu concepþia de naþiune culturalã. Conceptul modern al
naþiunii defineºte, mai degrabã, aceste douã relaþii ca fiind complementa-
re”. Cu aceasta am fi de acord, numai cã, în eseul lui Molnár, cele douã
concepte nu intrã în confruntare din voinþa autorului, ci pur ºi simplu
pentru cã, în lupta electoralã din Ungaria, grupãrile politicienilor din cele
douã tabere au dus o discuþie aprigã tocmai pe linia acestor concepte. Cã
din punctul de vedere al ideii moderne de naþiune toate acestea reprezintã
un impas? Poate, însã în ultimele cinci luni (sau mai degrabã din 1998 în-
coace) în Ungaria au un cuvînt mai mare de spus cei care nu intenþioneazã
sã împacã aceste noþiuni , ci vor sã le întoarcã una împotriva celeilalte –
acest lucru este valabil atît pentru Fidesz, devenit partid colectiv al dreptei,
ºi pentru aliatul sãu, MDF, cît ºi pentru MSZP-ul socialist ºi partidul liberal
SZDSZ.

Mizele ºi rezultatele alegerilor
„Societatea este un organism ciudat, de multe ori reacþioneazã incoerent,
conform logicii sale proprii, imposibilã de descifrat, dar pare, rareori, cã
percepe, înþelege ceva la care reacþioneazã în acelaºi timp, în mod cores-
punzãtor, indiferent de ceea ce i se spune sau i se strigã” – scrie Gusztáv

Molnár; aceastã atitudine a politologului meritã tot respectul. Pentru cã –
faþã de corectitudinea conceptualã adoratã de cãtre intelectuali – uneori
este mai important ca cineva sã perceapã corect miºcãrile sociale. Rezul-
tatele primului tur al alegerilor din Ungaria susþin raþionamentul lui
Molnár: lista comunã guvernamentalã Fidesz–MDF a primit 40 de pro-
cente, opoziþia MSZP 41 procente, în condiþiile unei participãri record de
70,53 la sutã. Rãmînînd în cadrul dicþionarului de douã cuvinte putem
spune cã a cîºtigat „concepþia de þarã” – cîºtigãtorilor însã le place mai
mult sã se numeascã „forþele schimbãrii de guvern”. Pentru al doilea tur
de scrutin, Fidesz s-a pregãtit cu o campanie puternicã, sprijinitã prin mi-
tinguri masive, ceea ce a ºi adus rezultate. În data de 21 aprilie, din cele
386 de fotolii libere ale parlamentului Fidesz-MDF a obþinut 188, MSZP
178, iar SZDSZ 19. Potrivit sistemului electoral ungar ºi cutumei parla-
mentare, aceste ultime douã forþe pot forma guvernul, deoarece fracþiuni-
le lor unite, folosindu-se de majoritatea lor de 9 mandate, vor putea vota
în 15 mai programul de guvernare al candidatului MSZP la postul de
prim-ministru, Péter Medgyessy, ºi guvernul de coaliþie al acestuia. Actua-
lul premier, Viktor Orbán, a anunþat în cadrul unei adunãri masive, desfã-
ºuratã în 7 mai în cetatea din Buda, cã forþele de guvernãmînt nu au pier-
dut, de fapt, pentru cã „patria nu poate fi în opoziþie”, apoi a fãcut apel la
simpatizanþii sãi sã formeze o miºcare reunindu-se în grupuri mici.
Aceastã afirmaþie dovedeºte faptul cã cei doi autori citaþi au dreptate.
Gusztáv Molnár denumeºte naþiunea un „organism viu”, iar
Nándor-László Magyari o „formã simbolicã, schimbãtoare a conºtiinþei”.
Nimic nu ar dovedi mai clar faptul cã sistemul conceptual al naþiunii a
existat, existã ºi va exista, decît dacã adepþii fostelor forþe de guvernãmînt
– adicã cei ai concepþiei naþionale – s-ar uni într-adevãr în cadrul unei
miºcãri. Poate cã – citîndu-l pe Molnár – cu ocazia alegerilor a avut loc o
luptã între „naþiune” ºi „þarã”, ºi s-ar putea, de asemenea, ca aceastã lup-
tã sã se decidã mai devreme sau mai tîrziu în favoarea „þãrii” – însã ima-
ginea de dupã scrutin dovedeºte cã „tabãra” naþionalã a ºi trecut peste în-
frîngerea parþialã din alegeri.

Absenþa statului
Este frapant fenomenul potrivit cãruia în viaþa publicã a Ungariei, în ultimii
ani, s-au purtat foarte multe discuþii, baliverne, discursuri electorale ºi co-
municate de presã în jurul imaginilor naþiunii ºi þãrii, în jurul concepþiilor
politice, în timp ce s-a vorbit foarte puþin despre stat. S-a discutat extrem
de mult despre ceea ce face statul (despre aceasta politicienii guvernanþi ai
Fidesz au fãcut multe declaraþii), precum ºi despre ceea ce nu ar trebui sã
facã statul, respectiv partidul care foloseºte mecanismul statului (iar des-
pre acestea liderii opoziþiei au fãcut cel puþin atîtea declaraþii ca ºi guver-
nul). Afirmaþia principalã a opoziþiei a fost cã Fidesz „zdrobeºte ºi imbibã
cu politicã” societatea ºi, în timp ce conduce þara, nu þine cont de principii-
le statului de drept care au fost cît de cît exersate de la 1989 încoace. Dar
nu putem contesta nici caracterul angajat al afirmaþiei fãcute de un Fidesz
avîntat, a cãrei esenþã a fost: pornind de la un sistem împrospãtat al ideilor
de dreapta, „sã eliberãm societatea din reþeaua altor conexiuni (cea a pesi-
mismului ºi a interpenetrãrii intereselor post-comuniste)”. Nici la dialogu-
rile despre coaliþie dintre MSZP ºi SZDSZ din mai, problema nu a fost ca-
racterul statului, ci împãrþirea pragmaticã a portofoliilor ºi a instituþiilor
între cele douã partide – de altfel, ar fi deja tîrziu ca specialiºtii lor sã discu-
te probleme legate de teoria statului.

Chiar ºi numai pentru a simplifica continuarea raþionamentului, nu
meritã sã mai întîrziem asupra întrebãrii: care parte a avut mai multã
dreptate în care problemã, deoarece, pentru a
decide, ar trebui sã trecem împreunã prin toatã
presa politicã a Ungariei din ultimii patru ani.
ªansa acestei continuãri a raþionamentului se
aflã însã exprimatã ºi în eseul lui Molnár. Polito-
logul afirmã cã, dacã „þara” va riposta la alegeri
(ceea ce s-a ºi întîmplat), atunci maghiarii din
Ardeal ºi Voivodina ar face mai bine sã termine
cu politica tipic minoritarã, în permanenþã pro-
-guvernamentalã, pe de o parte, iar pe de altã
parte cu conceptul de naþiune centrat pe Buda-
pesta. Numai cã este o problemã: nu prea existã
semne – cel puþin în Transilvania nu existã – re-
feritoare la aceste douã renunþãri, precum ºi la
îmbrãþiºarea regionalismului situat deasupra
comunitãþilor naþionale.

Gusztáv Molnár apreciazã corect cã nu pu-
tem decît spera ca guvernul MSZP-SZDSZ sã facã
miºcãri ºi în þãrile vecine Ungariei în direcþia
„introducerii autonomiilor regionale pe bazã de
alegeri, care sã aibã competenþe puternice”. De
ce cred cã acest lucru va rãmîne doar o speran-
þã? Nici unul dintre partidele de opoziþie – de pe
acum de guvernãmînt – nu a avut declaraþii de
fond nici în programul sãu, nici în timpul cam-
paniei electorale, despre stat. Au vorbit despre cum ar modifica ei aparatul
statului pe ici-colo, dar nu ºi despre ce fel de stat ungar ar fi de dorit din
punctul lor de vedere. Pentru concepþia regionalizatã ar fi binevenit un stat
parþial depolitizat, care ar transmite cît mai multe probleme în cadrul
competenþelor de nivel local, care nu ar interveni cu mînã forte în dezvol-
tarea unor zone chiar dacã în viziunea celor din centru acestea ar diferi în
mod excesiv de media generalã. Aceastã concepþie înseamnã o structurã
statalã neutrã, minimalistã, care intervine cît mai puþin posibil în viaþa ce-
tãþenilor ºi care deserveºte în spiritul epocii, care renunþã, de fapt, la acea
atitudine modernistã potrivit cãreia statul centralizat trebuie sã dicteze în
mod obligatoriu în toate domeniile vieþii publice.

Pentru a atinge starea idealã a statului care sprijinã regionalismul, care
o deserveºte în neutralitatea sa modestã, este necesar ca societatea sã se
adreseze statului cel puþin cu indulgenþã bunãvoitoare – chiar dacã nu are
încredere în el –, acelui stat care între anii 1948 ºi 1989 (în România ºi Iu-
goslavia parþial pînã în zilele noastre) a naþionalizat toate valorile comuni-

tare ale societãþii ºi nu vrea sã le retrocedeze integral nici pînã în ziua de
azi. Aici, sub expresia de „valoare” înþeleg deopotrivã valori materiale (clã-
diri, averi) ºi atribuþiuni, competenþe, resurse sociale etc. Mai simplu spus:
bani ºi putere.

Sã ne imaginãm un „nene societate” mai mult sau mai puþin sãrac, dar
conºtient, care bate la uºa vilei lui Oscar Statul zicînd: „Renunþã în favoa-
rea mea la 70 la sutã din banii tãi ºi din puterea ta, ca sã mã pot revigora,
oferã-mi o bazã satisfãcãtoare, dar necesarã, în acest scop, de restul mã
ocup eu!”. O asemenea încercare conceptualã care tinde spre glumã, este
aproape imposibil de imaginat în România, deoarece statului centralizat,
care funcþioneazã comandã manualã unsã cu ºpagã, nici prin gînd nu-i
trece sã renunþe la puterea obþinutã în timpul dictaturii cuplate cu ideolo-
gia naþionalã. Acest lucru mi se pare problematic ºi în cazul Ungariei, pen-
tru cã, din 1989 încoace, nu s-a produs o schimbare de o asemenea mãri-
me, iar cauza nu poate fi alta decît susþinerea – mai mult ca probabil – mi-
cã a transformãrii regionale radicale a statului.

Incertitudinea regionalismului
Susþinãtorii regionalismuluui ar fi bine sã înþeleagã cã, se pare, o parte în-
semnatã a societãþii maghiare este mulþumitã cu centralismul Budapestei
completat de un sistem al autonomiilor locale relativ bun – care pãstreazã
urmele tradiþiilor de cel puþin 400 de ani ale sistemului comitatelor. (Acest
sistem al autonomiilor a fost sprijinit chiar de cãtre guvernul Fidesz prin
sume importante destinate dezvoltãrii provinciei – e drept cã regionalis-
mul ar desfiinþa tocmai aceste sisteme centrale ale redistribuþiei.) Cei care
sînt de partea concepþiei de stat liberal, minimalist, care deserveºte, nu tre-
buie sã uite cã acestei majoritãþi masive îi convine, poate, cã partidele care
îºi schimbã periodic poziþiile utilizeazã, de fapt, instituþiile de stat ca niºte
sisteme în serviciul puterii ºi nu au intenþia sã lase moºtenitorilor lor un
sistem al puterii minimalizat strict, care ar diminua posibilitãþile economi-
ce ale propriilor sfere de influenþã ºi de putere. Mai trebuie adãugat cã mi-
za alegerilor din Ungaria din 1994, 1998, ºi parþial a celor din anul acesta a
fost „schimbarea gãrzii”: la o parte cu elita proliferatã! Dacã privim din
acest punct de vedere, majoritatea nu se entuziasmeazã pentru elitele poli-
tice care procedeazã în acest fel, le ºi schimbã la nevoie, însã este dezamã-
gitã la fiecare patru ani.

Or, pentru ca Ungaria sã devinã „o structurã regionalã post-modernã a
comunitãþilor teritoriale” ºi, în urma exemplului ei, ºi teritoriile multietni-
ce din jur sã devinã la fel, este nevoie de o asemenea voinþã ºi presiune to-
talã din partea societãþii, care sã oblige elitele politice din Ungaria ºi din Ro-
mânia sã facã aceastã schimbare. Gusztáv Molnár a indicat corect faptul cã
miza alegerilor din Ungaria se aflã, printre altele, în sfera confruntãrii din-
tre concepþia de „þarã” ºi cea de „naþiune” – dar nu putem vedea clar dacã
în spatele concepþiei de stat schiþatã mai sus existã un sprijin de asemenea
mãrime.

Pentru minimalizarea, depolitizarea ºi regionalizarea statului este ne-
voie, pe de o parte, ca societatea sã ºtie ºi sã simtã cã statul îi aparþine, iar
pe de altã parte ca elita politicã sã recunoascã ºi ea faptul cã statul minimal
poate funcþiona ºi fãrã genialitatea ei autoritarã. În aprilie, în spatele „þãrii”
s-au aliniat – adãugînd numãrul alegãtorilor din cele douã tururi de scru-
tin – 7 milioane 500 de mii2, în timp ce în spatele „naþiunii” s-au adunat 6
milioane 700 de mii de cetãþeni ai Ungariei. Iar de partea „statului” ºi a
„regiunii”? Cu siguranþã, mulþi: aceºtia, într-adevãr, formeazã o majoritate
invizibilã. Dacã aceastã majoritate nu va deveni vizibilã, nici mãcar Uniu-
nea Europeanã liberalã, post-modernã, a „þãrilor ºi regiunilor” nu va fi ca-

pabilã sã impunã aceastã transformare a statului societãþilor din Ungaria,
respectiv din România. Astfel va putea deveni Ungaria mai devreme, iar Ro-
mânia (poate) mai tîrziu, doar un buchet colorat ºi mirositor, un buchet
special pe pãlãria UE.

Traducere de KOROS FEKETE Sándor
Note
1     Szilágyi, Ákos, Oroszország elrablása. A szovjettelen unió története.
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1999.

2     Babus, Endre, Akciótervek a szavazatok újraszámlálására – Direkt
kapcsolat? [Planuri de acþiune pentru recalcularea voturilor – O le-
gãturã directã?] În, HVG, an. 24., nr. 19., 11 mai 2002.
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Daniel J. ELAZAR

Marele proiect de
comunitate federalã
al lui Althusius

Drumul cãtre democraþia modernã a început cu Reforma protestantã în
secolul al 16-lea, mai ales printre acei exponenþi ai protestantismului re-
format care au dezvoltat o teorie teologicã ºi politicã ce a readus lumea oc-
cidentalã pe calea autoguvernãrii populare, subliniind libertatea ºi egali-
tatea1. Deºi întemeietorii ºi purtãtorii de cuvînt originali ai protestantis-
mului reformat au scris multe lucrãri politice, scrierile lor au fost mai
ales teologice, ori cu caracter polemic. Numai la sfîrºitul primului secol al
Reformei a apãrut din tradiþia reformatã un filosof politic care sã constru-
iascã o filosofie politicã sistematicã în afara experienþei reformate, sinteti-
zînd experienþa politicã a Sfîntului Imperiu Roman ºi ideile politice ale
teologiei contractuale a protestantismului reformat. Acest om, Johannes
Althusius, ºi-a prezentat filosofia politicã într-o operã clasicã, Politica
Methodice Digesta, publicatã întîia datã în 1603, reeditatã amplificatã în
1610 ºi revãzutã într-o formã finalã în 1614.

Politica lui Althusius a fost prima carte care a prezentat o teorie cu-
prinzãtoare a republicanismului federal înrãdãcinat într-o perspectivã
contractualã a societãþii umane derivatã din – dar nu dependentã de – un
sistem teologic. Ea prezenta o teorie a construcþiei politice bazatã pe stat
ca o asociere politicã mixtã stabilitã de cetãþeni prin intermediul asocieri-
lor sale primare pe baza consensului mai curînd, decît ca un stat reificat
impus de un conducãtor sau de o elitã.

Primul mare proiect federalist, cum însuºi Althusius a fost atent sã îl
facã cunoscut, a fost cel din Biblie, mai exact Scripturile Evreieºti sau Ve-
chiul Testament. Pentru el, a fost ºi cel mai bun – politica idealã bazate pe
principii corecte. Gîndirea biblicã este federalã (de la latinescul foedus,
contract) de la un capãt la altul – de la contractul lui Dumnezeu cu Noe,
care a stabilit echivalentul biblic a ceea ce mai tîrziu filosofii au numit le-
gea naturalã (Geneza, cap. 9), la reafirmarea de cãtre evrei a contractului
de pe Sinai sub conducerea lui Ezra ºi Neemia, adicã adoptarea Torei
drept constituþie a celei de-a doua comunitãþi statale. Principiul federali-
tãþii este central în viziunea lumii biblice (Cartea lui Ezra, cap. 10; Car-
tea lui Neemia, cap 8.), baza tuturor relaþiilor, mecanismul definirii ºi
alocãrii autoritãþii, ºi temeiul educaþiei politice biblice.

Marele proiect biblic al umanitãþii este federal în trei feluri. Întîi, este
bazat pe o reþea de contracte începînd cu cele dintre Dumnezeu ºi oa-
meni, care þese urzeala relaþiilor umane, în special politice, într-o manie-
rã federalã – printr-un pact, asociere ºi consimþãmînt. În secolul al
16-lea, aceastã viziune asupra lumii a fost recreatã de aripa reformatã a
protestantismului ca o teologie federalã din care Althusius, hughenoþii,
contractualiºtii scoþieni ºi puritanii englezi ºi americani au dezvoltat teorii
politice ºi principii ale proiectului constituþional.

În al doilea rînd, comunitatea statalã biblicã clasicã a fost o federaþie
de triburi pe deplin articulatã ºi reafirmatã prin contract, spre a funcþiona
printr-o constituþie ºi niºte legi comune. Toate ºi oricare dintre schimbãri-
le constituþionale din cadrul statului israelit au fost introduse prin con-
tract. Chiar ºi dupã introducerea monarhiei, elementul federal a fost
men þinut pînã cînd multe dintre structurile tribale au fost distruse de for-
þele externe. Viziunea biblicã a unei comunitãþi statale restaurate în era
mesianicã are în vedere reconstituirea federaþiei tribale. Cei mai mulþi
dintre puritanii americani ºi mulþi americani din era revoluþionarã, prin-
tre alþii, au fost inspiraþi de comunitatea politicã biblicã în instaurarea
aranjamentelor federale.

În al treilea rînd, viziunea biblicã a „sfîrºitului zilelor” – era mesiani-
cã – întrezãreºte nu numai o restaurare a sistemului tribal din Israel, ci
chiar ceea ce apare ca fiind, printre toate intenþiile ºi þelurile, o confedera-
þie globalã sau o ligã a naþiunilor, fiecare pãstrîndu-ºi propria integritate ºi
acceptînd un contract divin comun ºi o ordine constituþionalã. Aceastã or-
dine va stabili relaþiile contractuale potrivite pentru întreaga lume. Marile
proiecte ale lui Immanuel Kant ºi Martin Buber au depins din greu de
aceastã viziune.

Sub anumite aspecte, toate marile proiecte federaliste care au urmat
pînã la cel al lui Pierre-Joseph Proudhon, la mijlocul secolului al 19-lea,
sînt derivate sau întrucîtva înrudite cu aceste precedente biblice. Lucrul
este adevãrat chiar dacã au existat distincþii între marile proiecte evreieºti
ºi creºtine, catolice ºi protestante, religioase ºi seculare din cadrul tradi-
þiei biblice. Marele proiect al lui Althusius este o propunere comprehensi-
vã de dezvoltare a statului ideal care sã funcþioneze în armonie cu princi-
palele forþe ale universului. El este conceput sã ofere o bazã pentru orga-
nizarea tuturor aspectelor statului ºi a ordinii lui sociale, bazate pe legea
din Scripturã ºi pe învãþãmintele acesteia. Mai mult chiar, este federal în-
tr-un mod cuprinzãtor, ceea ce vrea sã spunã cã fiecare aspect al statului
trebuie întemeiat pe principii ºi adaptãri federale, în maniera reþelei con-
tractuale biblice. De asemenea, el încearcã sã fie realist; este întemeiat pe
o înþelegere realistã a naturii umane, a limitelor ºi posibilitãþilor ei în ceea
ce urma sã devinã cunoscut în secolul al 17-lea drept „noua ºtiinþã a
 politicii”2.

Marele proiect al lui Althusius s-a dezvoltat dintr-o serie de segmente
constructive sau celule de autoguvernare, de la cele mai mici, mai intime
conexiuni, la comunitatea universalã, fiecare dintre ele fiind organizatã
intern ºi legatã de celelalte printr-o formã de relaþie consensualã. Fiecare
este orientatã spre un grad mai înalt de armonie umanã care sã fie atins
integral în timp. Fiecare mare proiect combinã într-un fel dimensiunea
politicã ºi cea mîntuitoare în cãutarea bunei comunitãþi, dacã nu chiar a
celei sfinte. Un mare proiect federalist este unul în care universul este

conceput în termeni federaliºti, iar statul cuprinzãtor este construit în ra-
port cu acesta.

Althusius trebuie considerat o figurã localizatã la intersecþia tendinþe-
lor majore ale culturii occidentale în tranziþia de la timpurile medievale la
cele moderne. Unul dintre marii autori de proiecte creºtine protestante, el
a încãlecat Reforma ºi începutul epocii moderne. În consecinþã, el a fãcut
efortul de a sintetiza ºi seculariza întrucîtva gîndirea reformatã protestan-
tã cu privire la statul ideal ºi de a o împinge în direcþii practice, concrete.

În bãtãlia pentru construcþia statalã europeanã din secolul al 17-lea,
viziunea althusianã, care chema la edificare de state ºi principii federale –
ca asociaþii politice mixte – a pierdut în favoarea viziunii lui Jean Bodin ºi
a stataliºtilor care chemau la alcãtuirea statelor centralizate reificate, în
care toate puterile erau întrupate într-un rege legitimat prin ordine divinã
la vîrful piramidei puterii sau într-un centru suveran. Dacã gîndirea al-
thusianã ºi-a avut exponenþi pînã în ultima parte a secolului, dupã aceas-
ta ea a dispãrut din curentul principal al filosofiei politice. Le-a rãmas
americanilor sã inventeze federalismul modern pe baza individualismu-
lui ºi astfel sã reintroducã ideea statului ca asociaþie politicã mai curînd
decît o entitate reificatã, un artefact despre care se crede cã ar avea o ex-
perienþã independentã de poporul care îl constituie.

În secolul al 19-lea, o parte a gînditorilor germani ce doreau unifica-
rea Germaniei pe principii federale, recapitulaþi de Otto von Gierke, l-au
redescoperit pe Althusius. Dar, totuºi, ºi acolo dinamica Germaniei înspre
statalitatea reificatã (statehood) ºi, pînã la urmã, înspre totalitarism, a lã-
sat ideile althusiene pe dinafarã. Ele au rãmas periferice pînã ºi în raport
cu cercetãtorii federalismului modern, cãci acesta a fost atît de puternic
conectat cu principiul individualismului, cã nu exista vreun interes de a
lua în considerare efortul althusian de a trata problemele familiei, ocupa-
þiei ºi comunitãþii împreunã cu drepturile individuale în stabilirea ordinii
politice. Doar recent, vãzînd consecinþele individualismului nelimitat,
deopotrivã filosofic ºi practic, au început politologii sã exploreze proble-
mele libertãþii în relaþie cu grupurile primordiale – în special familiile ºi
comunitãþile etnice. Aici s-a descoperit cã Althusius a avut mult de oferit
societãþii contemporane.

Martin Buber a fost poate primul care a sugerat cum ar putea ideile al-
thusiene sã serveascã oamenii secolului al 20-lea. În lucrarea sa Paths in
Utopia (Drumuri spre Utopia), el ºi-a întemeiat parþial lucrãrile politice
pe Althusius. Carl Friedrich, marele exponent academic al liberalismului
german, a reînviat interesul academic pentru Althusius, publicîndu-i Po-
litica  în versiunea ei latinã, cu o introducere amplã. Recent, mai mulþi sa-
vanþi, ca Frederick S. Carney, Patrick Riley ºi Thomas Hueglin, au explorat
ideile lui Althusius. În Germania lui natalã a existat un interes reînnoit
pentru ideile althusiene ca fundament pentru democraþia federalã ger-
manã. În ceea ce a fost odatã Iugoslavia, influenþa althusianã a reprezen-
tat o puternicã contrapondere la comunism, ca bazã pentru introducerea
mãsurãrii libertãþii republicane.

Existã o oarecare disputã printre savanþi cu privire la relaþia dintre
 Althusius ºi federalism. Otto von Gierke, primul savant care a încercat sã-i
restituie lui Althusius locul meritat în istoria gîndirii politice, a vãzut în el
esenþialmente un medieval în cãutarea reconstruirii corporatismului me-
dieval pentru vremuri postmedievale ºi aflate în schimbare. Pe de altã
parte, Carl Friedrich, prima figurã importantã în renaºterea althusianã
din secolul al 20-lea, l-a vãzut pe Althusius ca fiind plasat undeva între
medieval ºi modernitate, un precursor al federalismului modern.

Ca cercetãtor al federalismului sub toate formele sale, ºi ca federalist,
acest autor ar sugera cã e necesar ca Althusius sã fie privit nu doar într-o
perspectivã istoricã, în calitate de figurã a tranziþiei de la corporatismul
medieval la federalismul modern, ci ca o sursã de idei ºi modele pentru
federalismul postmodern. Federalismul premodern, dinaintea secolului
al 17-lea, a avut un temei tribal sau corporatist puternic, unul în care in-
divizii au fost inevitabil definiþi ca membri ai grupurilor permanente,
multigeneraþionale, ºi ale cãror drepturi ºi obligaþii au derivat în întregi-
me sau în principal din apartenenþa de grup. Federalismul modern a ex-
plodat din acest model pentru a propune state construite strict sau în
principal pe baza indivizilor ºi a drepturilor lor, lãsînd puþin sau nici un
pic de spaþiu pentru recunoaºterea sau legitimarea grupurilor intergene-
raþionale.

Un federalism postmodern trebuie sã ia în calcul unul dintre princi-
piile de bazã ale politicii postmoderne, anume acela cã indivizii trebuie sã
fie securizaþi în drepturile lor individuale, dar ºi grupurile trebuie recu-
noscute ca reale, legitime ºi necesitînd un statut apropriat. Althusius este
primul ºi unul dintre puþinii filosofi politici care a încercat sã facã aceastã
sintezã. Inutil sã o mai spun, gîndirea lui tardiv medievalã nu poate fi în
întregime transpusã în epoca postmodernã din ultima parte a secolului al
20-lea. Totuºi, în parte fiindcã a scris într-o perioadã de epocalã tranziþie
de la evul mediu tardiv la epoca modernã, mult din sistemul, ideile ºi
chiar terminologia lui pot fi adaptate sau cel puþin pot forma baza pentru
un federalism postmodern. Prezentul eseu nu pretinde cã este în stare sã
opereze aceastã adaptare ori sintezã. Cel mult el sugereazã cîteva linii de
gîndire ºi investigaþie care ne pot conduce în direcþia aceasta. Ele pot fi re-
zumate dupã cum urmeazã:

1. Temeiurile filosofiei politice a lui Althusius sînt amplu ºi profund
contractuale. Pactum (contractul) este doar baza organizãrii politice legi-
time. Mai mult decît atît, Althusius dezvoltã o bazã contractual-federalã
pentru ideile sale, care este cuprinzãtoare. Nu numai cã asocierea univer-
salã este construitã ca o federaþie de comunitãþi, dar însãºi politica ca ata-
re e amplu ºi profund federalã, întemeiatã cum este pe unire ºi comuni-
care (în sensul împãrtãºirii), aºa cum sînt ele exprimate de ideea cã
membrii sãi sînt simbionþi.

Accentul dual pus de Althusius pe federalism ca relaþie ºi pe împãrtã-
ºire [a aceloraºi valori] ca bazã a relaþiilor federale a rezultat cã este o
axiomã fundamentalã a federalismului. Deºi pot fi forme diferite de relaþii
federale, iar idealul împãrtãºirii poate fi realizat în forme diferite, federa-
lismul rãmîne esenþialmente o relaþie, iar împãrtãºirea este principiul ei
cãlãuzitor. Astfel, statul este o asociaþie simbioticã constituitã de simbionþi
prin comunicare.

Accentul pus de Althusius pe existenþa, deopotrivã, a asociaþiilor natu-
rale ºi civile în sfera privatã reflectã interesul lui special privitor la ceea ce
am numi dreptul natural la asociere. Familia este o asociaþie naturalã ba-

zatã pe douã relaþii: conjugalã ºi de înrudire. De vreme ce familia nuclea-
rã este o relaþie conjugalã, ea este contractualã. În mod natural, colle-
gium sau asociaþia civilã este contractualã în ambele ei forme, secularã ºi
ecleziasticã.

Asociaþiile mixte ºi publice sînt, deopotrivã, contractuale în raport cu
oraºul(stat) vãzut ca o republicã contractualã formatã dintr-o uniune de
collegia, cu provincia – o uniune contractualã de aºezãri – ºi comunita-
tea statalã, o uniune contractualã de provincii (aceasta este aºa chiar dacã
Althusius vorbeºte despre drepturile provinciei ca sprijin al comunitãþii
statale ºi nu ca simplã uniune de oraºe). Contractele sînt pentru Althusius
cãile prin care simbionþii pot iniþia ºi menþine asociaþiile. Ele sînt deopo-
trivã produsul necesitãþii ºi al voinþei.

2. Althusius se ocupã cu problema suveranitãþii, care, ulterior, a deve-
nit problema juridicã criticã a federalismului modern, ºi el o vede aparþi-
nînd poporului ca întreg. Pe de o parte, aceasta face dintr-un stat bun o
res publica, întruchipeazã deci bunul comun. Pe de altã parte, aceasta fa-
ce posibilã ºi existenþa unei consociatio consociatiorum, a unei univer-
sitas compuse din collegia, de vreme ce poporul poate delega exercitarea
puterii suverane cãtre corpuri diferite dupã cum îi place (în conformitate
cu voinþa lui suveranã).

Problema suveranitãþii indivizibile ridicatã de Jean Bodin a devenit
stînca de care s-a spulberat confederaþia premodernã. Sistemul statal mo-
dern s-a bazat pe principiul suveranitãþii indivizibile care, într-o erã a sta-
telor tot mai monolitice ºi mai energice, a devenit un sine qua non  al exis-
tenþei politice. Aºa încît, lumea medievalã a statelor bazate pe o suverani-
tate împãrtãºitã a trebuit sã batã în retragere. Abia odatã cu inventarea fe-
deralismului modern de cãtre pãrinþii întemeietori americani a fost gãsitã
o soluþie practicã la aceastã problemã, permiþînd dezvoltarea federaþiei
moderne ca formã de guvernare. Althusius a oferit baza teoreticã pentru
rezolvarea problemei suveranitãþii cu circa 175 de ani mai înainte (fãrã în-
doialã necunoscutã lor) ºi i-a conferit necesara înrãdãcinare filosoficã.

Învierea interesului pentru Althusius în vremurile noastre a însoþit în-
vierea posibilitãþilor de confederare. Uniunea Europeanã este exemplul cã-
lãuzitor de confederaþie postmodernã; existã ºi altele trei sau patru. Deºi
Althusius însuºi nu dezvoltã o teorie a confederãrii ca atare, modul sãu par-
ticular de a gîndi federalismul, în care vede asocierea universalã ca fiind
constituitã de comunitãþi organice cuprinzãtoare, are în mod clar ceva de
pus la contribuþie pentru o teorie postmodernã emergentã a confederãrii3.

Althusius înþelege mai departe suveranitatea politicã drept putere con-
stituentã. Aceasta este, deopotrivã, o definiþie mai restrînsã ºi mai republi-
canã a suveranitãþii, caracterul plenar al acesteia fiind folosit ca putere
menitã sã constituie guvernarea – o putere care emanã din corpul orga-
nic al comunitãþii politice, i.e. poporul. Mai mult, odatã ce poporul acþio-
neazã, suveranitatea sa este localizatã în jus regni, dreptul sau legea fun-
damentalã a teritoriului, adicã constituþia.

Acest concept althusian are importante implicaþii pentru dreptul in-
ternaþional contemporan, care se confruntã cu problema de a ºti cum sã
tempereze efectele principiului suveranitãþii absolute ºi indivizibile moº-
tenit din jurisprudenþa modernã într-o lume din ce în ce mai indepen-
dentã. Chiar ºi acolo unde principiul nu a fost pus în discuþie, exerciþiul
practic al suveranitãþii absolute nu mai este posibil. Mai mult, existã un
numãr în creºtere de situaþii în care principiul nu poate fi aplicat ca odini-
oarã. Una dintre cãile de rezolvare în asemenea cazuri a fost sã se inves-
teascã suveranitatea în documentul constituþional însuºi, în ceea ce
Althusius ar numi jus regni. Investirea suveranitãþii într-un document
constituþional este în întregime consonant cu un federalism contractual.

3. Althusius serveºte ca punte între fundamentele biblice ale civiliza-
þiei occidentale ºi ideile ºi instituþiile politice moderne. El traduce tradiþia
politicã biblicã în forme moderne folositoare. Din acest punct de vedere,
el trebuie opus lui Benedict Spinoza care, cîþiva ani mai tîrziu, în opera sa,
Tractatus Theologico-Politicus (Tratatul de teologie politicã), a pledat
pentru o nouã ºtiinþã politicã modernã, demonstrînd cã tradiþia politicã
biblicã aplicatã numai la vechiul Israel a încetat sã mai fie relevantã cînd
evreii ºi-au pierdut statul (dacã ºi numai pînã cînd statul evreu a fost res-
taurat). Althusius se confruntã cu aceleaºi probleme ale politicii moderne
fãrã a se debarasa ori a nega fundamentele biblice. Parþial, aceasta l-a fã-
cut mai puþin util pe durata epocii moderne, atunci cînd accentele sale
calviniste asupra necesarei legãturi dintre religie, stat ºi societate au mers
contra curentului dezvoltãrii statului secular modern.

Versiunea althusianã a modelului calvinist de stat omogen din punct
de vedere religios nu pare posibil sã fie reînviat în epoca modernã. Pe de
altã parte, sîntem pe cale de a reînvia o veche înþelegere a faptului cã nici
o societate civilã nu poate exista fãrã niºte fundamente în norme trans-
cendente, care sã-i oblige ºi sã-i uneascã pe cetãþeni, stabilind bazele ne-
cesare pentru încredere ºi comunicare. [...]

A-l citi pe Althusius înseamnã sã descoperi ce importante sînt ideile
lui pentru vremurile noastre. Eclipsate timp de trei secole de convingerile
majore ale epocii moderne cu privire la statul–naþiune omogen, construit
în jurul cetãþenilor individuali, stînd goale – sub raport politic – în faþa
maºinãriei de stat, ideile althusiene par mult mai prezente în epoca post-
modernã, cu reþelele ei politice mult mai moderne, cu recunoaºterea re-
înnoitã a grupurilor primordiale ºi a asociaþiilor politice ca pãrþi ºi parcele
ale vieþii politice contemporane, ºi lupta ei federalistã pentru, deopotrivã,
universalism ºi particularism, ecumenism ºi comunitate.

Traducere de Ovidiu PECICAN

Note
1     Vezi, de exemplu, Robert Henry Murray, The Political Consequences of

the Reformation: Studies in Sixteenth-Century Political Thought (New
York: Russell and Russell, 1960) ºi Michael Walzer, The Revolution of
the  Saints: A Study in the Origins of Radical Politics (Cambridge, Mas-
sachusetts: Harvard University Press, 1982).

2     Vezi Daniel J. Elazar, ed., Federalism as Grand Design: Political Philo-
sophers and the Federal Principle (Lanham, Maryland: University
Press of America and Center for the Study of Federalism, 1987).

3     Vezi idem, „Europe and the Federal Experience”, în Federalism and the
Way to Peace (Kingston, Ontario, Canada: Institute of Intergovernmen-
tal Relations, Queens University, 1994).
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Suveranitatea politicã ºi
comunicarea
ecleziasticã

IX
Acum, dupã ce am discutat asocierile publice particulare ºi minore,
vo m trata asocierea publicã universalã

1
 ºi majorã. În aceastã asocie-

re, mai multe oraºe ºi provincii se obligã pe sine ca, unindu-ºi forþe-
le  ºi prin intermediul eforturilor lor comune, sã deþinã, sã organize-
ze, sã aplice ºi sã apere legea þãrii (jus regni)2 în procesul de comu-
nicare mutualã a lucrurilor ºi serviciilor. Cãci fãrã acest sprijin, ºi
fãrã legea referitoare la comunicare, o viaþã pioasã ºi dreaptã nu
po ate fi iniþiatã, întreþinutã ºi pãstratã în viaþa socialã universalã.

Din cele de mai sus reiese cã aceastã societate mixtã, constituitã
parþial din societãþi private, naturale, necesare ºi voluntare, ºi par-
þial din societãþi publice, se numeºte asociere universalã. Este o co-
munitate politicã în sens deplin, un imperiu, o þarã, un stat3, pre-
cum ºi oameni uniþi într-un singur corp prin înþelegerea mai mul-
tor asocieri simbiotice ºi colegii particulare, reunite de un sistem de
drept comun. Cãci familiile, oraºele ºi provinciile au existat în mod
firesc înaintea imperiilor ºi le-au dat naºtere acestora.

Mulþi autori fac distincþie între imperiu (regnum) ºi comunitate
statalã ( respublica) , legîndu-l pe primul de instituþia monarhicã a
regelui, iar pe ultimul de instituþia poliarhicã a optimaþilor4. În opi-
nia mea, aceastã distincþie este incorectã. Cãci imperiul este pro-
prietatea poporului

5
 ºi doar administrarea acestuia îi revine regelui.

A ceastã constatare a fost fãcutã deja de Cicero – citat de Augustin:
„s tatul este comunitatea poporului, chiar dacã poate fi guvernatã bi-
ne ºi în mod drept de un rege, de cîþiva optimaþi sau de întregul po-
por”

i
. Într-adevãr, orice comunitate politicã, chiar ºi o cetate, se

po ate numi stat, precum statul atenian, spartan, evreu sau roman,
iar multe dintre acestea au fost conduse de regi. [...]

Vom discuta, întîi, despre membrii unui teritoriu, iar apoi des-
pre legile acestuia. Membrii unui imperiu sau a acestei asocieri
simbiotice universale nu sînt – în opinia mea – indivizi, familii sau
colegii, ca într-o asociere privatã sau publicã particularã, ci oraºe,
provincii ºi regiuni, care au cãzut de acord sã formeze un singur
corp prin uniune reciprocã ºi comunicare.

6
 Persoanele individuale

care compun aceste grupuri membre se numesc cetãþeni autoh-
toni 7, locuitori ai þãrii, sau fii ºi fiice ale þãrii. Trebuie sã-i deosebim
pe ei de strãini, persoane care nu pot emite nici o pretenþie în ceea
ce priveºte participarea la sistemul de drept ºi nici asupra imperiu-
lui . Se poate spune cã cetãþenii individuali, familiile ºi colegiile nu
sînt membrii þãrii tot aºa cum scîndurile, cuiele ºi piroanele nu sînt
considerate pãrþi ale corãbiilor, ºi nici pietrele, grinzile ºi mortarul
pãrþi ale casei. Pe de altã parte, oraºele, comunitãþile urbane ºi pro-
vinciile sînt membre ale teritoriului, la fel ca prora, pupa ºi chila
sînt membre ale corabiei, iar acoperiºul, pereþii ºi duºumeaua sînt
pãrþi esenþiale ale casei. [...]

Liantul acestui corp ºi al acestei asociaþii este consensul, împre-
unã cu încrederea pe care membrii comunitãþii statale ºi-o mani-
festã ºi de care se bucurã în mod reciproc. Liantul, cu alte cuvinte,
este promisiunea tacitã sau expresã de a împãrtãºi bunuri materia-
le, servicii reciproce, ajutor, poveþe ºi aceleaºi legi ( jura) în mãsura
în care este util ºi necesar pentru viaþa socialã universalã dintr-o
þarã. Chiar ºi cei reticenþi vor trebui sã accepte aceastã comunicare.
În pofida celor spuse anterior, provinciile aceluiaºi imperiu pot apli-
ca legi speciale diferite. Platon spunea pe bunã dreptate cã aceastã
încredere este temeiul societãþii umane, în timp ce lipsa de încrede-
re este plaga ei ºi cã încrederea este liantul concordiei între mem-
brii comunitãþii statale. Cãci promisiunea diferiþilor oameni ºi ordi-
ne are drept scop ca acþiunile pãrþilor individuale sã serveascã utili-
tatea ºi exis ten þa comunitãþii statale, iar inferiorii sã fie uniþi cu su-
periorii de echitatea sistemului de drept ( jus). [...]

Cu cît mai populatã e asociaþia, cu atît mai sigurã ºi mai noro-
co asã este. Deci depopularea unui oraº ºi a unei þãri este înþeleasã
ca una dintre cele mai severe pedepse. Este util ºi necesar sã avem
un numãr mare de cetãþeni, deopotrivã în timp de rãzboi ºi în timp
de pace. În timp de rãzboi, un numãr mare poate opri mai uºor o
forþã externã ºi îi poate face faþã. Blestemul unei nenorociri poate
diminua ºi ruina cu mai multã uºurinþã ºi rapiditate un numãr mic
de cetãþeni. [...] În timp de pace, un numãr mare de oameni îmbo-
gãþeºte vistieria publicã prin impozite, taxe vamale, amenzi, indus-
trie, comerþ ºi bunuri. [...]

Pe de altã parte, o comunitate statalã sau o regiune cu exces de
populaþie nu este ocolitã de dezavantaje ºi este expusã multor peri-
cole, deoarece toate bunurile materiale sînt consumate ºi epuizate
mai rapid ºi mai uºor datoritã excesului de oameni. Astfel rezultã o

penurie de bunuri ºi apare sãrãcia. Mai mult, atîþi oameni nici nu
pot fi guvernaþi uºor ºi bine. Nici concordia, buna orînduialã ºi dis-
ciplina potrivitã nu pot fi pãstrate atît de uºor dacã sînt implicate
multe persoane. În astfel de cazuri, se înmulþesc linguºitorii, socie-
tatea este copleºitã de bogãþie, dar ºi de depravare, atîta timp cît bo-
gãþia este preferatã virtuþii, mita dreptãþii, timiditatea curajului, iar
rãul binelui. Aºa cum fierul prin natura lui produce rugina care o
m ãnîncã încetul cu încetul, aºa cum fructul copt produce viermi ca-
re îl consumã treptat, la fel ºi imperiile8 mari, populate ºi puternice
m ani festã multe coruperi care le slãbesc treptat. Experienþa aratã cã
puterea conduce la o siguranþã de sine exageratã, siguranþa de sine
exageratã la nesãbuinþã, nesãbuinþa la dispreþ, dispreþul la slãbirea
autoritãþii ºi, în fine, la pierderea imperiului. Puterea poate duce ºi
la bogãþie, iar bogãþia la urmãrirea plãcerilor senzuale ºi aºa la tot
ceea ce este depravat. Cînd puterea unei comunitãþi statale începe
sã creascã, forþa ºi virtutea ei intrã în declin. De exemplu, Imperiul
Roman a atins apogeul autoritãþii ºi demnitãþii sale în timpul dom-
niei lui Augustus. În timpul lui Tiberius însã, a început urmãrirea
plãcerilor senzuale, iar virtutea a fost subjugatã de plãcere. Sub
 Caligula, Claudius ºi Nero virtutea a fost pe de-a-ntregul distrusã.
Pentru o vreme, întîi sub Vespasian iar apoi în timpul lui Traian ºi
 Antonius Pius, virtutea s-a impus din nou, ºi odatã cu ea a revenit ºi
g rando area im perialã. Cu toate acestea, foarte curînd, sub
 Domiþian, care l-a succedat pe tron pe Vespasian ºi Titus, ºi ulterior
în timpul lui  Commodus, care l-a urmat pe Traian ºi pe Antonius
Pius, virtutea a cedat din nou, ºi împreunã cu ea a dispãrut ºi gloria
imperialã.

Din aceste consideraþii s-ar putea conchide cã un stat de mãrime
mijlocie este cel mai bun ºi mai durabil. Un astfel de stat poate re-
zista forþei externe ºi nu cade victimã formelor de depravare pe care
le-am discutat. De asemenea, este influenþat mai puþin de pasiuni,
haos, avariþie ºi ambiþii, fiindcã este nevoit sã priveascã cu suspiciu-
ne puterea vecinilor sãi ºi sã fie mai prudent. Statul roman este un
asemenea exemplu. Cînd a fost de mãrime medie, a fost scutit de
multe coruperi. Cînd a crescut la o dimensiune mare, chiar dacã
i - au crescut deopotrivã puterea ºi populaþia  ca în timpul lui Marius,
Sulla, Pompei ºi Iuliu Cezar  a cãzut victimã multor forme de depra-
vare,  care au provocat tulburãri severe. Dar statul veneþian, pentru
cã a rãmas de mãrime medie ºi rezistã cu succes datoritã severitãþii
legilor sale oricãror forme de corupere intenþionatã, s-a dovedit a fi
cel mai durabil, aºa cum se poate spune ºi despre cetatea Spartei.

Aºa sînt membrii þãrii. Iar sistemul sãu de drept este acel mijloc
prin care membrii, pentru a asigura buna ordine ºi a produce cele
necesare traiului de-a lungul ºi de-a latul teritoriului, sînt asociaþi ºi
legaþi unii de alþii ca un singur popor într-un singur corp avînd un
singur cap.ii  Acest drept al þãrii (jus regni) se numeºte ºi dreptul de
s uveranitate (jus majestatis)9.  Este, cu alte cuvinte, dreptul unui
stat mai mare sau al unei puteri superioare spre deosebire de drep-
tul  atribuit unei cetãþi sau unei provincii. [...]

Ceea ce numim acest drept al þãrii are ca scop asigurarea bunei
ordini, a disciplinei potrivite precum ºi producerea bunurilor nece-
s are asocierii universale. Dreptul în cauzã direcþioneazã acþiunile
fiecãrui membru cãtre aceste scopuri ºi prescrie îndatoriri potrivite
pentru ei. Prin urmare, numim putere universalã de guvernare
(po testas imperandi universalis)  acea putere care nu recunoaºte

nici un aliat, nici un superior ºi nici un egal sieºi. Iar acest drept su-
p rem de jurisdicþie universalã este forma ºi substanþa suveranitãþii
(majestas)  sau  aºa cum am numit-o  a unui stat mai mare. Dacã
un stat este privat de acest drept, suveranitatea piere. [...]

Po porul, sau membrii asociaþi ai þãrii, au puterea (potestas) de a
s tabili acest drept al þãrii ºi de a-l considera ca avînd caracter obliga-
toriu pentru ei. Acest fapt este demonstrat de Vásquez pe baza opi-
niei lui Bartolus ºi a altor autoritãþi în domeniu.iii  Iar aceastã putere
de a dispune, prescrie, decide, administra ºi a produce tot ceea ce
este necesar ºi folositor pentru asocierea universalã reprezintã lian-
tul, sufletul ºi forþa vitalã a þãrii, dar ºi autonomia, mãreþia, mãri-
mea ºi autoritatea acesteia. Fãrã aceastã putere nu poate exista nici

o  þarã ºi nici viaþa simbioticã universalã. Deci, cîtã vreme acest drept
înfloreºte într-o þarã ºi îi guverneazã comunitatea politicã, þara trã-
ieº  te ºi prosperã. Dar dacã þara este privatã de acest drept, viaþã sim-
bioticã piere în întregime sau locuitorii devin o bandã de tîlhari ºi o
adunãturã de oameni rãi, ori þara se dezintegreazã în multe þãri mai
mici sau provincii.

A cest drept al þãrii, sau dreptul de suveranitate, nu aparþine
membrilor individuali, ci tuturor membrilor împreunã ºi întregii
comunitãþi asociate a þãrii. Cãci asocierea universalã nu poate fi
constituitã dintr-un singur membru, ci doar din toþi membrii îm-
preunã. Prin urmare, vom considera ºi dreptul în cauzã ca ceva ce
nu este proprietatea membrilor individuali, ci a ansamblului mem-
brilor. Deci, „ceea ce îi datorãm întregului (un iversitas) nu îi dato-
rãm indivizilor, ºi ceea ce este datoria întregului, nu este datoria in-
divizilor”.iv  Urmeazã de aici cã nu o singurã persoanã sau persoane
individuale posedã ºi pot exercita acest drept, ci ansamblul mem-
brilor posedã ºi poate exercita acest drept. Prin consimþãmîntul lor
comun, ei pot stabili ºi organiza chestiunile ce þin de acesta. Iar ce-
ea ce au organizat odatã trebuie menþinut ºi urmat, cît timp nu apa-
re altceva care sã satisfacã voinþa comunã.

v
 Cãci în modul în care în-

treaga comunitate se raporteazã la cetãþenii individuali ºi îi poate
cîrmui, împiedicînd sau povãþuind pe fiecare membru sã facã anu-
m ite lucruri, aºa cîrmuieºte ºi poporul pe fiecare cetãþean.vi

Aceastã putere a þãrii (po testas regni), sau a colegiilor asociate,
este întotdeauna o singurã putere ºi niciodatã mai multe, la fel cum
un singur suflet ºi nu mai multe cîrmuiesc corpul fizic. Aceastã pu-
tere poate fi administratã însã de mai multe persoane, astfel încît
f iecare individ sã-ºi asume o parte din funcþia de guvernare, nu însã
º i  plenitudinea puterii. Dar aceºti indivizi nu deþin ei înºiºi controlul
puterii supreme, ci ei împreunã recunosc aceastã putere ca pe una
care izvorãºte din consimþãmîntul ºi concordia colegiilor asociate.
Din aceastã cauzã au afirmat juriºtii cã dreptul de suveranitate ºi
d reptul þãrii (jura maestatis et regni) sînt indivizibile ºi interconec-
tate, aºa încît oricine o deþine pe una le deþine pe toate.vii Altminteri,
do uã entitãþi superioare ar lua fiinþã într-un singur imperiu. Dar o
entitate superioarã nu recunoaºte nici un egal ºi nici un superior
sieºi. Mai mult, dominaþia ºi obedienþa nu pot fi amestecate. Drep-
turile amintite pot fi, totuºi, delegate în mod legal, astfel încît în ce-
ea ce priveºte administrarea lor altcineva decît deþinãtorul va înde-
plini îndatoririle magistratului suprem.

Bo d in nu este de acord cu pãrerea noastrã cã puterea supremã îi
revine þãrii sau asocierii universale. El spune cã dreptul de suvera-
ni tate, pe care noi l-am numit dreptul þãrii, este o putere supremã ºi
eternã nefiind limitatã nici de lege (lex), nici de timp.

viii
 Spre deose-

bire de Bodin, nu consider nici unul dintre aceste douã atribute ale
d reptului de suveranitate ca fiind adevãrate. Cãci acest drept de su-
veranitate nu este puterea supremã; dar nici nu este etern ori dea-
supra legii. Nu este suprem fiindcã orice putere umanã recunoaºte
legea divinã ºi naturalã (lex divina et naturalis) ca superioarã. Sã
ne reamintim de argumentarea din Romani 13: stãpînirea divinã e
pentru binele tãu. Dacã el

10
 este slujitorul Domnului, nu poate face

nimic contrar poruncii date de Domnul sãu.ix Într-adevãr, o putere
absolutã ºi supremã care se situeazã deasupra legilor se numeºte ti-
ranicã. Bartolus spune „mare este Cezar, dar ºi mai mare este ade-
vãrul”.

x
 I ar Augustin întreabã „cînd nu existã dreptate ce altceva sînt

þãrile decît niºte bande numeroase de tîlhari?”xi În acest punct, însã,
nici mãcar Bodin nu-ºi manifestã dezacordul. Deoarece el nu elibe-
reazã puterea pe care o numeºte supremã de sub autoritatea legii
d ivine sau naturale (jus divinum et naturale)

11
.

Î ntrebarea noastrã, deci, priveºte legea ºi dreptul civil (c ivilis lex
et jus). Ar trebui ºi acela despre care se spune cã are puterea supre-
mã sã se subordoneze legii civile în ceea ce priveºte cîrmuirea sa ºi
înalta sa slujbã? Bodin spune cã nu ºi mulþi alþii sînt de aceeaºi pã-
rere. În opinia acestor persoane, existã putere supremã situatã dea-
supra legii civile ºi nelimitatã de ea. Eu nu împãrtãºesc punctul lor
de vedere. A elibera puterea de sub legea civilã înseamnã sã o elibe-
rezi, într-o anumitã mãsurã, ºi de limitele impuse de legea naturalã



ºi divinã (lex naturalis et divina). Cãci nu existã lege civilã, ºi nici
nu poate exista vreuna, în care sã nu se strecoare ceva din echitatea
im uabilã naturalã ºi divinã. Dacã aceasta diferã în întregime de le-
gea naturalã ºi divinã (jus naturale et divinum), nici nu poate fi
numitã lege (lex) .  Nu este nicidecum demnã de acest nume ºi nu
poate obliga pe nimeni sã acþioneze împotriva echitãþii naturale ºi
d ivine. Aºadar, dacã o lege civilã promulgatã de un principe este
echitabilã ºi dreaptã, cine îl poate elibera pe el tocmai de obligaþiile
prescrise de aceastã lege? Dimpotrivã, judecata legislatorului su-
p rem  ar trebui sã fie urmãtoarea: orice am dori ca oamenii sã ne fa-
cã, ar trebui sã le facem lor noi înºine.xii  Dar dacã legea civilã diferã
s ub  anumite aspecte de cele prescrise de echitatea naturalã, voi per-
m i te ca acela care are puterea supremã – ºi nu recunoaºte nici un
s uperior cu ex cep þia lui Dumnezeu împreunã cu echitatea ºi drep-
tatea naturalã – sã nu fie obligat de aceastã lege, în special în ceea
ce priveºte pedepsirea propriei persoane.

xiii

Dacã interpretãm astfel conceptul de lege (lex)  ºi scutirea pu-
terii supreme de sub autoritatea legii, mã raliez raþionamentului
lui   Bodin, Petrus Gregorius, Cujas, Doneau, Duaren ºi al altor ju-
ri º ti. Dar aceastã putere supremã nu îi revine în nici un fel ºi chip
regelui sau optimaþilor, oricît de vehement ar încerca Bodin sã
s us  þinã aceastã idee. Din punctul de vedere al principiilor dreptu-
lui  ar f i  mai corect dacã am atribui puterea supremã comunitãþii
ce f i inþeazã în cadrul asocierii universale – cu alte cuvinte comu-
ni tãþi i statale sau þãrii – ºi am considera cã îi aparþine acesteia.
Orice putere legitimã izvorãºte, dupã Dumnezeu, de la aceastã co-
m unitate ºi ajunge sã fie exercitatã de cei pe care îi numim regi
sau optimaþi. Prin urmare, regele, principele ºi optimaþii recunosc
aceste comunitãþi înfiinþate prin asociere ca fiindu-le superioare.
M ai  m ul t, aceste comunitãþi sînt acelea care îi numesc, îi înlocu-
ies c ,  î i  trimit în exil ºi îi priveazã de putere. [...] Cãci oricît de mare
es te puterea delegatã altuia, aceasta e întotdeauna mai micã decît
cea a celui care face delegarea, ºi se înþelege de la sine cã cel din
urmã îºi rezervã dreptul de a exercita puterea supremã ºi cel de
s uperioritate. Acestea fiind spuse, am demonstrat cã regele nu de-
þine puterea supremã ºi eternã situatã deasupra legii. În consecin-
þã,  nic i  d repturile ce decurg din suveranitate nu sînt proprietatea
lui ,  chiar dacã el are funcþia de a le administra ºi exercita în urma
delegãrii lor de cãtre comunitatea înfiinþatã prin asociere. Mai
m ul t,  d repturile ce decurg din suveranitate sînt delegate ºi transfe-
rate al tuia doar în mãsura în care ele nu devin niciodatã proprieta-
tea acestei persoane.

Bo din susþine contrariul, distingînd între suveranitatea þãrii ºi
cea a domnitorului.xiv Dar dacã suveranitatea este de douã feluri – a
þãrii respectiv a regelui –, dupã cum spune Bodin, mã întreb care
este mai mare ºi superioarã celeilalte? Nu se poate nega cã mai ma-
re es te cea care o constituie pe cealaltã ºi a cãrei fundament este ne-
muritor. Iar acest fundament este tocmai poporul. Nu poate fi negat
nici faptul cã mai micã este cea care apare ca o singurã persoanã ºi
m oare odatã cu aceasta. Regele reprezintã poporul, nu poporul pe
rege, aºa cum vom explica mai încolo.

xv
 În plus, puterea ºi forþa

multora este mai mare decît puterea ºi forþa unuia. De unde rezultã
cã monarhul suprem este rãspunzãtor în ceea ce priveºte adminis-
trarea sa ºi nu îi este permis ca pentru propria lui plãcere sã aliene-
ze sau sã micºoreze provinciile, oraºele ori tîrgurile þãrii. În fine, el
poate fi chiar ºi detronat. [...]

Trebuie acum sã definim aceastã putere supremã. O atribuim
datoritã dreptului de suveranitate comunitãþilor politice constituite
prin asociere, care o solicitã în mod exclusiv. În opinia noastrã, ea
decurge din scopurile ºi competenþele asocierii universale, adicã
din utilitatea ºi necesitatea vieþii sociale umane. Astfel, natura ºi ca-
racterul dominaþiei ºi puterii vor consta în luarea în considerare ºi
pãzirea a tot ceea ce este într-adevãr în avantajul supuºilor ºi este
util lor. Vásquez demonstreazã acest fapt spunînd cã nu existã pute-
re care sã serveascã rãului, ci doar binelui, ºi nici putere care pro-
voacã pagube sau suferinþã, ori cîrmuieºte în folosul propriei plã-
ceri sau mãriri, ci doar putere care ia în considerare folosul adevã-
rat al supuºilor ºi acþioneazã în consecinþã.xvi De asemenea,
 A ugustin spune cã a cîrmui nu înseamnã nimic altceva decît a acþio-
na în folosul celorlalþi, aºa cum pãrinþii îºi guverneazã copiii, iar
bãrbatul soþia.xvii [...] Puterea universalã se numeºte superioarã,
p rimarã ºi supremã nu pentru cã este deasupra legii sau absolutã,
c i  în raport cu puterea particularã ºi subordonatã care depinde de
ea, izvorãºte ºi se constituie din ea, se întoarce în timp la ea ºi este,
în plus, legatã de anumite locuri. De o asemenea naturã este ºi pu-
terea conferitã guvernatorilor universali sau ºefilor speciali ai pro-
vinciilor ca locþiitori, delegaþi, administratori, împuterniciþi ºi sluji-
tori ai acestora. Toþi aceºtia îºi pot exercita puterea ºi se pot servi de
ea numai în beneficiul celorlalþi, ºi nu sînt proprietari ai puterii.

[...]

XIX-XX
Numirea magistratului suprem
Cam atît despre eforii12 asocierii universale. Ne vom ocupa acum de
magistratul suprem al acesteia. Magistratul suprem este persoana
care, dupã ce a fost numitã în conformitate cu legile (leges) asocie-
rii universale pentru a servi bunãstarea ºi folosul acesteia, îi aplicã
sistemul de drept (jura) ºi asigurã respectarea acestuia. Deºi legile
as o cierii universale aparþin – pe baza dreptului de proprietate ºi po-

s esiune – comunitãþii asocierii universale sau membrilor þãrii, ele
implicã ºi magistratul suprem cãruia i-au fost încredinþate de co-
m unitatea statalã pentru a le administra ºi aplica. [...]

Magistratul se numeºte suprem fiindcã exercitã nu propria-i pu-
tere,  ci pe aceea a altuia, adicã puterea supremã a þãrii pe care o slu-
jeºte. În plus, el este numit aºa în relaþie cu magistraþii inferiori ºi
de nivel intermediar, care sînt numiþi ºi depind de aceastã putere
s upremã ºi pentru care magistratul suprem prescrie legile generale.
Prin urmare, se poate spune despre el cã este cel mai înalt în rang
dintre toþi superiorii.xviii M ai mult, el se numeºte suprem ºi în raport
cu toþi indivizii. Dar nu este superior în relaþie cu toþi supuºii sãi la-
olaltã, nici faþã de lege, cãreia el însuºi îi este supus. [...]

Trei chestiuni sînt de luat în considerare mai departe: numirea
magistratului suprem, acþiunile sale precum ºi tipurile de magis-
traþi supremi.13 Numirea magistratului suprem este procesul prin
care el preia imperium- ul ºi guvernarea þãrii – pe care i le încredin-
þeazã comunitatea asocierii universale – ºi prin care membrii þãrii
se obligã sã i se supunã. Putem considera numirea ºi ca acel proces
prin care poporul ºi magistratul suprem încheie o înþelegere cu pri-
vi re la legile ºi condiþiile care reglementeazã forma ºi maniera cîr-
m uirii ºi a supunerii ºi îºi jurã în mod reciproc credinþã.

Nu existã nici o îndoialã cã aceastã înþelegere, sau contract de
împuternicire (co ntractum mandati) încheiat cu magistratul su-
prem, obligã ambele pãrþi contractante, astfel încît nu îi e permis
nici magistratului, dar nici supuºilor sã îl rezilieze sau sã îl dezono-
reze. Totuºi, în cazul acestui contract reciproc între magistratul su-
prem, ca mandatar sau însãrcinat, ºi asocierea universalã, ca man-
dant, obligaþia magistratului suprem este cea primarã, precum se
considerã de obicei în cazul tuturor contractelor de împuternicire.
Prin înþelegerea în cauzã, magistratul suprem se obligã faþã de co-
munitatea asocierii universale sã guverneze þara sau statul conform
legilor prescrise de Dumnezeu, de raþiunea dreaptã ºi de comunita-
tea statalã. xix Conform naturii mandatului, obligaþiile poporului sau
ale membrilor þãrii urmeazã numai dupã aceasta – sînt secundare.
În virtutea înþelegerii, poporul se obligã pe sine la obedienþã ºi la
res pectarea deciziilor magistratului suprem care guverneazã statul
în conformitate cu spiritul legilor.

M agistratul suprem poate exercita doar drepturile (jus)  care i-au
fost cedate în mod explicit de membrii asociaþi sau colegiile þãrii.
Ceea ce nu i-a fost transferat trebuie considerat ca fiind rãmas sub
controlul poporului sau al asocierii universale. Aceasta este natura
contractului de împuternicire. Cu cît este mai micã puterea celor
care cîrmuiesc, cu atît mai sigur ºi stabil este imperium-ul. Cãci nu-
m ai  acea puterea este sigurã care exercitã control asupra forþei, care
guverneazã supuºi dornici sã o accepte, în plus, e limitatã de ºi prin
lege,  astfel încît sã nu devinã trufaºã ºi sã se angajeze în excese întru
ruina supuºilor sau sã degenereze în tiranie. [...] Puterea absolutã,
sau ceea ce se numeºte putere deplinã, nu poate fi delegatã magis-
tratului suprem. În primul rînd, fiindcã cel care exercitã puteri de-
p l ine sparge barierele care asigurã coeziunea societãþii umane. În al
doilea rînd, pentru cã dreptatea ºi puterea absolutã sînt incompati-
bile, iar cînd dreptatea piere þãrile devin bande de tîlhari, dupã cum
spune Augustin.14 Î n al treilea rînd, fiindcã o asemenea putere abso-
lutã nu þine seama de folosul ºi bunãstarea supuºilor, ci îºi ur mã-
reº te propria plãcere. Dar puterea trebuie sã existe în folosul celor
c î rmuiþi, nu a celor care cîrmuiesc, iar utilitatea poporului sau a su-
puº ilor nu necesitã nicidecum putere nelimitatã. Legile îi asigurã pe
aceºtia cã se va þine seama în mod adecvat de interesele lor. În sfîr-
ºit, puterea absolutã este imoralã ºi, prin urmare, interzisã. Cãci nu
avem voie sã întreprindem ceva ce se poate face doar în mod ne-
drept. Chiar ºi despre atotputernicul Dumnezeu se spune cã nu e
capabil sã facã ce e rãu ºi contrar naturii sale.

xx
 Poruncile legii natu-

rale (jus naturale) sînt „sã trãieºti onorabil, sã nu rãneºti ºi sã nu
pãgubeºti pe nimeni ºi sã-i acorzi fiecãruia ce i se cuvine”.15 Legea
este o obligaþie care este valabilã deopotrivã pentru principe ºi pen-
tru supuºi.

xxi
 [...]

La alegerea magistratului suprem trebuie sã se þinã seama în
primul rînd de legea fundamentalã a þãrii (lex fundamentalis
regni). Deoarece aceasta este legea pe baza cãreia a luat fiinþã aso-
cierea universalã pe teritoriul þãrii. Aceastã lege reprezintã aºa-zisul
fundament al statului ºi se bucurã de consimþãmîntul comun ºi
aprobarea membrilor þãrii. Aceastã lege îi uneºte pe toþi membrii în-
tr-un singur corp avînd un singur cap. Într-adevãr, se numeºte pilo-
nul (columna) þãrii.

Legea fundamentalã nu reprezintã altceva decît niºte înþelegeri
(pacta) prin care mai multe oraºe ºi provincii se reunesc ºi cad de
acord sã înfiinþeze una ºi aceeaºi comunitate statalã ºi sã o apere
prin colaborare, asistenþã ºi ajutor reciproc. În cazul în care aceste
înþelegeri ºi prevederi nu se mai bucurã de consimþãmîntul comun
al membrilor, statul înceteazã sã existe, cu excepþia situaþiei în care
legile în cauzã sînt respinse ºi abrogate de comun acord ºi înlocuite
cu altele noi fãrã a prejudicia comunitatea statalã ºi a-i ºtirbi drep-
turile ce decurg din suveranitate. Lambert Daneau propune o dis-
tinc þie importantã între aceste legi fundamentale ºi drepturile ce de-
curg din suveranitate.

xxii
 O comunitate statalã sau o þarã poate lua

fiinþã ºi se poate dovedi durabilã, spune el, fãrã aceste legi funda-
m entale. Dar nici un stat nu se poate constitui fãrã drepturile de su-
veranitate sau, dacã existã, deja nu poate dãinui ºi nu poate fi lãsat
moºtenire posteritãþii.

Traducere de Ovidiu PECICAN

Note
*   Johannes [Althaus] Althusius (1557–1638) jurist ºi filozof politic ger-

man. La baza traducerii stau fragmentele cele mai importante ale celei
de-a treia ediþie (1614) în limba englezã (Politica, an abridged transla-
tion of Politics methodically Set Forth and Illustrated with Sacred and
Profane Examples, Edited and Translated by Frederick S. Carney, Liberty
Fund, Indianapolis, 1995) a capodoperei lui Althusius, Politica metho-
dice digesta (Analiza sistematicã a politicii). În aceastã selecþie apar
fragmente din capitolele IX ºi XIX-XX ale operei. (Notele numerotate cu
cifre romane sînt cele originale din textul lui Althusius, iar cele numero-
tate cu cifre arabe au fost adãugate de Frederick S. Carney, traducãtorul
care a redactat ediþia în limba englezã, respectiv de Szász Alpár Zoltán.)

i     Cicero, Republica, III, 27; Augustin, Cetatea lui Dumnezeu, II, 21. Folo-
sind notaþia de aici, o referinþã mai exactã în ceea ce priveºte scrierea lui
Cicero este I, 26. Citatul precis redat de Althusius se gãseºte, însã, la
 Augustin, iar, în acest, caz referinþa este corectã.  F.S.C.

ii     „Samuel a fãcut cunoscut poporului dreptul împãrãþiei (jus regni), ºi l-a
scris într-o carte...” (I Samuel, 10:25)

ii i    Fernando Vásquez, Illustrium controversiarum,  I, 47; Bartolus, Com-
mentarii (Digesta I, 1, 9; I, 4, 1; I, 1, 5; XII, 6, 64); Conrad Lancellot,
Te mplum omnium judicum, I, 2; Paul Castro, Commentaria (Digesta I,
1, 5).

iv    Digesta III, 4, 7, 1.
v     Vezi Francis Hotman, De antiquo jure regni Gallici, I, 19 ºi 23;

 Fernando Vásquez, Illustrium controversiarum, I, 47.
vi    Totuºi, Vásquez respinge în mod greºit aceastã comparaþie.
vii   Roland a Valle, Consiliorum, I, cons. 1, num. 138; Marcus Antonius

Natta, Consilia, cons. 636 ºi 640; Charles Dumoulin, Consuetudines
Parisienses, tit. 1, art. 8 glos. 4, num. 16 f; Diego Covarruvias, Practica-
rum questiones, 4.

viii   The Commonweale, I, 8. Jacob Bornitius dezvoltã mai departe concepþia
lui Bodin despre suveranitate în De majestate politica, I.

ix    Vezi ºi Deutronom 17: 18-20; Iosua 1: 7 si Psalmul 119.
x     Commentarii (Digesta IV, 4, 38).
xi    Cetatea lui Dumnezeu, IV, 4.
xii   Matei 7: 12; Luca 6: 31.
xiii   Jacob Bornitius, totuºi, ar subordona legilor civile principele fãrã a ana-

liza situaþia de la caz la caz, astfel ca aceste legi sã se aplice în mod ana-
log ºi asupra lui. De majestate politica, I, 10.

xiv  The Commonweale, I, 7 ºi 8.
xv   În capitolele XVIII ºi XIX.
xvi    Illustrium controversiarum, I, 26 ºi 45.
xvii  Cetatea lui Dumnezeu, XIX, 15.
xviii  Astfel a fost Iosua numit principe de cãtre Faraon (Geneza 41: 43), Daniel

a fost numit suprem între înþelepþi (Daniel 2: 48; 5: 29), iar cîþiva preoþi
au fost numiþi înalþi (Matei 27:1, 6, 12, 20; Actele apostolilor 7: 1).

xix   „Pentru ca inima lui ... sã nu se abatã de la poruncile acestea...” Deutro-
nom: 17:20. „Cel ce împãrãþeºte între oameni cu dreptate, cel ce împã-
rãþeºte în fricã de Dumnezeu...”. II Samuel 23: 3.

xx    Friedrich Pruckmann, De regalibus, 3, 51; Aymon Cravetta, Consilio-
rum, I, cons. 241.

xxi   Digesta I, 3, 1; Codex I, 14, 4.
xxii  Politices christianae, III, 6.
1     Universalis: care include toate celelalte asocieri existente într-un anu-

mit teritoriu ºi nu recunoaºte nici o alta superioarã sieºi; deci suveranã
în propriul sãu teritoriu.  F.S.C.

2     Legea fundamentalã, cu alte cuvinte constituþia, imperiului.  F.S.C.
3     În traducerea de limbã englezã figureazã termenul commonwealth

(„binele public”, literalmente „bogãþie comunã”) folosit de filozofii po-
litici ai epocii moderne timpurii în sens de „stat” sau, mai precis, „co-
munitate statalã”.

4     Optimates (sg. optimus  SZ. A. Z.): bãrbaþii de vazã ai imperiului; cei ce
deþin funcþiile din care decurge cea mai mare putere. În unele imperii
optimaþii nici nu sînt nobili, ci cetãþeni de seamã ori reprezentanþi ai
acestora.  F.S.C.

5     Folosim termenul de popor în accepþiunea din dreptul internaþional.
Deci este vorba de populaþia unui anumit teritoriu (sau a unei anumite
þãri) – deþinãtoarea suveranitãþii. Aceastã interpretare, foarte probabil,
redã intenþia autorului ºi a traducãtorului care a editat versiunea în lim-
ba englezã.

6     Ca ºi în fragmentul publicat în numãrul precedent este vorba aici de un
concept fundamental al învãþãturii althusiene communicatio  (împãrtãºi-
re) ce poate avea ca obiect bunurile materiale, prietenia ºi chiar ºi dreptul.

7     În textul de limbã englezã se foloseºte termenul natives.
8     Imperium (pl. imperia): este folosit uneori cu sens de imperiu, alteori

cu sens de guvernare sau cîrmuire, ºi cîteodatã imperiu ºi guvernare
împreunã. În cazul asociaþiei publice universale, înseamnã adesea im-
periu, ca aici. Totuºi, cu referire la asociaþiile mai mici, atît private, cît ºi
publice, cuvîntul semnificã doar cîrmuire, dominare. În aceastã tradu-
cere de limbã englezã  pe baza cãreia s-a realizat versiunea în limbã ro-
mânã (SZ. A. Z.)  s-a folosit adeseori imperium „dominare, cîrmuire”
cu scopul de a reda cît mai fidel concepþia lui Althusius cu privire la cen-
tralitatea ºi continuitatea principiului cîrmuirii sau conducerii în toate
asociaþiile. (F.S.C.) Traducerea în limba românã încearcã sã facã distinc-
þie – în funcþie de context – între „imperiu” ºi „dominare, cîrmuire, gu-
vernare”, ori mai rar „dominaþie” sau „autoritate” pentru a semnala di-
feritele aspecte pe care le implicã acest concept. Cu toate acestea, în
anumite cazuri a fost motivatã folosirea latinescului imperium (ce pare
sã reuneascã mai multe aspecte) în sensul original althusian. (SZ. A. Z.)

9     În capitolul echivalent (VI) al ediþiei din 1603, Althusius a limitat drep-
tul de suveranitate la puterea de a administra, pe care a încadrat-o sub
dreptul fundamental al þãrii. Aici, desigur, dreptul la suveranitate este
identificat cu acesta din urmã. În consecinþã, suveranitatea aparþine po-
porului ºi constituþiei sale, nu þine deci doar de guvernatorul suprem ºi
de acþiunile acestuia.  F. S. C.

10   A se înþelege: principele.
11   Althusius pare sã nu facã distincþie între lex divina et naturalis ºi jus

divinum et naturale, adica legea naturalã ºi dreptul natural  F. S. C.
12   Efori: înalþi demnitari în unele cetãþi antice greceºti, de exemplu în

Sparta, unde chiar ºi regele era subordonat puterii lor. Althusius îi con-
siderã pe principii-electori germani (Kurfürsten) ca fiind „efori” ce po-
sedã puteri similare cu cele ale demnitarilor spartani.

13   Capitolele XIXXX, XXIXXXVIII ºi XXXIX.  F. S. C.
14   Cetatea lui Dumnezeu, IV, 4.  F. S. C.
15   Digesta I, 1, 10, 1.  F. S. C.
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Mihai LUCACIU

Tony Blair faþã cu
reacþiunea

Cazul devoluþiei scoþiene
Fie eºti conºtient de istorie, spunea Tony Blair în octombrie
1997, fie s fîrºeºti ca victimã a sa. Cuvintele acestea le-a rostit pre-
mierul britanic dupã ce proclamase, în luna septembrie a acelu-
iaº i an, sfîrºitul „epocii guvernãrii ultracentralizate”, prin depla-
sarea spre o autonomie a Scoþiei ºi a Þãrii Galilor. În fapt, refe-
rendumurile din cele douã provincii indicaserã limpede dorinþa
de creare autonomã prin vot direct a adunãrilor reprezentative a
þãrilor respective. Aºa se explicã de ce Blair a fost primul minis-
tr u  britanic de dupã David Lloyd George, cu 80 de ani în urmã,
care a dat mîna cu republicanul irlandez Gerry Adams, care do-
rea independenþa Irlandei de Nord. Istoria este scrisã de lideri
pu ternici care sînt dispuºi sã riºte, încearcã sã ne spunã Tony
Blair.1 El a fost primul politician din istoria modernã a Marii Bri-
tan ii care a avut intenþia de a schimba structura constituþionalã a
Regatului Unit.

La 25 martie 1707, Parlamentul scoþian se întrunea pentru
ultima datã în Edinburgh, dupã o lunã mutîndu-se 650 de kilo-
metri mai la sud pentru unirea cu Anglia ºi pentru a forma Par-
lamentul Marii Britanii. Indiferent de circumstanþe, Scoþia a reu-
º it sã-ºi pãstreze identitatea foarte distinctã, în timp ce avea parte
de beneficiile, dar ºi de problemele unei asocieri politice mai
largi, menþinîndu-ºi totuºi sistemul juridic, structura sistemului
educaþional ºi administraþia localã din 1707 pînã astãzi.

Naþionalismele scoþiene ºi galeze au explodat la sfîrºitul anilor
1960 ºi începutul anilor 1970 ºi au fost susþinute, în cazul Scoþiei,
de viziuni diferite asupra proprietãþii petrolului din Marea Nordu-
lu i (sub lozinca acesta „este petrolul Scoþiei”). Mulþi dintre elec-
torii SNP (Partidul Naþional Scoþian) au votat cu acesta ca o formã
de protest contra unei aparente incompetenþe ºi proaste adminis-
trãri economice a cabinetelor laburiste ºi conservatoare ºi nu
pentru cã ar fi dorit o rupere de Regatul Unit. Aceastã teorie poate
fi demonstratã de rezultatul dezbaterii asupra devoluþiei din
1979. Deºi o majoritate restrînsã a votat pentru devoluþie, pro-
centul nu a fost suficient pentru ca votul sã se transforme în deci-
zii. Drept urmare, cuvîntul „devoluþie” nu ºi-a cîºtigat niciodatã
popularitatea în Scoþia. „Legea domesticã” („Home Rule”), care
nu  semnificã ca fiind un ceva anume cedat de cãtre Westminster,
es te acum utilizatã de cei care doresc schimbarea care se opreºte
la independenþã totalã. Unii analiºti considerã cã devoluþia a
eºuat în anii ‘70 tocmai pentru cã „a fost impusã de la centru”.

La începutul anilor 1980, devoluþia a fost repusã pe tapet, di-
sensiunile Anglia-Scoþia devenind tot mai evidente. În aceste
condiþii, populaþia îºi pune din nou problema legii domestice. La
s fîrºitul anilor 1980, o serie de politicieni scoþieni, din tranºeele
opoziþiei, încep sã lucreze împreunã, avînd un scop comun, ge-
nerat în mare parte de eºecul acestora în a influenþa deciziile ca-
binetu lui. Ei reprezentau majoritatea semnificativã a electoratu-
lui scoþian ºi campania lor pentru un Parlament scoþian a fost
sus þinu tã efectiv de cãtre electoratul scoþian în toate formele sa-
le, în special în timpul alegerilor. Anii 1980 au fost marcaþi de
campania pentru obþinerea unui corp legislativ scoþian ºi, prin
aceas ta, crearea Convenþiei Constituþionale Scoþiene. Principalul
ar gument folosit în dezbaterile publice a fost cã autoguvernarea
poate produce o mai bunã guvernare, legea domesticã scoþianã
neînsemnînd automat o despãrþire de Marea Britanie.

An ii guvernãrii Thatcher, dominaþi de puternicele vederi
unioniste, au însemnat excluderea problemelor descentralizãrii
scoþiene, þinîndu-se cont, în mod evident, de faptul cã Scoþia vota
partide de stînga ºi centru, ºi la Londra se afla un guvern de
dreapta ºi acest guvern intenþiona sã modifice structura societãþii
scoþiene. Statutul Scoþiei în Marea Britanie era un subiect consi-
derat tabu în perioada Thatcher, situaþie perpetuatã ºi în timpul
cabinetului John Major. Rezultatele s-au putut observa în timpul
alegerilor din Scoþia. Din cele 72 de locuri disponibile la nivelul
Scoþiei, numãrul parlamentarilor conservatori a scãzut de la 22
în alegerile din 1979, la doar 10 în alegerile din 1987. Chiar ºi cu
un nou prim-ministru, conservatorii au reuºit sã obþinã doar 11
locuri la alegerile din 1992, putîndu-se face o comparaþie cu cele
36 obþinute dupã alegerile din 1955. Concomitent, a existat ºi o
permanentã dorinþã de schimbare în Scoþia, procentul celor care
nu  doreau o schimbare în structura prezentã a sistemului a rã-
mas constant, în jurul valorii de 20%, pe toatã perioada anilor
1980-1990. Procentul celor care doreau sã rãmînã în cadrul Re-
gatu lu i Unit, dar într-o structurã statalã descentralizatã, cu pro-
priile instituþii, anumite taxe locale ºi împãrþirea puterii centrale
la nivel regional (devoluþie/ legea domesticã) s-a înjumãtãþit de
la 50%, la începutul anilor 1980, la 25% în 1992. În consecinþã,

procen tul celor care doreau independenþa faþã de UK (în afara
sau  în interiorul UE) s-a dublat de la 25% la începutul anilor
1980 pînã la 50% în 1992. A existat o schimbare de atitudine pe
în treg teritoriul britanic în 1992. Pentru Scoþia, conservatorii
erau singurii unioniºti categorici, astfel încît direcþionarea s-a fã-
cu t în mod natural spre laburiºti sau liberali, care încurajau de-
volu þia sau, mai radical, spre SNP, care milita pentru indepen-
den þã. Alegerile din 1992 au venit într-un climat de optimism
combinat cu naþionalism, rezultatele arãtîndu-se neaºteptate.
Conservatorii se arãtau slãbiþi ºi SNP avea acum o strategie foarte
clarã, „Scoþia în Europa”; un nou ºi foarte carismatic lider, Alex
Salmond, ºi o discrepanþã politicã între stînga ºi dreapta care tre-
bu ia exploatatã. SNP avea de partea sa pînã ºi cel mai citit ziar din
Scoþia, pregãtit sã-i susþinã ºi sã îi promoveze: The Scottish Sun.

Oricum, rezultatele nu au fost cele aºteptate ºi conservatorii
au  rãmas la putere. Predicþii de felul: „acum este rîndul nostru”
º i „es te doar o problemã de timp" au fost infirmate. Se pãrea cã
acea guvernare a unui singur partid la Westminster s-a împã-
mîntenit definitiv ºi acum Marea Britanie se afla pe mîinile parti-
dului care se opunea din start unei schimbãri de constituþie în
Scoþia. Laburiºtii s-au dovedit incapabili sã cîºtige, deºi era o pe-
rioadã de recesiune economicã. În Anglia, care dãdea mai mult
de patru din cinci parlamentari, laburiºtii au obþinut doar 34%
din voturi. Schimbãrile rapide ale limitelor parlamentare, com-
binate cu transformãrile demografice ºi un nou consens general
în promovarea guvernului conservator, toate acestea sugerau di-
ficultatea cu care se confruntau laburiºtii în luarea puterii în
1996-97. Astfel, cel mai sigur drum spre obþinerea unei legi do-
mestice scoþiene, alegerea unui guvern laburist decis sã acþione-
ze în  aceastã direcþie, fusese blocat.

Cu  toate acestea, demersul nu a murit dupã alegerile din 1992
ci, din contrã, a produs o erupþie de grupuri care susþineau intro-
ducerea unei legi domestice. Persoane cu experienþã politicã mi-
norã vãd situaþia existentã ca îngrijorãtoare ºi doresc sã „facã ce-
va”. Un nou ciclu al politicii în favoarea legii domestice scoþiene
dev ine iarãºi preponderent, dar curentul are mult de suferit la
moartea parlamentarului scoþian ºi liderului laburist John
Smith, un constant susþinãtor al acestui curent. În Anglia, refor-
mele privind structura Regatului erau o cauzã importantã a poli-
ticienilor din afara cercurilor conservatorilor. Legea domesticã
scoþianã era inclusã în programele politice, împreunã cu o con-
s titu þie scrisã, o altã „Bill of Rights”, o reformã a sistemului de vot
º i multe altele, toate izvorîte dintr-un optimism politic debordant.

John Major ºi conservatorii devin din ce în ce mai puþin popu-
lari, ºi nu numai în Scoþia (unde în aprilie 1995 la alegerile pen-
tru consiliile locale nu au reuºit sã obþinã controlul în nici un
consiliu local scoþian) dar ºi în Anglia. Laburiºtii, sub conduce-
rea lu i Tony Blair, cîº ti gînd alegerile generale ºi rãmînînd la pute-
re cît mai mult timp, garantau faptul cã legea domesticã va fi pu-
sã în practicã pentru Scoþia.

În  prezent, SNP deºi reprezintã o forþã politicã puternicã în
Scoþia, nu poate obþine niciodatã suficient sprijin pentru a trans-
forma independenþa Scoþiei în realitate. Aceastã chestiune proba-
bil este în favoarea Scoþiei, independenþa însemnînd sinucidere
din punct de vedere economic ºi o posibilã respingere din partea
Uniunii Europene, anumiþi membri temîndu-se de posibile re-
percusiuni în propriile þãri; avem cazurile bavarezilor în Germa-
nia sau ale bascilor în Spania. Motivul principal al constantei ne-
mulþumiri scoþiene faþã de dominaþia unui parlament londonez
era aroganþa englezilor faþã de problemele scoþiene. Declinul Im-
periului Britanic a însemnat o scãdere constantã a influenþei in-
ternaþionale britanice; în Scoþia, a fi britanic nu mai este o virtu-
te, existînd o creºtere a identitãþii scoþiene. Existã o dorinþã pu-
tern icã pentru identitate separatã de cea britanicã, dar într-un
context european ºi în cadrul Uniunii Europene. Scoþia a fost
mai în totdeauna mai puþin speriatã de UE ºi de perspectiva de a
fi parte integrantã a UE, decît de statutul de „englezi de mîna a
doua”, sentiment generat de faptul cã, pentru UK, Scoþia a fost
întotdeauna un partener lipsit de anvergurã. La o ultimã ºi perti-
nen tã analizã, toatã problema politicã s-a nãscut din faptul cã en-
glezii nu cunosc ºi, în consecinþã, nesocotesc, tradiþia ºi mîndria
scoþianã. În anumite zone, Scoþia e consideratã o simplã regiune
britan icã cînd, de fapt, identitatea scoþianã a fost în permanenþã
una extrem de bine articulatã. În ultimele decenii, istoria Scoþiei
es te predatã în ºcolile din regiune dupã cum existã ºi un interes
sporit pentru vechea limbã celticã scoþianã (existã numeroase
formaþii de muzicã rock ce folosesc aceastã limbã ºi se adreseazã
în  special tinerilor). În cele din urmã, toate aceste preocupãri de
naturã identitar-culturalã întãresc conºtiinþa regionalã a cãrei
mizã în proiect este o Scoþie mai bogatã ºi mai fericitã, mulþumi-
tã de statutul sãu pe scena britanicã ºi internaþionalã, toate aces-
tea fiind posibile printr-o corectã punere în practicã a devoluþiei,
sub o guvernare laburistã cît mai lungã cu pu tin þã. De altfel, ca
parte a angajamentului de descentralizare prezent în programul
politic al cabinetului Blair, în iulie 1999, guvernul scoþian ºi pri-
mul sãu ministru ºi-au asumat responsabilitatea asupra dome-
n iilor sãnãtãþii, educaþiei, justiþiei, locuinþelor ºi dezvoltãrii eco-
nomice, în timp ce guvernul britanic se ocupã în continuare de o
serie de domenii care privesc forþa de muncã, politicile fiscale ºi
economice, impozite, politici sociale, asigurãri ºi pensii.

Pe de altã parte, guvernul scoþian încearcã sã dezvolte un par-
teneriat dinamic ºi pe noi baze între Scoþia ºi restul Regatului
Un it. Scopul declarat al politicilor sale pretinde o aºezare dreaptã
a Scoþiei, în cadrul graniþelor Marii Britanii, conform unor prin-
cipii politice afirmate insitent: „Prin devoluþie,” spun politicieni
locali, „Scoþia are un beneficiu dublu. Avem un control mai ma-
re asupra afacerilor interne din Scoþia, dar sîntem în continuare
parte a Regatului Unit, ceea ce ne ne alãturã unei politici europe-
ne ºi mondiale majore”2.

În cele din urmã, unul dintre cele mai centralizate state din
lume, un  stat care a pus foarte mult accentul pe unitatea sa, dã
înapoi puterea naþiunilor care formeazã Regatul Unit al Marii
Britan ii.  S igur cã întrebarea care se pune este cît de unit va mai fi
Regatul dupã ce Tony Blair va finaliza demersul sãu. Laburiºtii
cons iderã reprezentarea proporþionalã ca un catalizator al con-
sensului ºi al construcþiei solidaritãþii. Dar nimeni nu ºtie exact
care vor fi rezultatele acestei reprezentãri proporþionale, cu toate
aces tea trecerea la acest sistem este o variantã luatã în calcul în
mod serios de cãtre laburiºti. Eficient sau nu, britanicii au cre-
din þa cã vechiul sistem de vot „winner-takes-it-all” îi fac o insulã
de stabilitate politicã, în vecinãtatea unui continent dominat de
diferenþe care pot uºor intra în conflict.

Reformele interne fac, fãrã îndoialã, Marea Britanie mai euro-
peanã ºi o aduc mai aproape de lumea de azi. La întîlnirile de la
 Bruxelles, miniºtri scoþieni ºi galezi îºi reprezintã naþiunile în ca-
drul delegaþiei britanice, la fel ca ºi bavarezii din cadrul delegaþiei
germane. Dacã adãugãm ºi includerea prevederilor Convenþiei
Europene a Drepturilor Omului în dreptul britanic ºi o viitoare
participare la moneda unicã europeanã, va fi dificil pentru brita-
n ici sã susþinã cã ei sînt un caz special doar pentru cã sînt altfel.

Ceea ce este surprinzãtor în revoluþia lui Tony Blair este faptul
cã electoratul sãu nu a observat radicalismul mãsurilor luate.
Un itatea s tatalã rãmîne o problemã care este refuzatã a fi adusã
în  discuþie în politica britanicã. Conservatorii discutã în termeni
pompieris tici despre destrãmarea Marii Britanii, dar vocea lor nu
este auzitã. Majoritatea pare sã fie de acord cu Blair: devoluþie nu
înseamnã neapãrat divorþ. Sprijinul popular pentru independen-
þa Scoþiei este blocat undeva între un sfert ºi o treime din electo-
ratul scoþian ºi nimeni nu crede cã Scoþia se îndreaptã spre sece-
siune, doar pentru cã acum are un corp legislativ. Cazul este ana-
log în Þara Galilor. Problema devoluþiei în prezent pare sã fie una
mult mai concretã: se adaugã un nou nivel de forme oficiale, re-
gu lamente, impozite ºi politicieni. „Deciziile se vor lua de acum
înainte acasã, de cãtre oamenii noºtri” par a spune devoluþioniº-
tii scoþieni. Personalitãþile politice locale din Cardiff sau Edin-
bur gh au cîºtigat fãrã îndoialã mai multã putere, dar oamenii de
rînd au  pierdut din controlul pe care îl deþineau asupra acestora.

Tony Blair a mizat pe faptul cã devoluþia va întãri Marea Brita-
nie. Folosind experienþa europeanã, Blair a observat cã descen-
tralizarea a redus nemulþumirile regionale în Catalania sau Ba-
varia, ºi nu le-a dat amploare aºa cum se credea. Impactul devo-
lu þiei asupra identitãþii britanice este estimat a întãri loialitãþile
foarte complexe care existã. Scoþienii se vor simþi mai scoþieni,
dar as ta nu înseamnã neapãrat cã nu mai rãmîn britanici. În
toatã Europa, loialitãþi duble sau chiar triple sînt la ordinea zilei.
Adevãratu l semn de întrebare asupra revoluþiei Blair este legat de
situaþia englezilor. Deja regiunile din nord-est, din jurul Newcas-
tle-ului, se gîndesc la autonomie, chiar dacã numai pentru a
obþine puterea necesarã de a intra în competiþie cu Scoþia ºi Þara
Galilor pentru atragerea investiþiilor strãine. Problema este cã ni-
men i nu  mai ºtie ce înseamnã a fi englez astãzi. Asiaticii ºi africa-
n ii din Marea Britanie se prezintã ca britanici, niciodatã englezi.
Englezii autentici credeau cã trãiesc într-un stat englez care in-
clude, printre altele, diferite minoritãþi etnice ºi grupurile celtice.
Devolu þia are rolul de a-i trezi la realitate: ei sînt doar o naþiune
în  cadrul unei federaþii multinaþionale. Speranþa lui Blair este cã
noua generaþie va dori sã se identifice cu acest proiect multina-
þional ºi multicultural. Paradoxul este cã acest proiect se adre-
seazã în special grupurilor celtice nemulþumite de hegemonia
Regatului Unit. În cele din urmã, cei care vor trebui sã-ºi schim-
be în  mod radical imaginea de sine sînt englezii.
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Ana LUDUªAN

Jurnal australian

De curînd m-am întors dintr-o cãlãtorie în Australia. Cu toatã fasci-
naþia mea pentru vegetaþia luxuriantã, pentru vara australianã, pen-
tru lumina, clima ºi peisajul foarte diferit de cel european, dar mai
ales de cel românesc, un gînd nu mi-a dat pace nici acolo, nu-mi dã
pace nici acasã. Mã întreb, prea des, cum poate trãi poporul austra-
lian, format din atîtea popoare, atît de diferit faþã de poporul român.
O întrebare retoricã, dar atît de gravã.

Di ferenþa în standardul de viaþã dintre australianul obiºnuit ºi
ro m ânul de aceeaºi categorie socialã nu se explicã prin faptul cã
soarele rãsare în Australia în locul în care apune în România sau
pentru cã aici mai tot timpul e varã sau pentru cã alãturi de o climã
bunã existã suprafeþe imense de deºert pline de bogãþii minerale sau
de petrol încã neatinse sau pur ºi simplu pentru cã australienii ar fi
m ai deºtepþi decît românii. Secretul standardului lor de viaþã se ex-
plicã, în mare mãsurã, prin aceea cã resursele foarte mari ale conti-
nentului australian, aproape cît Europa, sînt distribuite la numai 19
milioane de locuitori, în prezent, ºi la doar 8 milioane în 1955. Pen-
tru a ajunge de la un capãt la altul al Sydney-ului, cel mai mare oraº
d in Australia, trebuie sã strãbaþi 200 de kilometri. ªi asta pentru cã
puþini australieni acceptã sã locuiascã în bloc. Sydney-ul se compu-
ne d in suburbii, ca niºte oraºe satelit, formate din case fãrã etaj, aºe-
zate în mijlocul unor grãdini pline de vegetaþie sau chiar a unor par-
curi naþionale cu arbori seculari. Legãtura dintre aceste suburbii cu
centrul oraºului se face printr-o adevãratã reþea de autobuze, tre-
nuri ºi feriboturi. Fiecare suburbie are administraþie proprie ºi utili-
tãþi  publice la tot pasul. Fiecare suburbie îºi vede de treburile ei, mai
ales de bunãstarea ei, fãrã sã o preocupe curtea vecinului. Nici un
australian nu doreºte sã-ºi scoatã un ochi pentru a-ºi procura bucu-
ria de a-l vedea pe vecinul sãu fãrã vedere.

Calmul cetãþenilor înºiruiþi înainte sã urce în autobuz se explicã
prin aceea cã sînt autobuze suficiente ºi acestea circulã conform
unui orar respectat la secunde. Cum se explicã lipsa de panicã ºi de
g rabã a celui care munceºte, dacã nu prin sentimentul cã munca îi
asigurã o viaþã decentã. Curãþenia toaletelor publice, aflate la tot pa-
sul, inclusiv în trenuri ºi feriboturi, precum ºi confortul nãucitor al
mijloacelor de transport în comun se explicã prin aceea cã dotãrile
acestora sînt corespunzãtoare. Cum se explicã amabilitatea ºi grija
celor din serviciile publice de a „dãrui” cetãþeanului australian sen-
tim entul cã el, australianul, indiferent de etnie, ºi aici sînt multe, es-
te cel puþin stãpînul lumii în serviciul cãruia el, funcþionarul, agen-
tul public, are onoarea sã serveascã. Numai prin aceea cã statul ºtie
sã- ºi  aleagã funcþionarii ºi agenþii care îl reprezintã ºi îi plãteºte pe
m ãsurã. Agentul public din Australia îºi cere scuze atunci cînd este
nevoit sã te amendeze fiindcã ai încãlcat o anumitã regulã, dar te asi-
gurã cã, pînã la urmã, totul va fi în ordine.

M - a impresionat felul în care se stã la coadã la autobuz, la bancã,
la cumpãrãturi. Oamenii nu numai cã nu se îmbrîncesc, dar nici nu
se ating unii pe alþii, pãstreazã o distanþã apreciabilã faþã de cel care
vorbeºte deja cu funcþionarul de la ghiºeu, faþã de cel care opereazã
la bancomat sau cel care plãteºte pentru cumpãrãturi. Deºi eºti în-
tr-un spaþiu public, cu foarte mulþi oameni în jur, se creeazã un fel
de intimitate între tine ºi cel cãruia îi vorbeºti. Nimeni nu trage cu
urechea, nimeni nu aruncã priviri indiscrete, nimeni nu te atinge
decît din greºealã ºi atunci îþi cere iertare numaidecît.

A ici bogãþia nu este etalatã în garduri ºi porþi de marmurã ca în
satul Certeze din Maramureº, ci în case înconjurate de grãdini spec-
taculoase sau ascunse în pãduri de eucalipt. Bogãþia se mãsoarã în
co nfortul din casã, întrebuinþat la maximum, în cãlãtorii „overseas”,
în administrarea unei bãtrîneþi care semãnã tot mai mult cu o viaþã
normalã, dar mai ales cu una activã. Mai toþi pensionarii sînt volun-
tari în programe publice, dedicate celor aflaþi în dificultate.

Existã desigur o luptã cumplitã pentru bani, putere ºi prestigiu,
dar în aceastã competiþie rezistã doar cei merituoºi. Cei care nu fac
faþã acestei curse „pe viaþã ºi pe moarte” pentru a obþine locurile
d in faþã, indiferent pentru ce domeniu concureazã, trebuie sã se
m ul þumeascã cu o existenþã obiºnuitã. Comparatã cu a cetãþeanului
român, este mai mult decît îmbelºugatã. Locuinþele sociale ale aus-
tralienilor sãraci aratã ca niºte „viliºoare” din România. Rãspîndite
printre casele celor bogaþi, în toate suburbiile Sydney-ului, nu se re-
cunosc cu nimic dintre acestea. Aceiaºi vegetaþie luxuriantã în jur,
plantatã ºi îngrijitã în mare parte de autoritãþi, aceeaºi construcþie a
caselor, aceleaºi servicii ireproºabile. Aceastã politicã a rãspîndirii
lo cuinþelor sociale printre casele celor cu venituri medii ºi mari este
recentã ºi a fost luatã pentru a impune standarde înalte ºi celor cu
venituri mici ºi pentru a-i determina sã-ºi modifice comportamen-
tul ºi aspiraþiile. Este limpede cã infracþionalitatea este aproape eli-
minatã în cartiere unde toatã lumea se comportã civilizat ºi amabil.
Presiunea grupului, a vecinilor, îi determinã pe cei cu tendinþe anti-
sociale sã se conformeze modelului cultural al celor cu standarde
înalte. Dar ºi serviciile publice ºi ajutoarele sociale sînt pe mãsurã.

În Australia acolo unde individul nu face faþã anumitor standarde
intervine statul pentru a suplini lipsa de resurse. Cînd într-o locuin-
þã socialã se defecteazã un robinet, locatarul dã un telefon. Peste
maximum douã ore i se schimbã robinetul cu scuzele de rigoare
d in parte a celui care reprezintã autoritatea publicã. Intreþinerea
lo cuin þei sociale, în cele mai mici amãnunte, inclusiv zugrãvitul,
s chimbarea mobilierului din bucãtãrie, baie ºi a mochetei este
„treaba statului”.

A ustralia nu se bucurã doar de resurse naturale încã neevaluate,
ci ºi de un model de administrare politicã anglo-saxon. Un model
care lasã cetãþeanului toatã libertatea de miºcare ºi de alegere, mul-
þumindu-i cînd se poartã civilizat, dar care îi pretinde sã respecte ºi
ceea ce nu este a lui în egalã mãsurã cu ceea ce îi aparþine. Spaþiile
publice sînt pline de astfel de inscripþii pentru cel care oferã locul
unei persoane mai în vîrstã sau pentru cel care nu mãnîncã în auto-
buz. Libertatea ta nu trebuie sã supere pe nimeni sau sã pricinuias-
cã vreun rãu.

Pentru mine aceste reguli nu erau noi. ªi acum mã tulburã
am intirea bunicii care mã lua în braþe atunci cînd voia sã-mi dea cîte
o povaþã. Una dintre acestea suna foarte asemãnãtor cu regulile aus-
tral iene: „Poþi sã te porþi oricînd în voie, dacã nu superi pe nimeni
cu purtarea ta”, spunea bunica. Era o tãrancã fãrã instrucþie. Satul
copilãriei mele se guverna dupã astfel de reguli, foarte puþin diferite
de cele australiene din anul 2002. Dar a venit colectivizarea ºi ni-
m eni  nu a mai respectat pe nimeni. A venit industrializarea ºi oraºul
s-a transformat într-o mahala uriaºã. Sã fie Australia premodernã
sau România scãpatã de sub control?

ANA LUDUªAN s-a nãscut în 1948; este coordonator al Ligii Apãrãrii Drep-
turilor Omului, fililala Cluj. Micul Stalin (roman), 1998.

3.
În ultimii ani, maghiarimea oficialã din România a devenit practic
moartã de plictisealã. Iar cea neoficialã, iubitoare de viaþã, îºi face
bagajele. Sãrãcia ºi plictiseala! Un sociolog mi-a povestit acel fapt ne-
publicat nicãieri cã existã mai multe mii de pãrinþi (nu numai ma-
ghiari, dar ºi români, mai ales în zona de lîngã graniþã!) care, dispe-
raþi, ºi-au înscris copiii în licee din Ungaria, sperînd cã aceºti copii
vor prinde rãdãcini acolo ºi cã poate îi vor salva ducîndu-i ºi pe ei
dincolo. Atmosfera disperatã nu a fost diminuatã nici de faptul cã în
ultimele sãptãmîni forþele politice apropiate actualului, respectiv no-
ului  guvern din Ungaria au fãcut ca atmosfera din Ungaria sã se infil-
treze dincoace de graniþã, deseori intensificatã pînã la panicã. Poate
nic i  n- ar fi trebuit sã scriu acestea, fiecare cunoaºte situaþia – ea însã
þine în mod logic de acest capitol.

4.

Problema românilor ºi a maghiarilor din România este aceeaºi: ro-
mânii. Acest lucru îi pune într-o luminã defavorabilã pe români, dar
nu ne surîde nici nouã. Am putea avea mai multã fantezie, dar cine
se plictiseºte...

Trînta dusã întru apãrarea intereselor faþã de puterea româneas-
cã – luptã ce pãrea cã este mijlocul cel mai adecvat ºi, oricum, legi-
t im al încordãrii existenþei, deoarece promitea lãrgirea spaþiului de
miºcare – a devenit tematica cea mai importantã – dominantã,
practic – a vieþii publice maghiare din România. Sã facem abstracþie
de cauze, de faptul cã scriem presa maghiarã din România, de mã-
sura în care prietenii ºi duºmanii noºtri români reflectã legitimitatea
formei de viaþã eroicã a partizanatului, de forþa pe care o are libera-
lismul maghiar din România etc. Sã ne mulþumim cu atît, cã gîndi-
rea no astrã are o singurã tematicã, cã fuga este totdeauna la îndemî-
nã: cu ro mân ii existã probleme, e mai bine sã þinem cont de acest
lucru. Îi avem în vizor de la o vreme încoace. Ei sînt de fapt niºte
mecanisme antropoide de creat probleme. Acolo unde se aflã un
ro mân, se contureazã deja o problemã, naþia întreagã este puþin
rãmasã în urmã, toatã lumea ºtie acest lucru, ºtiu ºi ei, pentru cã
se mai uitã ºi ei la televizor ºi vãd ce se petrece în lume, chiar da-
cã în  general se uitã la niºte prostii despre care mai bine sã nici
n u mai vorbim. ªi iatã-ne închiºi laolaltã cu aceºtia!...

Prietenii noºtri români sînt de-a dreptul proºti, putem sã fim de
acord cu toþii. Noi în schimb sîntem plictisitori!

5.
Cine are puterea sã introducã în viaþa publicã maghiarã din Româ-
nia noi teme, care sã aibã o mizã realã? Partidele? Presa? Partidul ºi
presa ar trebui sã fie printre primele teme noi despre care ar trebui
sã vorbim. Nu cu „nu”, ci cu „da”: „da” pentru presa maghiarã din
România (este inutil sã spunem „nu” diletantismului), „da” pentru
reînnoirea în cadrul UDMR (nu-i de nici un folos sã spunem „nu”
corupþiei), „da” pentru colaborarea pragmaticã cu românii (inutil
sã spunem „nu” oprimãrii). Trebuie sã gîndim în „da”-uri ºi nu în
„nu”- uri. Acest lucru însã nu este de ajuns, trebuie sã introducem
noi teme, trebuie sã le dãm foc, pentru cã ºtiþi bine... plictisul...

Afirmaþiile optimiste încep cu „da”. Sã spunem „da” pentru de-
mararea proiectelor de dezvoltare a imaginii viitorului, sã spunem
„da” pentru înlãturarea treptatã a dependenþei de resursele din Un-

garia, sã spunem „da” pentru dezvoltarea societãþii informaþionale,
pentru cã ar putea avea rezultate care ar lãrgi conºtiinþa, sã spunem
„da” pentru ideea transilvanã, în general sã ne învîrtim în afirmaþii
ºi nu în negaþii.

„Da” pentru personalitate, pentru culori, „da” pentru scandal ºi
pentru împãcare, „da” pentru febrã fiindcã vindecã, „da” pentru tot
ce este latin, fiindcã niciodatã nu se plictiseºte.

Traducere de KOROS FEKETE Sándor
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KELEMEN Attila

Despre plictis

Dacã te aºezi la o masã de poker ºi în 10 minute
n u- þi dai seama cine e sucker- ul , atunci tu eºti
sucker-ul.

(vorbã înþeleaptã din Las Vegas)

1.
Maghiarimea din România moare de plictis. Stricto senso! Cu fe-
tiºismul ei pentru tradiþii îºi mai procurã din cînd în cînd cîte un
moment plin de extaz, însã ceaþa grea a melancoliei sale nici atunci
nu se risipeºte complet. Deºi mai existã un truc vechi, prin care se
po t vindeca asemenea boli, pentru acesta însã îþi trebuie un deºert,
trebuie sã ai credinþã ºi mult, foarte mult timp.

Un tînãr german mult citat a scris: „de orice acþiune este legatã
ºi uitarea, precum viaþa organicã are nevoie nu numai de lumi-
n ã,  c i ºi de întuneric. Cel care simte numai istoriceºte, pînã în
mãduva oaselor, seamãnã cu acela care este forþat sã nu doarmã,
sau cu un animal care trebuie sã trãiascã din rumegat, ºi numai
din rumegat. (...) Simþul istoric, la un anumit grad, devine nociv
pen tru toate fiinþele vii”.

I storismul nostru se întruchipeazã în plictisealã. Ceea ce în-
seamnã o anume aservire faþã de bolile gramaticale/retorice/logice.
Dar poate este încã prematur sã ne speriem de drac.

2.
În naþionalismul maghiar ardelenesc, plictiseala umblã mînã-n mî-
nã cu cultul pasivitãþii ºi cu legitimarea urii faþã de români. În linii
m ari  ea ar putea fi descrisã astfel: eu mã mulþumesc cu superiorita-
tea mea culturalã, nici nu vreau nimic, numai sã fiu lãsat în pa-
ce, mai beau cîte un pahar în cîrciumã, mai scot bãlegarul din
grajd, din cînd în cînd fac un drum pînã la Pesta sã mã întîlnesc
cu prieten ii mei plecaþi de aici sau nãscuþi acolo, mai beau cîte
un  pãhãrel ºi cu aceºtia, iar apoi mã delectez cu peisajul mati-
nal, mai fac niºte remarci despre,  aºa e foarte bine, cei înþelepþi
se mulþumesc ºi cu mai puþin etc.

Un astfel de neo-romantism al plictisului este în rãspîndire, deºi
acele vechituri istoricizante cu care cei plictisiþi îºi mobileazã viaþa,
sînt niºte arme cu care se poate cel mult lovi, nu ºi tãia sau împuºca.
Cu toate acestea, aceastã plictisealã este o stare stabilã, pentru cã dã
naºtere unei satisfacþii narcisice. Cei plictisiþi numesc acest narci-
sism mîndrie.

Iar cel plictisit este, bineînþeles, lipsit de orice simþ al umorului,
adicã este un monad fãrã ferestre, incapabil de cunoaºtere. Din
aceastã cauzã, deºi omul plictisit poate fi sincer ºi cinstit din cap pî-
nã în picioare, dacã plictiseala sa este de sorginte melancolicã, e mai
b ine sã nu-l încredinþãm cu decizii legate de organizarea vieþii. Adicã
e mai bine pentru toatã lumea sã nu fie factor de decizie în politicã.
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Paul DRUMARU

Scrisori din Transland

Armagedoane, nu ºtiu cine-mi poartã mie sîmbetele, cã rãu nu
i - am  fãcut niciodatã nimãnui, decît mie, ºi asta cu asupra de mãsu-
rã, cum s-ar zice, adicã exagerat, dar nu mã plîng, îmi vine mai de-
g rabã sã rîd mînzeºte, ºtii tu de ce? pentru cã oriîncotro îþi arunci
p rivirea dai numai de oameni care n-au fãcut nici un rãu nimãnui
nic io datã – ºi atunci de unde atîtea rele, mã întreb, iar apoi de ce ca
sã judeci drept trebuie sã stai strîmb? Armagedoane, copil care
po rþi numele unui cataclism viitor ºi al unor scandaluri recente,
s întem vreo ºase miliarde care facem umbrã pãmîntului ºi el tot în-
cins e, se învîrte în jurul soarelui, care ºi el se duce-nvîrtindu-se
prin galaxie, care ºi ea, la rîndul ei, cu celelalte galaxii, prin univer-
s ul actual, care, s-a dat dezminþire luna trecutã, nu e de culoare
vernil, cum se spusese, ci crem, un fel de alb murdar deci, care nu
e decît un alt nume al negrului atotºtiutor, dupã socoteala mea,
proastã probabil, întrucît mie din minus cu minus nu-mi iese nici-
odatã plus dar guvernelor, oamenilor de afaceri, politicienilor, ma-
tematicienilor da, aºa cã ce sã mai lungim vorba, asta e, cum o de-
monstreazã ºi alegerile din sora noastrã mai mare, Franþa, ºi cele
d in sora noastrã vitregã, Ungaria, iar faptul cã dreptaciul ºef din
Olanda a fost împuºcat ce demonstreazã? – cã toate se leagã, se în-
treleagã, toate îºi au în toate ecou ºi cã nu e bine nici aºa, nici aºa –,
Armagedoane, fãtu-meu, cînd vei fi crescut tu mare toate astea vor
f i  de mult istorie ºi poate cã ai sã înveþi cîte ceva ºi la ºcoalã, deºi
mã îndoiesc, „ce-ar fost dacã” nu intrã în istorie, ºi-apoi ºi din isto-
rie ce poþi învãþa? – sã faci rãul mai bine ºi binele mai rãu, de unde
ºi nostalgia diverselor categorii de populaþie dupã un trecut despre
care-ºi închipuie cã era „vremea lor”, dar nu era decît vremea tim-
purilor, de aceea mocneºte acolo ºi mai-mult-ca-perfectul, atît de
s impatic din punct de vedere gramatical, dar atît de periculos ºi
ambiguu în viaþa realã, care, între noi fie vorba, dacã nu s-ar între-
þine cu sîngele cuvintelor ºi n-ar mînca zilnic rahat nici n-ar exista,
ºi atunci cine-i victima ºi cine-i cãlãul? ºi a cui e una ºi al cui celã-
lalt? – dar cum tu eºti mic ºi abia dacã zici mama-tata nu pricepi,
nici din poveºti nu pricepi decît tonul, tonalitatea, adicã esenþialul,
care nici el nu existã decît la etatea ta, cum þi-aº spune, de exem-
plu, cã a fost odatã – ca niciodatã, desigur –, a fost odatã un curcu-
beu, el avea ºapte culori ºi toate erau fundamentale, apropo: cu-
no º ti  vreo þarã pe lumea asta care sã-ºi fi arogat drept drapel curcu-
beul? – nu, poate pe vremea Inchiziþiei, vreun principat devenit po-
l i glot dintr-atîta latinã oficialã, dar a fost spulberat(ã), asta-i sigur,
chiar dacã n-a existat – scumpuleanule, vezi-þi tu de treaba ta aca-
demicã, suge-þi degetul mare de la piciorul drept, acum, cît mai
po þi ,  cît mai ai o ºirã a spinãrii elasticã, nu ca noi, la care dacã se
curbeazã cu greu mai vine înapoi, psihic vorbind, cãci altfel te poþi
tu arãta cît de drept, încît sã te ia electoratul drept parul din care-ºi
furã cãciula ori de cîte ori se iveºte prilejul, ºtii tu, Armagedoane,
ce-i acela prilej? – acum, în epoca puilor congelaþi, tare mã tem cã
nici pe asta n-ai s-o pricepi, de exemplu, prilejul de a fura o gãinã
de pe ouã, o cloºcã deci, comparativ cu ocazia de a fura un întreg
complex de incubatoare, dar nu ºtiu de ce te tot iau pe ocolite, gãi-
na e o victimã, vreau sã întreb, înainte de a fi fos tãiatã, opãritã, ju-
mulitã, fiartã, friptã, mîncatã, înainte de a o lua la noi, zic, în ac-
cep þiune hegelianã, dacã vrei, o gãinã neutrã, nici de dreapta, nici
de stînga, nici de centru mãcar, totalmente apoliticã, gãina generi-
cã, posibila nãscãtoare a oului universal, Armagedoane, se bãlãbã-
nea deci gãina asta, la poartã, într-o duminicã, zi de alegeri, în mî-
na unei femei – dar ºtii ce? mai bine aºa: în mîna unui curcubeu.
ªi femeia era tare neajutoratã, bãrbatu-sãu era plecat sã voteze,
nu-i tãiase gãina iar ea trebuia sã facã supa cu sclipeþei pentru la
prînz, cînd poate cã se va ºti deja cine a învins, desigur, ai noºtri, în
turul acesta, doi. ªi trece un bãrbat elegant, mai în vîrstã, braþ la
braþ cu o tînãrã, care putea sã-i fi fost norã, dupã aspect, doar cît cã
p rea se hlizea de cîte ori o gîdila el sub guºiþã, aºa cã putea sã-i fi
fo s t ºi ibovnicã, nu ºtiu, avea în orice caz un nume ciudat, în sensul
cã era ºi foarte obiºnuit ºi foarte neobiºnuit, Þara – ºi îi zice bãrba-
tului: Ia vezi, ce vrea individa aia, de tot dã din gãinã?! – Aº vrea, zi-
ce femeia sau mai degrabã curcubeul, hai sã-i zicem madam Cur-
cubeu, sã-mi taie ºi mie cineva gãina asta, cã... ªi explicã de ce. –
Taie-i-o tu, zice Þara, dar bãrbatul îi rãspunde ca pe apã, de parcã

ar f i  avut replica pregãtitã de-acasã sau de parcã ar mai fi rostit-o de
multe-multe ori: – Nu intrã în atribuþiile mele. Dar am sã chem un
cãlãu.  – Pînã la urmã gãina s-a tãiat singurã, dar asta-i altã poveste,
A rm agedoane, ce mi-a rãmas mie pe retinã e un curcubeu cu o gãi-
nã în mînã, în faþa porþii unei case de la periferia Parisului de odi-
nio arã, dar de ce zic eu de odinioarã ºi de ce zic Paris? Uite-aºa.
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ÁGOSTON Hugó

Bucureºtiul ca provincie

Interesant cã în timp ce îmi tot dau cu pãrerea despre sport, la care,
nu-i aºa, toatã lumea se pricepe ºi trag cu capul la poartã adevãruri
m iri f ice, ca de-o pildã: „în focul încleºtãrii sportive se vãdeºte carac-
terul” (ceea ce e doar la un pas de zicala – cel puþin la fel de îndoiel-
nicã – cum cã „in vino veritas”) ºi cã „sportul e metafora vieþii”
(foarte multe chestii sînt metafore ale vieþii, aºa-i ea, viaþa, are mul-
te metafore), carevasãzicã în timp ce sportul umple o bunã parte
d in viaþa mea spiritualã ºi cotidianã (sã nu uitãm: pe 15 mai finala
Ligii Campionilor, asta-i un fel de ligã europeanã, numai cã nu o
jo acã toatã lumea cu atîta dãruire, atît de spiritual ºi cu atîta þinutã
ca echipa Smarandei la Tîrgu Mureº), o sã închei totuºi fraza: în
schimb, în Provincia abia dacã „fac uz” de sport, nu prea „recurg”
la el ,  nu-l prea „iau la mînã”. Chit cã – vã puteþi închipui – se desfã-
ºo arã meciuri aprige ºi-n provincia asta metropolitanã! În Capitalã
adicã. Însã de cînd Bölöni, cedînd îndemnurilor entuziaste ale gale-
riei, a pãrãsit þara ºi urmînd drumul soarelui a poposit în cel mai
apusean colþiºor al bãtrînului nostru continent iar, Lucescu s-a fã-
cut g lonþ în pistolul turcului, mã intereseazã mai mult sportul
 strãinãtãþii.

Iar apoi/par exemple în aprilie am vizionat alegerile din Ungaria,
pe viu, la faþa locului. Amîndouã etapele, turul ºi returul, plica ºi re-
p l ica,  vanºa ºi revanºa. Au fost niºte meciuri de-au sãrit scîntei. Au
lãsat urme de-o viaþã în mulþi. Forþele erau sensibil egale atît pe te-
ren cît ºi printre suporteri. Prima partidã a fost cîºtigatã de challen-
geri, cea de a doua de campionii en titre, dar nu la un scor care sã fi
refãcut handicapul. Iarã eu pare-se cã m-am þicnit de relatez aºa de
ºablonard despre pancraþiul ãsta, despre încãierarea asta ale cãrei
rez ultate sînt bine cunoscute deja. În loc sã vorbesc despre impresii-
le mele de la faþa locului, chiar ºi dupã spartul tîrgului, dar mãcar la
un m o d  personal. Ei bine, am avut niºte trãiri, cum sã nu fi avut. Co-
hortele de suporteri sau, cum li se zice în asemenea cazuri, alegãto-
ri i , cele douã armate de dimensiuni oarecum egale au purtat un rãz-
bo i  crîncen (cãruia, întrucît presupunea o participare civicã, unii
i-au spus rãzboi civil). Ce-am vãzut eu cu ochii mei? Pãi, de pildã,
unul din cãpitanii de echipã s-a ales cu o drãgãlaºã mustãcioarã à la
Hitler pe afiºe, iar pe placatul altui stopper era scris cu carioca ºi ne-
cãutatã simplitate: „cãcãnar-trãdãtor-de-þarã-vîndut-jidanilor”. În
legãturã cu una din cãpetenii cineva le fãcea vinã românilor, cã nu
l - au b revetat pe Ceauºescu, ca sã nu poatã fi copiat; despre cãpitanul
celeilalte echipe au lansat zvonul cã e grav bolnav de cancer. Am vã-
z ut cum tineri cu obrajii îmbujoraþi scandau de sute de ori prenu-
mele masculin al izbînzii, ceea ce mi-a stîrnit panica amintirii salve-
lor de aplauze de pe vremea cînd s-au nãscut aceºti tineri; apoi i-am
vãz ut plîngînd în hohote ºi nu ºtiu dacã lacrimile lor erau ºiroaiele
m aturizãrii sau sufletul începea sã adune noi forþe pentru rãzbuna-
re. Era în toatã explozia asta de energie ceva ce amintea de un cere-
m o nial iniþiatic (politic) – ºi acum, cã am scris-o, trebuie sã mã gîn-
desc de îndatã la faptul cã, iatã, nici politica nu e altceva decît un joc
de rãzboi sau, dacã vreþi, joc sportiv.

Nu am intenþia, eu, blajin iubitor de sporturi, sã mã lansez în sa-
vante interpretãri ale celor vãzute, întîmplate. Fie ºi numai pentru cã
toate emanau ºi un soi de poezie sãlbaticã ºi, e ºtiut, poezia îi spune
fiecãruia altã ceva – deºi, de pildã, faimoasa poezie a lui Petõfi, cu
refrenul acela îngrozitor despre regii care trebuie spînzuraþi, este
destul de lipsitã de echivoc. Dar despre funie chiar cã nu vreau sã
vorbesc (ºi uite cã-n timp ce-o spun tocmai asta fac), doar cît cã

mi-e teribil de teamã, mie, care n-am þinut niciodatã cu vreo echipã
de c lub ungureascã, ci întotdeauna cu reprezentativa, cã acest coº-
m ar încã n-a luat sfîrºit, cã apostolii schismei vor continua sã vadã
în adversar (partenerul de mai de mult, din sport) un duºman ºi sã
creadã cã datoria lor cea mai sfîntã e distrugerea sa. Nu vreau nici sã
explic, nici sã mã explic, cãci teama mea cea mai mare e cã niºte po-
l i tologi cu mintea ascuþitã vor pune în luminã toatã aceastã oroare, o
vor desluºi ºi prin aceasta o vor face acceptatã. Vor arãta cã, la urma
urmei, n-a fost/nu este vorba de nimic altceva decît de „joc politic”,
unde nu e cazul sã se pretindã spirit sportiv, fair play ºi, de altfel,
 „c’est la vie”, aºa-i politica. În regulã, aº zice, respectiv aº întreba cu
tristeþe: ºi atunci „tout comprendre c’est tout pardonner?” Dacã
înþelegem, înseamnã cã ºi acceptãm, atunci sã ºi acceptãm? Dacã
existã explicaþia, cea politicã, atunci duºmãnia poate avea cale libe-
rã? Sau chiar am ajuns în punctul din care – cu amarã disonanþã
cognitivã – ne refugiem în exegezã, cãci am recunoscut cã oroarea a
devenit autonomã ºi irepresibilã?

Nu întîmplãtor aduc vorba de rolul politologilor ºi prin aceasta,
mijlocit, de acela al purtãtorilor de informaþie. Zeul PR ºi zeiþa
 Image n-au avut nicãieri în þãrile fostului bloc rãsãritean adoratori
mai fervenþi decît în Ungaria acestui aprilie electoral. Ar fi extrem de
îndoielnic sã ai acum vreun sentiment de mîndrie în legãturã cu as-
ta, mai importantã e implicaþia negativã, cã aceste zeitãþi, atît în in-
ten þii cît ºi în efecte, au creat o pistã politicã nouã, diferitã de culoa-
rul politic anterior. Cu reguli noi. ªi aici se aflã ceea ce „sportul”,
adicã de fapt principiul sãu cãlãuzitor, democraþia nu (ar) permite:
modificarea regulilor de joc în timpul partidei. Dacã la sfîrºitul me-
ciului sînt în vigoare alte reguli decît erau la începutul sãu, atunci
chiar cã nu-i loc de explicaþii. PîRîul ºi Imaginea sînt trebuincioase
pentru a vinde ceva. Fireºte, aceastã concepþie de marketing, comer-
cialã, a politicii nu e nouã ºi nu-i o invenþie ungureascã, dar felul
cum au încercat s-o foloseascã pentru modificarea regulamentului
întrecerii i-a dat o turnurã mult prea originalã.

Am citit o groazã de comentarii în presa maghiarã despre aceste
alegeri parlamentare. Cel mai mult – în legãturã cu cele de mai sus
–  mi-a plãcut pãrerea autorului care scria cã cele douã echipe adver-
se au folosit tactici diferite în mãsura în care una a încercat sã dove-
deascã cã ceea ce nu existã existã, iar cealaltã cã ceea ce existã nu
existã. Sã mã scuze cititorii: eu înþeleg. ªi vãd ºi cît de asemãnãtoare
sînt, de fapt, aceste moduri de abordare ºi acþiune radical diferite.

ªtiu cã dupã ce-am scris toate astea o vreme n-am sã mã bucur
de popularitate în Ungaria ºi în Ardeal – vreau sã spun, în acele cer-
curi  restrînse în care modestele mele rînduleþe sînt citite. Cãci sînt
nehotãrît ºi mã ascund ruºinat cu dezorientarea mea. Sigur, sîntem
totuºi cîþiva, suporteri înrãiþi ºi neutri, care tremurãm acolo la pelu-
zã, între cele douã galerii zbierãtoare.

M i  s-ar putea adresa chiar ºi reproºul: ce cautã aceste vorbe tîn-
guielnice în rubrica asta, sub acest titlu, Bucureºtiul ca provincie? Ei
bine, într-asta stã mica mea consolare. Poate cã – cine ºtie, cine ºtie
– toatã treaba asta cu alegerile mi s-a pãrut atît de tristã doar pentru
cã am privit-o cu ochii mei bucureºteni. Cã mã doare mai tare cînd
vãd zîzanie acolo unde mã trage inima. Fapt e cã de îndatã ce m-am
întors „acasã”, de cum mi-am aruncat ochii prin gazetele româ-
neºti, am deschis televizorul, m-au întîmpinat lucruri mai blajine,
m ai obiºnuite. Primarul Clujului a vopsit iar ceva în culorile naþiona-
le, ºeful statului a declarat iar cã lichidarea cooperativelor agricole
de producþie a aruncat România cu o sutã de ani înapoi pe calea dez-
voltãrii, la Tîrgu Mureº a fost iar scandal apropo de Bolyai, dar, de
data asta, nimeni nu i-a cãutat pe naºi cu ciomagul... Într-un cuvînt,
faþã de cele de dincolo – idila însãºi.
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