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De la modelul elveþian
la modelul ardelean –
via Bucureºti

Cu oarecare vreme în urmã profesorul Urs Altermatt a þinut la Colegiul
Noua Europã din Bucureºti o prelegere despre modelul elveþian, arãtînd
cã Elveþia edificatã pe cantoane este în primul rînd o federaþia a naþiuni-
lor ºi, sub acest aspect, nu poate fi comparatã cu tradiþionalele state na-
þionale europene. Pe de altã parte – ca stat naþional –, ea urmeazã mo-
delul francez: un stat bazat pe drepturi cetãþeneºti ºi susþinut prin voinþa
subiectivã a indivizilor. Fãuritorii ideii de cetãþenie elveþianã au avut în
vedere ca pe lîngã ºi sub naþiunea politicã ce existã la nivel federal sã asi-
gure, la nivelul comunelor ºi cantoanelor, un cadru solid pentru pãstra-
rea ºi dezvoltarea comunitãþilor („naþiunilor”) culturale. Aceastã ambi-
valenþã, întrepãtrunderea instituþionalã ºi sentimentalã a comunitãþii
tradiþional-culturale native ºi a celei volitiv-politice bazate pe libera ale-
gere constituie secretul soliditãþii ºi stabilitãþii micului stat alpin. În timp
ce, în deceniile din urmã, o serie de federaþii s-au dezintegrat pentru cã a
reieºit cã erau formate numai din „naþiuni” ºi nu aveau cetãþeni care sã
le voteze în cadrul ceremonialului secret ºi invizibil al „plebiscitului coti-
dian” iar numeroase state naþionale proclamate drept unitare se con-
fruntã ºi ele cu spectrul destrãmãrii, Elveþia – reproducînd parcã la sca-
rã redusã complexitatea specificã a Uniunii Europene – trãieºte ºi
înfloreºte.

În opinia profesorului elveþian, dacã în cadrul unui stat culturile na-
þionale se omogenizeazã excesiv în sens politic, identitatea multicultura-
lã a comunitãþii plurilingve este strivitã. Elveþia a evitat aceastã fundãturã
istoricã ºi pentru cã graniþele sale politice ºi administrative nu coincid
„mereu” cu cele culturale, adicã lingvistice ºi confesionale. Andrei Pleºu,
directorul Colegiului bucureºtean, care, ca amfitrion, a caracterizat în
mod politicos modelul elveþian ca fiind „simpatic” ºi „atractiv”, a tras
din remarca de mai sus a lui Urs Altermatt o edificatoare concluzie, în-
trebîndu-se dacã e bine oare cã „la noi existã unitãþi administrative, cum
sînt cele douã celebre judeþe secuieºti, unde graniþa administrativã picã
exact pe graniþa de limbã ºi peste graniþa confesionalã. În acest caz, avem
un exemplu exact opus celui elveþian ºi ne putem întreba dacã aceastã
situaþie e de naturã sã ne ajute, sã ne facã vieþile mai uºoare, sau sã com-
plice lucrurile, tocmai prin faptul cã aceste graniþe picã atît de riguros
unele peste altele”.

Aceastã judecatã epuizeazã criteriile frivolitãþii intelectuale. Prin fri-
volitate intelectualã nu înþeleg doar faptul de a face afirmaþii care nu co-
respund realitãþii (în Harghita proporþia populaþiei româneºti este de 14
l a  sutã, în Covasna de 23 – aceasta nu s-a modificat din 1992 –, ceea ce,
în Europa Occidentalã cel puþin, se traduce fãrã echivoc ca zonã cu po-
pulaþie mixtã), ci – în acest caz special – cã un intelectual de elitã neoc-
cidental trage, dintr-un fenomen vest-european pe care îl înþelege per-
fect din punct de vedere conceptual ºi îl ºi acceptã, concluzii, cu privire
la propria-i þarã (sau la sine însuºi), care vin în flagrantã contradicþie cu
natura ºi contextul spiritual-instituþional ale exemplului vest european
luat drept punct de plecare. Un alt frumos exemplu al acestei uºurãtãþi
este modul în care se raporteazã Andrei Pleºu la problema federalismu-
lui românesc. România – spune Andrei Pleºu –, datoritã deosebirilor
dintre ardeleni ºi regãþeni ºi a puternicelor identitãþi regionale manifes-
tate atît în cadrul Transilvaniei cît ºi în acela al Vechiului Regat, este na-
turaliter un stat federal. De aici însã, în opinia filozofului bucureºtean,
nu urmeazã cã atunci federalismul chiar ar trebui introdus, nu, în
aceastã privinþã „nu e de fãcut neapãrat un experiment” în cadrul Ro-
mâniei. Iatã, în schimb, „Basarabia”, în legãturã cu care românii ar ac-
cepta sã discute despre federalizare. „Basarabia – de ce nu o federaliza-
re?” întreabã fostul ministru de externe al României. Nici nu-i trece prin
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cap – chestiunea a fost formulatã clar de chiºinãuanul Mihai Fusu încã
în 1991; textul poate fi citit în volumul Provincia 2000  – cã pentru ca
România sã poatã integra nu „Basarabia”, ci Republica Moldova, ar tre-
bui mai întîi sã se federalizeze ea însãºi.

Situaþia de acum indicã – la un mod oarecum ironic – probabilitatea
ca Republica Moldova sã se transforme, ea mai întîi, dintr-un stat unitar
într-o federaþie (vezi documentele publicate în rubrica Perspective). Dar
n u pare cã România ar dori sã urmeze acest exemplu. Ba dimpotrivã, ne
putem aºtepta ca aceastã nouã presiune descentralizantã ce se exercitã
asupra Bucureºtiului – ºi care nu provine din interior, ca în cazul Ardea-
lului – sã potenþeze inflexibilitatea ºi iritarea aparatului de stat ºi ale în-
tregii elite politice româneºti, dacã ar avea a se confrunta sub orice as-
pect cu sfidarea descentralizãrii politice.

Dupã toate semnele, în spatele planului de federalizare propus Chiºi-
n ãului se aflã nu numai Rusia, ci întregul complex de colaborare geopo-
liticã ruso-americanã ce cunoaºte o dezvoltare tot mai intensã dupã 11
septembrie. Ceea ce e cu adevãrat nou ºi oarecum neobiºnuit în acest
context geopolitic e cã, în timp ce va pecetlui probabil impasul de mult
evident al „reîntregirii”, în ordine socialã, politicã ºi geostrategicã va
a propia, de fapt, România de Moldova ºi mai cu seamã de Rusia. Aceastã
situaþie obligã elita româneascã angajatã în plan naþional ºi în genere,
sub o formã oarecare, în planul politicii nu numai sã renunþe la iluzia
reunificãrii realizabile cumva în contextul integrãrii euroatlantice ºi a ro-
lului de „fruntariu occidental” faþã de Rusia (vezi în legãturã cu aceasta
cartea profesorului Al. Zub, Impasul reîntregirii), ci ºi sã conºtienteze
în sfîrºit alternativele politice reale între care poate alege.

Numeroºi analiºti se înspãimîntã singuri ºi sperie opinia publicã cu
spectrul unui nou tip de totalitarism, referindu-se la concentrarea de cã-
tre Putin a tuturor factorilor politici, economici, militari, mediatici ºi de
servicii secrete compatibili cu un curs occidental într-un singur centru
„reformist” sau la Adrian Nãstase, care întruchipeazã în România ace-
eaºi tendinþã. Dar puþini se gîndesc la teribila erodare a sprijinului social
de care se mai bucurã Putin în Rusia ºi la natura opoziþiei cãreia va tre-
bui sã facem faþã în România dacã aripa „reformistã” a PSD îºi va extin-
de influenþa – dupã UDMR – ºi asupra Partidului Liberal. Cînd, în urmã
cu cîteva sãptãmîni, la Chiºinãu, l-am întrebat pe Oazu Nantoi, unul din-
tre cei mai buni analiºti politici moldoveni, ce forþã realã reprezintã par-
tidele politice care se opun comuniºtilor, mi-a rãspuns cã în Moldova nu
existã, de fapt, partide politice în sensul european al cuvîntului (el doar o
ºtie, cãci e preºedintele unui asemenea partid „inexistent”) ºi cã faþã de
comuniºti doar „ºi mai comuniºtii” dispun de o bazã socialã ºi politicã
veritabilã.

Aceastã situaþie structural determinatã, tipic est-europeanã, antepro-
iecteazã în România reapariþia alternativelor din 1991. Existã deja sem-
ne vizibile cã complexul de putere postcomunistã aflatã în spatele PSD a
început sã-ºi reaºeze rîndurile ºi se pregãteºte sã deschidã faþã de guver-
nul angajat într-o „fugã înainte” un nou front, intern, ceea ce ar putea
pecetlui definitiv soarta democraþiei româneºti destul de ºubrede ºi aºa.

Faptul cã o însemnatã parte a elitei spirituale bucureºtene e inaptã sã
poarte o discuþie de fond despre opþiunile pe care le are þara a reieºit încã
din reacþiile de dupã publicarea Memorandumului care propunea regio-
nalizarea României. Dupã ce Partidul Naþional-Liberal a aruncat pur ºi
s implu la gunoi proiectul de reformã extrem de moderat al propriilor se-
natori – bãnãþeni –, cred cã ne-a devenit limpede tuturor cã din partea
cercurilor politice bucureºtene nu ne putem aºtepta la o reformã consti-
tuþionalã veritabilã. A venit vremea sã tragem concluziile corespunzãtoa-
re ºi sã elaborãm un asemenea model constituþional ardelean (în numã-
rul viitor vom publica textul proiectului constituþiei regionale alcãtuit de
partidele ºi atelierele teoretice regionaliste din Voivodina, text care ne va
putea servi drept cãlãuzã în multe privinþe) ºi sã realizãm o asemenea
strategie ardeleanã care sã se fundamenteze clar ºi fãrã echivoc pe însu-
ºirile structurale central-europene ale acestei regiuni istorice ºi care nu
e  dispusã sã se resemneze cu dezolarea est-europeanã izvorîtã din ab-
sen þa alternativelor acceptabile ºi viabile.

D espre acest model ºi despre aceastã strategie vom iniþia în numere-
le urmãtoare ale Provinciei  o dezbatere, oferind paginile revistei noastre
tuturor acelora care cred cã au un cuvînt de spus în aceastã problemã.
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Aces t scandal este amplificat prin declaraþia deputatului Mihai
Bar, care susþine cã i s-au oferit douã miliarde de lei pentru a-l
înscrie pe lista candidaþilor parlamentari pe acuzatul de astãzi,
Adrian Tãrãu. N-a primit banii, dar se bãnuie cã au fost daþi la
Bucureºti sau celorlalþi candidaþi – trimiºi de la Bucureºti, astfel
sus þinîndu-se numirea în funcþia de prefect a tatãlui în pofida
avertismentelor ºi informaþiilor (inclusiv din partea SRI, din cîte
se aude). Aceste douã evenimente ne ajutã sã definim mecanis-
mul corupþiei din România.

Cea mai succintã ºi cea mai clarã definiþie a corupþiei se poate
da în douã cuvinte: negocierea autoritãþii.  De o parte trebuie sã
fie inev itabil un reprezentant al autoritãþii, al legii adicã, pentru
cã legea este singura care conferã autoritate într-un stat de drept,
iar de partea cealaltã un cetãþean care negociazã legea. Încearcã,
adicã, un comerþ cu autoritatea. Încearcã sã dobîndeascã o fa-
voare din care cedeazã un procent pentru cel cu care negociazã.
De cele mai multe ori, din aceastã negociere pierde statul sau
au toritatea localã. Ce se negociazã, de obicei? Rãspunsul e sim-
plu : taxele cãtre stat. De ce? Pentru cã sînt foarte mari ºi chiar
dacã împarte cîºtigul tot mai rãmîne destul. Aceasta pe de o par-

te. Pe de altã parte, pentru cã are cu cine face acest negoþ. În
mod normal, primul pas ar trebui fãcut de cetãþean. Aº zice cã,
în condiþiile de la noi, nu este nici o crimã cã încearcã. Cînd sta-
tu l ne ia tot la lumina zilei, depãºind însãºi definiþia hoþiei, cã
unii încearcã sã-l fure nici nu ni se mai pare un lucru imoral.
Cînd doi hoþi se furã între ei, parcã l-am aplauda pe cel care furã
mai mult de la celãlalt. Problema este însã cã de cele mai multe
ori unul este în slujba cuiva. Furã pentru altcineva ºi se mai li-
peº te ºi de palmele lui. Cum rãmîne atunci cu corupþia? Dacã
autoritatea însãºi are iniþiativa, iar corupãtorul este doar în ghili-
mele, fiind, de fapt, unealta, definiþia de mai sus nu mai e valabi-
lã. Cînd Puterea însãºi furã din propriul buget, prin intermediari,
nu  mai e corupþie, ci gang sterism.

Cele douã cazuri sînt concludente, deci, pentru mecanismul
„corupþiei” (sã-i zicem tot aºa, dar în ghilimele) de la noi. Nu ce-
tãþeanul îl cumpãrã pe politician, ci partidele vînd imunitate,
scu tiri de impozite ºi taxe etc. ºi îi protejeazã pe aceia care au cu
ce le cumpãra. Partidele noastre sînt formate în mare mãsurã
din ciocoi, din ariviºti. Ei nu au o bogãþie stabilã, dobînditã de ge-
neraþii, ei vor sã se îmbogãþeascã repede ºi sã-ºi perpetueze poli-
tic priv ilegiul de a negocia autoritatea conferitã lor de lege.

Tot în judeþul Bihor, Tribunalul este în mare degringoladã. Sînt
acuzaþi ºi arestaþi judecãtori ºi avocaþi, iar presa le aratã vilele (pe
ale lor, pe ale poliþiºtilor ºi vameºilor). De ce s-a ajuns la o astfel
de amploare a „corupþiei”? Din acelaºi motiv: sînt puse în vînzare
hotãrîrile judecãtoreºti. Aºa cum se ºtie cît trebuie sã plãteºti fie-
cãr u i medic dintr-un spital (preþul se transmite din om în om sau
prin asistente), tot aºa este cunoscut ºi tariful judecãtorilor. Mai
mult, umblã multe zvonuri în legãturã cu emisarii de partid care
v in º i iau lunar de la toate instituþiile descentralizate (în special de
la vãmi, poliþie, justiþie). Dacã toate cele de mai sus nu sînt o exa-
gerare datoratã acelei disperãri a presei pe care am pomenit-o,
înseamnã cã statul însuºi este corupt, forma lui de întocmire, in-
stituþiile. Refuz sã accept, însã, cã toþi am fi corupþi, cã nimeni nu
e cinstit în România, resping atribuirea unei vinovãþii colective de
tipu l celei de mai an care trimitea la toþi membrii partidului co-
munist. Nu cred cã noi, cetãþenii, sîntem agenþii corupþiei, ci ace-
ia care deþin autoritatea conferitã de lege, dar care o personalizea-
zã în expresia „legea sînt eu” sau „statul sînt eu”.

De ce aceste mari cazuri în Transilvania? Dacã aici sînt ba-
n ii… De ce o anumitã indiferenþã a instituþiilor colectoare ºi a
cetãþenilor? Dacã tot la Bucureºti merg banii… Cea mai mare
parte din  banii negri merg la partide: în conturile oficiale, ale
fundaþiilor pe care le-au înfiinþat în acest scop, la oamenii lor de
in fluenþã, la ºefi. Se centralizeazã. Numai ºefii filialelor ºtiu cît
trebu ie sã se dea la centru, cît se dã direct, cît se intermediazã.
Dacã ar spune dl. Mihai Bar tot ce ºtie (despre ai sãi, despre alte
partide, despre instituþii), ar trebui sã se ascundã ºi a ºaptea
spiþã din  neamul lui. Se pare cã iar partidul e-n toate, iar unele

Dorin PETRIªOR

Numai Cluj,
fãrã Kolozsvár

Clu jul, ca arenã de disputã electoralã, are un statut diferit faþã de
celelalte mari oraºe din România. Faþã de Iaºi, Constanþa, Braºov
sau Bucureºti, în campania electoralã (ºi nu mai atunci), Clujul
este „atacat” de candidaþii pentru un fotoliu în Parlament ºi de
cei care rîvnesc la cel de primar mai ales dinspre relaþiile interet-
n ice. Acestea par sã conteze aici mai mult decît integrarea euro-
peanã sau chiar decît performanþele economice ale administra-
þiei locale. Oraºul de pe Someº a devenit un loc simbolic de în-
fr untare pentru cele douã mari grupuri etnice din România: ro-
mân ii º i maghiarii. Capitalã a Transilvaniei, cel mai puternic
cen tr u  cultural, dar ºi economic al celei mai prospere provincii
româneºti, Clujul este revendicat ca spaþiu politic, în egalã mãsu-
rã, de reprezentanþii celor douã etnii.

Primarul Gheorghe Funar a cîºtigat detaºat trei alegeri locale,
pedalînd aproape exclusiv pe discursul naþionalist. Aproape cã
nu  exis tã declaraþie fãcutã de acesta în care sã nu se facã referire,
ev ident cu tentã negativã, la minoritatea maghiarã ºi la organiza-
þia politicã a acesteia, UDMR. În cei zece ani de cînd este primar,
Funar s-a opus vehement introducerii limbii maghiare în admi-
n is traþie, invocînd, de fiecare datã, legile în vigoare. Dacã legea
nr. 69/1991 nu specifica decît cã hotãrîrile consiliilor locale pot fi
comunicate ºi în limbile materne ale minoritãþilor naþionale,
acolo unde acestea au o pondere semnificativã, fãrã a face preci-
zãri metodologice, legea nr. 215/2001 este mai limpede. Astfel,
con form art. 90, alineatele 2, 3 ºi 4, „în unitãþile administrativ-
- teritoriale în care cetãþenii aparþinînd unei minoritãþi naþionale
au o pondere de peste 20 la sutã din numãrul locuitorilor, în ra-
porturile lor cu autoritãþile administraþiei publice locale ºi cu
aparatul propriu de specialitate, aceºtia se pot adresa, oral sau în
scris, ºi în limba lor maternã ºi vor primi rãspunsul atît în limba
românã, cît ºi în limba maternã (...) vor fi încadrate ºi persoane
care cunosc limba maternã a cetãþenilor aparþinînd minoritãþii
respective (...) Autoritãþile administraþiei publice locale vor asi-
gura inscripþionarea denumirii localitãþilor ºi a instituþiilor pu-
blice de sub autoritatea lor, precum ºi afiºarea anunþurilor de in-
teres public ºi în limba maternã a cetãþenilor aparþinînd minori-
tãþii res pective...”

Conform acestei legi, la cele cinci intrãri în Cluj ar fi trebuit
montate plãcuþe bilingve, pe care sã scrie atît „Cluj-Napoca”, cît
ºi „Kolozsvár”. În plus, ceea ce ar fi fost de-a dreptul jignitor pen-
tru Funar, pe Primãrie trebuia inscripþionat ºi „Polgármesteri Hi-
vatal”, denumirea maghiarã a instituþiei. Primarul a încercat (ºi
a reuºit) toate tertipurile posibile pentru a ocoli aplicarea legii.
Majoritatea fac parte din obiºnuitul sãu arsenal de clovnerii poli-
tice, prin care „protesteazã” faþã de legi sau hotãrîri guverna-
mentale care nu-i convin. Faþã de legea adminstraþiei publice lo-
cale, de exemplu, s-a manifestat amplasînd deja celebrele pano-
uri publicitare galbene, cu citatul din Constituþia României pri-
v ind limba oficialã. Altã tehnicã de „pãstrare a românitãþii” ora-
ºului a fost ocolirea aplicãrii Hotãrîrii de Guvern nr. 1206, publi-
catã în 7 decembrie 2001, act normativ care-l obliga la inscrip-
þionarea bilingvã. Funar a argumentat, în 7 martie, cînd expira
termenul de 90 de zile stabilit de guvern, cã pur ºi simplu nu a
avu t timp sã organizeze licitaþia pentru construirea plãcuþelor,
pen tr u  a obþine avizele necesare etc. În acest fel, a reuºit sã mai
tragã de timp.

Cel mai tare argument al primãriei clujene împotriva aplicãrii
prevederilor legii 215 a fost însã cel statistic. Funar a organizat
„rezis ten þa” la acest act normativ în aºteptarea rezultatelor re-
censãmîntului din 18-27 martie 2002. El a susþinut cã ordonan-
þa de guvern referitoare la montarea plãcuþelor bilingve „se refe-
rã la prezent, nu la trecut, iar recensãmîntul din 1992 nu mai es-
te valabil”. Deci nu va permite montarea acestora pe teritoriul
municipiului Cluj-Napoca înainte de a afla rezultatele recensã-
mîn tului. La începutul lunii martie, Funar a estimat numãrul lo-
cuitorilor de etnie maghiarã din Cluj-Napoca la numai 11 la sutã
din populaþia totalã a oraºului, pentru ca, în aprilie, sã ofere o
„cifrã exactã”: 18,45 la sutã. Acesta ar fi – dupã el – rezultatul
proaspãt încheiatului recensãmînt, deºi, oficial, rezultate parþia-
le au fost date publicitãþii abia în luna aceasta, iar cele finale vor
fi în martie anul viitor.

S tructura etnicã a Clujului a avut, într-adevãr o evoluþie defa-
vorabilã etniei maghiare. Dacã la recensãmîntul din 1956 numã-
r ul maghiarilor din Cluj era încã mai mare decît cel al românilor
(n ici una dintre etnii neavînd o pondere mai mare de 50 la sutã),
u lterior, an de an, migraþia internã, favorizatã de politica comu-

n istã de industrializare, dar ºi de naþionalismul lui Ceauºescu, a
sch imbat datele problemei. Din majoritari în oraº, românii au
devenit covîrºitor majoritari. Iar ultimul act al românizãrii Cluju-
lu i s-a jucat în deceniul trecut. Astfel, conform recensãmîntului
din 1992, dintr-o populaþie totalã de 328 602 persoane, 248 572
erau români (75,6 la sutã) ºi 74 871 maghiari (22,8 la sutã), ce-
ea ce justifica pe deplin aplicarea prevederilor legii 215 referitoa-
re la minoritãþi naþionale. Anul acesta situaþia aratã puþin diferit,
dar su ficient cît sã-i dea apã la moarã lui Funar. Cel puþin asta re-
iese din datele parþiale publicate în aceste zile. Dintr-un total de
317 379 de locuitori, Clujul are 252 720 români (79,6 la sutã) ºi
59 975 maghiari (18,86 la sutã, „ceva mai mult” decît prima es-
timare a primarului) . ª i chiar dacã aceste date nu sînt încã ofi-
ciale, mare lucru nu se poate schimba pînã în martie 2003, cãci
nu este vorba, în acest caz, de un simplu sondaj de opinie, cu
erorile lui inerente, ci de o numãrãtoare cît se poate de exactã.
Funar poate fi, eventual, sancþionat pentru cã l-a luat gura pe di-
nain te, dar cifrele rãmîn. În plus, de curînd, ºi preºedintele
UDMR, Markó Béla, a confirmat aceastã evoluþie demograficã,
sus þinînd cã maghiarimea este în continuã scãdere în România.

S-a întîmplat cã procentul
maghiarilor din Cluj a scãzut „în
mod natural”. În primul rînd,
sporul natural al ungurilor este
„prin  tradiþie” mai mic decît cel
al românilor. De fapt, românii au
avut întotdeauna un scor mai
bun la capitolul naºteri. Pe urmã,
din 1990 încoace, Ungaria a con-
s titu it un factor de atracþie pen-
tr u emigranþi, iar ungurii sînt,
ev ident, favoriþi la stabilirea în
þara vecinã. În paralel cu emigra-
rea unei pãrþi a maghiarilor din
Cluj spre Ungaria s-a produs ºi
migraþia internã dinspre satele
din  jur, fenomen care, de fapt,
nu  reprezintã decît continuarea
unuia ce se produce de mai mul-
te decenii.

În planul vieþii cotidiene nu
se va întîmpla nimic deosebit. În plan politic, însã, este posibil
ca, dupã ce datele recensãmîntului devin oficiale, UDMR sã
adopte o politicã mai defensivã, avînd în vedere prestigiul istoric
de care se bucurã acest „oraº pierdut”. Aceasta deºi, deocamda-
tã, Uniunea nu face nici o apreciere asupra actualei structuri et-
nice a oraºului. „Nu pot sã comentez o scãdere ipoteticã”, spune
senatorul Eckstein-Kovacs Peter. Pentru Funar însã ar putea fi o
v ictorie importantã, cãci ar demonstra alegãtorilor sãi cã „þine în
mînã” Clujul.

ª i,  dacã Transilvania are acum un aer mai „occidentalizat”,
cu  plãcu þele bilingve apãrute în mai fiecare cãtun, capitala pro-
v inciei va rãmîne la naþionalismul secolului 20. Numai Cluj, fã-
rã Kolozsvár, pare mai degrabã un oraº hutu, decît unul al
Mitteleuropei.

DORIN PETRIªOR  s-a nãscut în la Gilãu, judeþul Cluj. Este ziarist, redac-
tor la Gazeta de Cluj.

Traian ªTEF

Transilvania ºi corupþia

Se discutã foarte mult acum, în toate mediile, despre corupþie.
Discutã guvernanþii înºiºi, presa, cetãþenii, organismele interna-
þionale. Cu toþii, însã, în diapazoane diferite. Presa din þarã, cu
disperare, vãzînd cã toate semnalele ei sînt zadarnice; organis-
mele internaþionale, cu îngrijorare, avertizîndu-ne cã avem o
problemã; cetãþenii, în ton de bîrfã, ca ºi cum nu i-ar privi direct
s ituaþia; guvernanþii, cu seninãtate, ca ºi cum ar fi vorba despre
un  fenomen firesc, prezent ºi la case mai mari. Un puternic
semnal de alarmã preluat ºi amplificat imediat de presã se dato-
reazã Bihorului. Un procuror are curajul sã emitã mandat de
arestare pe numele unei persoane legate de partidul de guvernã-
mîn t. Persoana respectivã a finanþat campania electoralã a PDSR
(eu  bãnui cã ºi a altor partide, pentru cã, în general, oamenii de
afaceri încearcã sã se protejeze la douã capete) direct ºi prin in-
termediul tatãlui care a ºi ajuns prefect. Presiunile asupra pro-
curorului ºi asupra instituþiei au fost ºi sînt imense, lãsîndu-se
inclusiv cu o victimã, dar cunoscutul de pe acum Lele nu cedea-
zã º i se rãzboieºte (ajutat doar de presã) cu maºinãria Puterii.



aici,  pe un alt plan, aceeaºi crasã asimetrie în aplicarea principii-
lor, acelaºi nãrav de a opera cu douã mãsuri ºi, în ultimã analizã,
aceeaºi credinþã cvasi-misticã în superioritatea indiscutabilã a na-
þiei,  a grupului propriu, cãruia i se cuvine neapãrat tot ceea ce al-
tora li se refuzã.

Nu este deci deloc de mirare cã noþiunea însãºi de naþionalism
este asociatã astãzi îndeobºte cu varianta lui agresivã, ºovinã. În
Europa Occidentalã mai ales, unde dezvoltarea naþiunilor a atins
demult gradul deplinei maturizãri, dar ºi ca urmare a celor douã
tragedii de proporþii mondiale, doctrina naþionalistã are o faimã
atît de proastã, ºi pe bunã dreptate, încît a fi etichetat drept naþio-
nalist înseamnã practic sã fii exclus din viaþa politicã. Pe de altã
parte, toatã lumea este foarte sensibilã la naþionalismul unor state
mari, care este resimþit de cãtre statele mai mici ca o ameninþare
directã la adresa independenþei lor naþionale; ceea ce nu înseam-
nã cã întinderea teritorialã mai redusã a acestora din urmã le-ar
putea oferi alibiuri sau le-ar micºora periculozitatea exceselor na-
þionaliste – vezi, de pildã, cazul Iugoslaviei. Este, totodatã, de înþe-
les  faptul cã în unele þãri est-europene, a cãror evoluþie fireascã a
fost decenii de-a rîndul frînatã prin ocupaþia militarã sovieticã ºi
prin politica regimurilor comuniste, redobîndirea conºtiinþei na-
þionale cunoaºte forme dintre cele mai vii. Dar aceasta nu scuzã
cîtuºi de puþin excesele virulente care au loc, din pãcate adeseori,
tocmai aici.

Naþionalismul poate fi acceptat astãzi, pe continentul nostru
mult încercat de o istorie dramaticã, numai ca expresie a conºtiin-
þei naþionale depline, numai dacã se menþine în limitele modera-
te, conciliante, pozitive ale patriotismului, adicã numai în mãsura
în care nu devine o ameninþare pentru existenþa liberã a altor na-

þiuni sau pentru viaþa prosperã ºi demnã a grupurilor minoritare.
Sã- i spunem aºadar, mai bine, patriotism. În loc sã se lanseze în
elogierea nemãsuratã a calitãþilor propriei naþii ºi în ponegrirea al-
tora, un om cu bun simþ s-ar cuveni sã îndemne la toleranþã, sã
caute cãi pentru normalizarea comunicãrii dintre grupurile, etnii-
le, religiile sau popoarele învrãjbite, soluþii paºnice, negociabile
pentr u conflictele care îi mai dezbinã pe oameni. Este mai uºor sã
rãneºti decît sã vindeci, mai uºor sã distrugi decît sã construieºti,
dar mãsura adevãratei mãreþii ºi a nobleþei de spirit e datã aici toc-
mai de capacitatea de a edifica punþi pentru a înlesni cunoaºterea
º i înþelegerea reciprocã. A venit cred vremea sã priceapã tot omul
cã interesele naþionale nu pot fi validate, astãzi mai mult ca ori-
cînd, decît în condiþiile acceptãrii imperativelor majore ale vieþii
internaþionale. Cu alte cuvinte, cã respectul ºi iubirea aproapelui
nu-s  precepte abstracte, ci reprezintã unica noastrã ºansã concre-
tã de a v ieþui în armonie pe un pãmînt care, deºi se micºoreazã pe
zi ce trece, ca o piele de mãgar, ne gãzduieºte totuºi, în generozita-
tea lui, pe toþi deopotrivã.

E o socotealã greºitã sã crezi cã, punînd foc ogradei vecine, vei
putea trãi multã vreme în siguranþã: dimpotrivã, nu faci decît sã
grãbeºti venirea zilei în care incendiul va izbucni în propria ta ca-
sã. Cine seamãnã vînt, culege furtunã.

München, ianuarie 2002

Note:
1     Naþionalism: doctrinã politicã care preconizeazã conºtientizarea sau

apãrarea intereselor naþionale ºi se întemeiazã pe exaltarea ideii de pa-
trie sau de naþiune.

2     Naþionalism: 1. a) devotament faþã de propria naþiune; patriotism b)
patriotism excesiv, îngust, agresiv; ºovinism 2. doctrina dupã care inte-
resele, securitatea naþionalã sînt mai importante decît considerentele
internaþionale; opusul internaþionalismului.

3     Naþionalism: conºtiinþã naþionalã, statalã (supra)accentuatã. Naþiona-
list: cel ce îºi supraapreciazã propriul popor (propriul stat).

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

Gheorghe SÃSÃRMAN

Naþionalismul, sau
cine seamãnã vînt

Discuþiile în jurul semnificaþiei ºi temeiurilor actuale ale naþiona-
lismului par, în ultimul timp, sã polarizeze tot mai acut spiritele,
provocînd adeseori polemici aprinse. Întrucît e de presupus cã
unele disensiuni decurg din accepþia sau conotaþiile diferite atri-
buite aces tui cuvînt, cred cã ar fi util sã zãbovim o clipã asupra de-
finiþiei propriu-zise a noþiunii. Vom constata astfel cã dicþionarele
enciclopedice nuanþeazã ºi ele diferit înþelesul pe care îl acordã
naþionalismului. Citesc, de pildã, într-un Larousse: Nationalisme:
Doctrine politique qui préconise la prise de conscience ou la
défense des intérêts nationaux et se fonde sur l’exaltation de l’
idée de patrie ou de nation.1 Într-un Webster: Nationalism 1. a)
devotion to one’s nation; patriotism. b) excessive, narrow, or
jingoist patriotism; chauvinism. 2. The doctrine that national
interests, security etc. are more important than international
considerations; opposed to internationalism.2 Sau, într-un
Mackensen: Nationalismus: (über)betontes Volks-, Staatsbe-
wußtsein. Nationalist: wer das eigene Volk (den eigenen Staat)
überbewertet.3

Se pot face numaidecît unele observaþii de ordin general. În
primul rînd, cã enciclopediile consultate leagã noþiunea de naþio-
nalism de aceea de naþiune,  din care de altfel ºi derivã. Am tradus
deci intenþionat termenul german Volksbewußtsein prin conºti-
in þã naþionalã,  întrucît în limba românã un termen mai potrivit
nu existã (ar fi trebuit sã spun conºtiinþa apartenenþei la un po-
por) , dar ºi pentru cã în germanã noþiunile de popor ºi de naþiu-
ne s înt foarte apropiate, Volkszugehörigkeit însemnînd, de fapt,
apartenenþã naþionalã sau naþionalitate; în acelaºi dicþionar,
de altfel, cuvîntul Nation e explicat prin cuvîntul Staatsvolk. În al
doilea rînd, cã se face deosebire între nuanþa patrioticã a naþiona-
lismului ºi varianta lui excesivã, de sorginte ºovinã. În fine, în al
treilea rînd, cã naþionalismul desemneazã ºi o doctrinã politicã ºi

cã aceas ta pune interesele naþionale mai presus de considerentele
internaþionale. Sã analizãm acum mai de aproape aceste trei
aspecte.

Naþionalismul are deci de-a face cu conºtiinþa naþionalã, cu
naþiunea.  Nu voi recurge aici la încã un excurs prin enciclopedii,
pentr u lãmurirea unui nou termen, ci mã voi mulþumi sã observ
cã criteriile prin care se defineºte o naþiune sînt foarte diferite ºi,
pe de altã parte, cã existenþa însãºi a naþiunilor are un caracter is-
toric. Într-adevãr, dacã în unele cazuri etnia primeazã în definirea
naþiunii, într-altele se dã prioritate limbii, religiei, tradiþiilor, isto-
riei sau geografiei. Nu e uºor sã gãseºti ce anume au comun, din
punctul de vedere al definirii lor, felurite naþiuni – francezã, ame-
ricanã, elveþianã, chinezã, românã, somalezã, israelianã, afganã,
brazilianã, ca sã luãm doar cîteva exemple; unde mai pui cã se
vorbeºte uneori ºi despre o naþiune arabã. La aceastã labilitate a
noþiunii,  se adaugã faptul cã naþiunile nu s-au constituit concomi-
tent ºi cã, prin urmare, avînd evoluþii diferite în timp, se aflã în
s tadii diferite de maturizare ºi afirmare, cu obiective ºi cerinþe dar
º i cu reprezentãri despre sine foarte variate. Motiv pentru care
doctrinele naþionaliste se pot servi ºi chiar se servesc, în demon-
s trarea tezelor pe care le vehiculeazã, de argumente dintre cele
mai diverse ºi nu o datã contradictorii.

Cîtã vreme naþionalismul serveºte constituirii conºtiinþei na-
þionale sau se opune asupririi naþionale, ºi în mãsura în care se
identificã cu patriotismul, cu sentimentul apartenenþei la o comu-
nitate etnicã, de limbã, tradiþii, religie, statalã etc., el are, desigur,
o funcþie pozitivã, necesarã. Din nenorocire însã, istoria, ºi chiar
cea recentã, dovedeºte cã nu o datã doctrinele de iz naþionalist au
depãºit acest cadru, au alunecat pe panta exceselor, degenerînd în
ºovinism ºi rasism, exaltînd sen-
timente, manipulînd fãrã jenã
conºtiinþe, fanatizînd spirite, aþî-
þînd instincte, semânând urã ºi
ins tigînd la fapte scelerate, ne-
demne de fiinþa umanã. Din re-
tortele naþionalismului extrem
s-au distilat doctrine politice din-
tre cele mai odioase, teorii ºi teze
monstruoase, cãrora omenirea
le-a plãtit un dureros tribut. Cãci
orice semnificaþie raþionalã se
sfîr ºeºte acolo unde începe sã se
teoretizeze superioritatea unei
naþiuni, a unui popor, dar ºi a
unei religii sau a unei rase, asu-
pra tuturor celorlalte.

Naþiunile nu existã în vid, ci se
învecineazã sau se întrepãtrund
într-un spaþiu geografic concret.
Dacã ar fi sã ne luãm dupã pro-
pria reprezentarea a feluritelor
varietãþi locale ale naþionalismu-
lu i militant, planeta noastrã ar
trebui neapãrat clonatã, cãci unul ºi acelaºi teritoriu este revendi-
cat, cu argumente istorice reale sau fanteziste, de mai multe ase-
menea falange în acelaºi timp. Cum oare s-ar putea înfãptui con-
comitent Albania Mare ºi Serbia Mare, Ungaria Mare ºi România
Mare, Germania Mare ºi Polonia Mare? Ce s-ar întîmpla dacã
francezii ar aspira la hotarele imperiului napoleonian, italienii la
ale celui roman, grecii la fruntariile lui Alexandru, mongolii la ale
lu i Genghis Han? Ce-ar fi dacã fiecare naþiune ar reclama adicã
pentr u  sine teritoriul maximei expansiuni a celui mai agresiv din-
tre pretin ºii ei precursori? Paradoxul naþionaliºtilor de pretutin-
deni este cã fiecare îºi divinizeazã stindardul propriu, dar îl îm-
proaºcã cu noroi pe cel al vecinilor. Iubim, de pildã, naþionalis-
mul românilor, dar îl urîm pe acela al ungurilor – ºi, bineînþeles,
reciproc. Unde duce asta, s-a vãzut. Visul paranoic al naþional-so-
cialismului a provocat întregii lumi cel mai cumplit coºmar, iar
naþional-comunismul rus, drapat în faldurile mincinoase ale in-
ternaþionalismului proletar, a împilat în mod barbar nu numai
popoarele fostului imperiu þarist, ci tot estul continentului euro-
pean. ªi exemplele pot continua la ne sfîr ºit. Cã tocmai asemenea
hipertrofieri maligne ale naþionalismului sfîrºesc prin compro-
miterea drasticã a propriilor interese naþionale, nici nu mai tre-
buie demonstrat.

Ceea ce pe plan extern culmineazã în agresiune, în expansiune
imperialistã, pe plan intern genereazã conflicte etnice, discrimi-
nare º i oprimare a minoritãþilor naþionale. O îndelungatã ºi tristã
experien þã a determinat lumea civilizatã sã adopte ideea protejãrii
gr upurilor minoritare, desigur fãrã ca prin aceasta sã fie dezavan-
tajatã flagrant populaþia majoritarã. În mod paradoxal însã, pe cît
de receptivi sînt tocmai doctrinarii naþionaliºti faþã de cauza cona-
þionalilor din afara hotarelor, pe atîta sînt ei de îndîrjiþi în a nu re-
cunoaºte acelaºi statut celorlalte grupuri etnice din interiorul
þãrii. Rar se fac auzite glasuri care sã se arate la fel de pãtrunse,
spre exemplu, de îndreptãþirea cererilor formulate de minoritatea
maghiarã din Transilvania ca de a celor ale populaþiei româneºti
din nordul Bucovinei, sau, sã zicem, sã se arate la fel de indignate
de tratamentul la care erau supuºi albanezii sub regimul lui
 Miloºevici ca de acela aplicat mai apoi sîrbilor cosovari. Revine ºi

murmure sugereazã cã inclusiv serviciile de informaþii trebuie
sã raporteze doar ce place urechilor trandafirii ºi fine.

Îmi pun, totuºi, întrebarea, de ce aceastã lipsã de reacþie a ce-
tãþeanului faþã de propriul destin, în fond. Un rãspuns, care defi-
neºte mentalitatea românilor, se poate descoperi nu numai în is-
torie, ci ºi în referendumurile recente pentru înfiinþarea de noi
comune. Multe comune din judeþul Bihor au fost înfiinþate dupã
apartenenþa sau nonapartenenþa la CAP. Au apãrut astfel cons-
tr uc þii hilare formate din localitãþi de o parte ºi de alta a unui
munte, la mari distanþe, fãrã cãi directe de acces. Au avut acum
posibilitatea sã intre într-o nouã formã, normalã. Dar cei din
cen trele reºedinþã de comunã au votat împotrivã iar mulþi dintre
ceilalþi, direct interesaþi, nu s-au prezentat la vot. A fost mai mult
un  fel de exerciþiu de manipulare, unde primarii în funcþie s-au
folosit de specialiºti. La bufetul dintr-un sat de munte a fost lan-
satã întrebarea: „Centru de comunã vreþi voi sã fiþi? Sã fie sediul
Poliþiei colea, vizavi?” Pînã atunci nici nu se gîndiserã cã dacã sa-
tul lor va fi reºedinþã de comunã acolo va fi ºi Poliþia… Existã,
deci, în  orice formã de organizare administrativã o plãcere a cen-
tralismului, o plãcere de a trage friºca pe tortul tãu. Existã, apoi,
o  mentalitate comodã, care aºteaptã de la alþii schimbarea, de a
nu protesta vehement decît atunci cînd nu mai picurã nimic,
cînd bãtaia de joc a depãºit toate limitele. Mai existã un fel de urã
de s ine manifestatã în invidia faþã de celãlalt: de ce sã înfiinþãm
comuna noastrã, dacã nu eu voi fi primar? Observarea desfãºu-
rãrii aces tor referendumuri mã face sceptic ºi în ce priveºte
even tualitatea regionalizãrii þãrii. Existã o anume corupþie a voi-
nþei ºi mentalitãþilor care ne þine mereu în urmã, care înseam-
nã, de fapt, o mare neîncredere în noi înºine. Românii vor, par-
cã, sã fie apãraþi de alþii, conduºi de alþii. Mulþi doresc integrarea
în NATO cu gîndul cã România va trebui sã urmeze o politicã dic-
tatã de þãrile dezvoltate ºi puternice ale organizaþiei. Tot aºa, sînt
tot mai mulþi care cred cã am avea nevoie de un preºedinte de al-
tã naþionalitate decît românã (dar nu ungur, totuºi). Un neamþ.
Ar fi aceasta ºi o sugestie pentru PNL sau PNÞCD, de exemplu. Se
pare cã istoria are ºi întoarcerile ºi ironiile ei.

Cît priveºte corupþia ºi ardelenii, ne-am resemnat. Ca sã obþi-
nem niºte finanþãri pentru un pod, mai invitãm cîte un ministru
la o v înãtoare, îi mai facem o casã de vacanþã ºi în Ardeal, îi mai
îmbogãþim conturile, mai un cadou de ziua lui, a nevestei, a co-
piilor (de la universitãþile europene) ºi tuturor ni se pare normal
º i- l felicitãm pe cel ce reuºeºte.

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



Al. CISTELECAN

O viaþã de om, aºa
cum a fost: Cardinalul
Alexandru Todea

Biografiile romanþate, dar mai ales acele rezumate biografice de uz
º colar închinate unor „destine exemplare” ne vorbesc adesea de oa-
m eni devotaþi pînã la jertfã unei idei sau unei credinþe. De oameni
devo raþi de ideal ºi care ard în flãcãrile acestuia cu o totalã, fãrã rest,
participare. Sau de oameni, ceea ce vine cam acelaºi lucru, care-ºi
trãiesc credinþa înfruntînd orice risc, fie el ºi riscul suprem. Oameni
care au nonºalanþa sacrificiului. Aceste desene biografice sînt cen-
trate pe un caracter martiric, de o mare ºi intratabilã casanþã. Fireº-
te, astfel de biografii spun adevãrul – ori cel puþin ceea ce e esenþial
din adevãrul unei vieþi. Ele vorbesc despre miezul de foc al acesteia,
despre rigoarea dramaticã – ºi sublimã totodatã – a unei vocaþii. O
fac însã prin intermediul unei stilizãri sau chiar prin intermediul
unei metafore. Ele contrag o întreagã existenþã pe jarul unei idei ºi
hieratizeazã chipul eroului în jurul acesteia. Biografiile de acest tip
devin deopotrivã hagiografii ale eroului ºi ale ideii/credinþei pe care
a slujit-o. Erou ºi idee (sau credinþã) nu se mai disting unul de cea-
laltã. Ei se contopesc într-atît încît cel dintîi nu pare altceva decît în-
carnarea propriei credinþe. Astfel de eroi, croiþi dupã un tipar cristo-
fo rmic sau dupã un tipar romantic, þin, desigur, de vremile apuse.
V remurile noastre sceptice nu agreeazã biografii atît de liniare ºi
nici nu suportã astfel de exemplaritãþi. Contemporaneitatea n-are
niciodatã eroi. Cu atît mai puþin azi, cînd are doar star-uri. ªi totuºi,
cîteodatã, chiar alãturi de noi, ascunse discret în cotidianitate, se
desfãºoarã astfel de existenþe exemplare, de biografii cu potenþial
martiric. Uneori nu-i nevoie de sprijinul nici unei stilizãri, de ajuto-
rul nici unei metafore pentru ca aceste vieþi de lîngã noi sã intre în
tiparul exemplaritãþii. Uneori aceastã metaforã rãsuflatã a „arderii
pentru credinþã”, pentru ideal sau pentru o idee e adevãratã la mo-
dul imediat ºi literal. Fãrã bombasticisme, fãrã retoricã, fãrã pom-
pã. E adevãratã pur ºi simplu ºi atît.

O asemenea viaþã a fost cea a cardinalului Alexandru Todea.

***

Biografia lui n-a pornit altminteri decît a altor mii de copii de þãrani
sãraci din Ardeal. (Cele cîteva date necesare pentru aceastã schiþã
sînt scoase din volumul omagial apãrut în 1992 sub redacþia
p .   Silvestru Augustin Prunduº ºi a p. Clemente Plãianu. Cartea, lu-
cratã cu migalã ºi pietate, bogatã în iconografie, este o iniþiativã a
Ordinului Monahal „Sfîntul Vasile cel Mare”. Poate cã o istorie, o
„monografie” a acestui ordin s-ar cuveni adusã la cunoºtinþa mare-
lui public, nu numai pentru cã a fost ordinul din care s-au recrutat
primii episcopi ai Bisericii Române Unite ºi din care au fãcut parte
aproape toþi Corifeii ªcolii Ardelene, dar ºi pentru vasta lui activitate
pastoralã, educativã ºi culturalã dusã de la întemeiere ºi pînã azi.)
 A lexandru Todea s-a nãscut la 5 iunie 1912 în Teleac, judeþul Mureº.
Deºi cu 16 copii, familia Todea (Gheorghe ºi Maria) s-a strãduit sã le
asigure educaþia. Viitorul cardinal face ºcoala primarã în satul natal
ºi în satul bunicilor dinspre mamã – Cãcuci. Absolvã prima treaptã
gimnazialã la Reghin ºi urmeazã la Blaj ciclul gimnazial superior
(corespunzãtor azi liceului), luîndu-ºi bacalaureatul în 1933. În
acelaºi an intrã la Academia Teologicã blãjeanã, iar dupã un an de
s tudii e trimis de mitropolitul Vasile Suciu la Colegiul De Propagan-
da Fide din Roma, universitatea la care se formaserã mulþi din re-
prezentanþii ºi slujitorii Bisericii Unite. Încã student, în anul IV, în
1938, e hirotonit diacon de cãtre episcopul Iuliu Hossu. Peste un an
devine preot, consacrat, de aceastã datã, de episcopul rus din dias-
po ra catolicã de rit bizantin Alexandru Eivrenoff. În 1940, cu teza De
do c trin a millenaria, tractatus exegetico-dogmaticus, obþine titlul
de doctor în teologie ºi se întoarce la Blaj ca secretar mitropolitan ºi
profesor de religie (dar ºi de latinã ºi italianã), mai întîi la ªcoala
normalã de învãþãtoare, apoi la Liceul de bãieþi „Sf. Vasile”. Ca pre-
ot-profesor, identificîndu-se cu misiunea asumatã ºi convertind-o
într-o vocaþie, publicã, în sprijinul vieþii spirituale a tinerilor, broºu-
ra Pen tru tine, învãþãtoare apostolã ( Blaj, Tipografia Seminarului,
1942), Cascada tinereþii (Blaj, Tipografia „Lumina” – Miron Roºu,
1943), Rugãciunea tineretului (Blaj, Tipografia „Lumina” – Miron
Roºu, 1945). În octombrie 1945 i se încredinþeazã conducerea pro-
topopiatului Reghin, funcþie pe care o va îndeplini, printre ºicane ºi
p rigoniri, pînã în octombrie 1948. Predã, în paralel, la Liceul „Petru
M aio r”, religie ºi latinã, continuînd astfel firul unei activitãþi începu-
te la Blaj ºi pentru care vãdea o chemare aparte. Atitudinea lui anti-
comunistã se pronunþase deja la Blaj (unde, în mijlocul unei omilii,
înãlþînd mîinile în cruce, ar fi exclamat patetic: „Mã voi urca pe zi-
durile catedralei ºi de acolo voi striga: afarã cu comunismul din
þarã”), aºa încît nu-i de mirare cã la Reghin va sta sub observaþia
atentã a organelor de supraveghere care-l vor tot aresta ºi interoga,

în s peranþa cã-i vor bãga minþile în cap ºi frica în oase. Dupã ce a
protestat public împotriva abdicãrii silite a regelui, a fost ridicat a
c incea oarã ºi þinut la Gherla pînã în iunie 1948. Luat de-acasã, în
reverendã, aceasta i-a ºi fost haina de detenþie (închisorile încã mai
aveau capele, aºa încît a putut sluji într-o vestimentaþie „corespun-
zãtoare”). A ºasea arestare a avut loc la 14 octombrie 1948, pentru
cã nu „revenise” la Biserica Ortodoxã dupã „sinodul de revenire”
þinut la 1 octombrie din acelaºi an, la Cluj. Într-un mod aventuros,
evadeazã însã din sediul securitãþii din Reghin ºi trãieºte ascuns, pî-
nã în 1951, cînd, în 31 ianuarie, e din nou prins. De aceastã datã e
trimis pachet la Tîrgu Mureº, iar de aici mai departe la Bucureºti ºi
anchetat, la Ministerul de Interne, la Jilava ºi la Uranus, vreme de
13  luni. E condamnat la muncã silnicã pe viaþã, ca periculos pentru
societate,  în 15 februarie 1952.

Des pre anii de hãituialã de la Reghin depune o candidã mãrturie
jurnalul doamnei Emilia Petãrlãcean (apãrut în AGRU Arhidiece-
zan, nr. 1-2/1998). În 1946, înainte de alegeri, s-a tras cu arma
prin fereastra camerei unde dormea protopopul, aºa încît acesta a
trebuit sã-ºi mute apoi „dormitorul” în clopotniþa bisericii. Evada-
rea din 1948 a avut loc profitînd de o „neglijenþã” a miliþianului
(chemat la telefon, ºi-a lãsat arestatul singur în curte). Evadatul nu
s-a oprit decît într-o groapã de obuz din Pãdurea Rotundã a Reghi-
nului. Iar în vreme ce securitatea îl cãuta peste tot, el îºi schimba
„domiciliile” noaptea, fiind gãzduit pe rînd de diverse familii de cre-
dincioºi – pe unde se putea: fînare, poduri de grajd, ascunzãtori
anume improvizate. În aceastã situaþie l-a ajuns ºi dispoziþia papalã
de a primi hirotonirea de episcop. (Dupã arestarea tuturor episcopi-
lor uniþi, Sf. Scaun a decis numirea unor episcopi-auxiliari, iar
A lexandru Todea urma sã rãspundã de Arhidiecezã. Titlul sãu era cel
de episcop de Cezaropolis,  iar consacrarea a fost fãcutã, în clandes-
tinitate, la 19 nov. 1950, de episcopul romano-catolic de Bucureºti,
Ioan Schubert, de faþã cu un singur martor, viitorul episcop de
Cluj-Gherla George Guþiu). De la hirotonire a ieºit pe o uºã de la
subsol ºi s-a culcat între scaunele maºinii care-l aºtepta spre a-l du-
ce la garã, pentru cã arhiepiscopia catolicã era atent ºi permanent
s upravegheatã. Ultima familie care l-a adãpostit (într-o „groapã” sã-
patã sub masã) a fost arestatã pe stradã, aºa cã „evadatul” s-a pre-
dat singur, dupã douã zile, miliþiei care supraveghea ºi scotocea ca-
s a.  A cestea par, desigur, secvenþele unui film de aventuri. Un film cu
un erou nepotrivit, poate, dar care s-a adaptat ºi acestei situaþii de
„vînat”.

În februarie 1952 e expediat la Sighetu Marmaþiei, unde erau în-
temniþaþi ºi ceilalþi ierarhi ai Bisericii Unite (cu excepþia episcopului
Vasile Aftenie, care decedase în 1950 în beciurile poliþiei roºii). Aici
vor ºi muri trei dintre episcopi: Valeriu Traian Frenþiu în 1952, Ioan
Suc iu în 1953, iar Tit Liviu Chinezu în 1955. Tînãrul episcop ajunge,
dupã cum va spune el, cu umor, mai tîrziu, „ºef de mãturoi”, trebu-
ind sã întreþinã curãþenia pe culoar. Era o „funcþie” care-i asigura o
oarecare mobilitate ºi graþie ei a putut da dezlegarea de pe urmã
m ultor muribunzi, între care ºi Iuliu Maniu ºi Gheorghe Brãtianu.
Î n 1955, în urma desfiinþãrii penitenciarului din Sighet, ultimii
episcopi supravieþuitori (Iuliu Hossu, Alexandru Rusu ºi Ioan
Bãlan), încã fãrã sentinþã, au fost transferaþi la Mãnãstirea Curtea
de Argeº. Ca unul care beneficia de o sentinþã „definitivã”,
A lexandru Todea e transferat la Rîmnicu Sãrat. Stã aici pînã în 1957,
c înd  e mutat la Piteºti. De aici, în 1960, la Dej, iar de la Dej, în 1963,
la Gherla. La Gherla mai era în viaþã episcopul unit de Maramureº,
ultimul mitropolit ales de cler, Alexandru Rusu, care se stinge însã
ºi el la 9 mai 1963. În 1964, cu Decretul nr. 411, e pus în libertate,
alãturi de ceilalþi ierarhi uniþi care mai trãiau (cu excepþia cardina-
lului Iuliu Hossu, care va muri în domiciliul obligatoriu de la Mã-
nãstirea Cãldãruºani, la 28 mai 1970. Alexandru Todea îi va da ºi lui
ultima împãrtãºanie). Acesta e, fireºte, un alt film, continuarea – ºi
m ai dramaticã – a celui de dinainte.

Întors la Reghin dupã atîþia ani, episcopul Todea reface, în ilega-
litate, „ochiurile” dispersate ale Bisericii sale interzise, legîndu-le
într-o reþea ascunsã. Relaþiile „politice” dintre România ºi Vatican
s e destind într-o oarecare mãsurã; sau cel puþin aºa sugerau vizitele
fãcute, în 1968, papei Paul al VI-lea de cãtre Ion Gheorghe Maurer ºi
Corneliu Mãnescu, iar în 1973 de însuºi Nicolae Ceauºescu. De
aces te vizite s-au legat nu puþine speranþe de reoficializare a cultului
cato lic bizantin, speranþe însã fãrã consecinþe. Singura urmare a
fost o tacitã toleranþã faþã de unele manifestãri religioase publice
(cum erau slujbele de înmormîntare, de pildã). În clandestinitate,
fiecare din episcopii supravieþuitori se strãduia sã-ºi „recompunã”
din frînturi de credincioºi diocezele ºi sã întreþinã flacãra renaºterii,
dar între eforturile lor nu exista nici o coordonare. O primã „confe-
rinþã episcopalã” s-a þinut abia în 30 aprilie 1985, cînd au participat
cu toþii la funeraliile episcopului de Maramureº, Ioan Dragomir, ºi
cînd Alexandru Todea e ales de corpul ierarhilor conducãtor al Bise-
ricii Unite, „pînã la altã prevedere canonicã”. Aceastã nouã „preve-
dere” se împlineºte la 14 martie 1986, cînd o nouã conferinþã epis-
copalã þinutã la Cluj îl desemneazã Mitropolit, întrerupînd astfel va-
canþa scaunului mitropolitan, intervenitã la 5 iunie 1941, odatã cu
moartea mitropolitului Alexandru Nicolaescu. Noul mitropolit
þ inea, în condiþiile clandestinitãþii, consfãtuiri cu preoþii ºi trimitea
scrisori pastorale comunitãþilor care se adunau prin case. În pasto-
rala emisã la 15 august 1988, accentul e pus tocmai pe aceastã acti-
vitate de credinþã care consacrã în locuri de pelerinaj umile locuin-
þe: „Casa în care un preot al Bisericii Române Unite cu Roma cele-
b reaz ã Sfînta Liturghie ºi se trudeºte sã trãiascã în Har este loc de
pelerinaj”, pentru cã „nu catedralele /…/ au creat locuri de peleri-
naj, ci locurile în care s-a suferit pentru credinþã au creat /…/ cate-
dralele”. Tot atît de neobosit ca ºi în munca de pastoraþie ºi organi-

zare a fost episcopul Todea ºi în activitatea sa de „memorandist”:
memorandum-urile trimise tuturor autoritãþilor de stat ºi de partid
alcãtuiesc singure un volum consistent în paginile cãruia episcopul
pledeazã pentru revenirea asupra abuzului din 1948. E vorba de 35
de memorii, de peste 300 de pagini, depuse pe mesele tuturor dem-
nitarilor, de la Gheorghe Gheorghiu-Dej la Nicolae Ceauºescu, la
M A N  ºi la alte foruri. Crezînd în legalitate, în obligaþiile oricui faþã de
legalitate, episcopul îºi lua toate precauþiile pentru ca „supllex”-uri-
le sale sã primeascã numere de ordine de la registratura diverselor
foruri, aºteptînd în zadar vreun rãspuns. Acest rãspuns n-a venit în-
sã niciodatã. La suplicile episcopale a rãspuns doar istoria, în de-
cem brie 1989. Decretul nr. 9/1989 al CFSN anula decretul
nr.  358/1948. Dupã cum s-a vãzut însã repede, un decret putea anu-
la un alt decret, dar nu putea anula mai nimic din consecinþele lui.

Penultimul capitol din biografia mitropolitului Todea e ºi cel mai
scurt. În 12 martie 1990 e numit legal Arhiepiscop de Alba Iulia ºi
Fãgãraº, fiindu-i retras titlul simbolic de „episcop de Cezaropolis”.
To t atunci e confirmat de cãtre Vatican în calitate de mitropolit al Bi-
sericii Române Unite. E ales, tot în 1990, preºedintele Conferinþei
Episcopale a catolicilor (de ambele rituri) din România. Recunoaº-
terea supremã a unei vieþi de credinþã ºi jertfe ar putea fi considera-
tã numirea sa în Co legiul cardinalilor, la 28 mai 1991. Alexandru
Todea devenea astfel al doilea cardinal din istoria bisericeascã a Ro-
mâniei, dupã Iuliu Hossu (numit cardinal de papa Paul al VI-lea, în
1969; numire „in pectore”, þinutã în secret pînã în 1973, la trei ani
dupã moartea celui numit).

Ca mitropolit, Alexandru Todea a pornit totul ca de la zero. El a
o rganizat procesul de renaºtere a Bisericii Române Unite, îngrijin-
du-se de pastoraþie, de pregãtirea noilor preoþi ºi de restituirea – cît
s-a putut – a patrimoniului. Nimic din viaþa lui n-a fost uºor. Dar
puþine vieþi atît de „palpitante” ºi de dramatice, atît de pline de ur-
cuºuri ºi coborîºuri, de sinuozitãþi aproape picareºti, au fost mai
„drepte”, mai liniar organizate de o credinþã ºi de o speranþã – ne-
stinse amîndouã.

Ultimilor ani din viaþa cardinalului li s-a dat harul suferinþei fizi-
ce.  Þintuit în scaunul acestei suferinþe l-a gãsit, în frumoasele zile
de mai 1999, papa Ioan Paul al II-lea, cel care i-a îmbrãþiºat suferin-
þa – ºi o datã cu a lui, pe a întregii Biserici pe care cardinalul a reîn-
sufleþit-o – în catedrala Sf. Iosif din Bucureºti.

Cardinalul Alexandru Todea a murit la 22 mai 2002. Acum el e
alãturi de un alt episcop martir, Inocenþiu Micu Klein, în catedrala
din Blaj. Doi întemeietori, doi luptãtori, doi oameni care au cunos-
cut în profunzime suferinþa ºi au fãcut din ea o demnitate. O dem-
nitate personalã ºi instituþionalã.

***

B iografia lui Alexandru Todea n-are nevoie de zorzoane ºi înflorituri,
de exaltãri ºi bombasticisme. Ea nu trebuie ridicatã, cu pîrghia reto-
ricii, în patetic. Dimpotrivã, cu cît e mai seacã, mai sãracã ºi mai
„nel iterarã”, cu atît e mai grãitoare. E o biografie de mucenic în sen-
sul imediat ºi tare, curat, al termenului. Aºa cum a spus-o el însuºi,
de mai multe ori, referindu-se la martiriul Bisericii Române Unite,
suferinþa trebuie consideratã cea mai înaltã demnitate de care ne
putem învrednici. Ea e o probã cristicã, o cununã, un patrimoniu.
I ar de suferinþã – de suferinþe de toate felurile – cardinalul n-a dus
lipsã. Paharul acesteia i-a fost, din contrã, mult prea plin. Propria
lui  suferinþã nu pare altceva decît simbolul suferinþei îndurate de
pro pria Bisericã, cea pentru care a ºi suferit, de fapt. Ea e o suferinþã
colectivã strînsã în potirul unei biografii. Dar dacã suferinþa ºi dure-
rea au m arcat viaþa lui Alexandru Todea, ele sînt suferinþa ºi durerea
unei  lumînãri aprinse. O suferinþã transformatã în luminã.

N u voi spune de la mine vorbe mari. Pentru cã în faþa unei ase-
menea vieþi vorbele mari n-au ce cãuta. Vorbele trebuie sã fie mici,
umile, în faþa unor fapte mari. Dar iatã cît de cristoformã li s-a pã-
rut viaþa lui Alexandru Todea unor mari ierarhi, cît de marcat cu
semnul cristic al carismei de jertfã li s-a pãrut omul. ÎPS Sa Ioan
Robu, arhiepiscopul catolic de Bucureºti, l-a cunoscut pe cînd era
tînãr preot în Craiova, pe cînd episcopul clandestin abia ieºise din
închisoare. „Îmi amintesc – mãrturiseºte ÎPS Sa – cã nu lãsa im-
presia unui om care a suferit sau suferã”. ªi cred cã nu lãsa, într-a-
devãr, aceastã impresie. Pentru cã Alexandru Todea n-avea retorica
s uferinþei. Pentru cã a trãit-o ca pe o continuã iluminare. Ca pe un
har. Ar fi poate prea de tot sã spun „ca pe o bucurie”, dar s-ar putea
sã fie adevãrat. „Azi – continuã p. Ioan Robu – mã gîndesc sã-l com-
par cu icoanele lui Christos înviat: nici una nu aratã suferinþã, ci iz-
b îndã. La fel ºi el, pãrintele Todea, trãind ºi transmiþînd bucurie, tãi-
nuia pentru sine ºi pentru Dumnezeu ceea ce nu era ºi nu este de
s pus . Mãreþia adevãratã este tãcutã; ca ºi umilinþa.” Un alt mare
prieten al cardinalului, episcopul catolic al Iaºilor, PSS Petru
 Gherghel, cu care s-a întîlnit de multe ori, într-ascuns, la Vatra Dor-
nei, la Reghin, la Iaºi, se întreba, lîngã patul de suferinþã al cardina-
lului: „Sã-i fie durerea de-acum coroana care sã-l facã tot mai ase-
menea cu Christos, pe care l-a iubit ºi l-a urmat pas cu pas, fãrã re-
grete ºi fãrã ºovãire?”. Cuvintele de despãrþire, citite sau rostite la
înmormîntarea sa, începînd cu cel al lui Ioan Paul al II-lea, au evi-
denþiat ºi ele potenþialul cristoformic al acestei vieþi exemplare. Fãrã
îndoialã cã, pe cît e omeneºte cu putinþã, Alexandru Todea a dus
crucea Mîntuitorului.

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



ai Adunãrii, disertaþiile istoriste ale ierarhului ortodox sunau cel pu-
þin fariseic. Presiunile asupra ierarhiei unite au fost reluate de
patriarhul Iustinian la 6 iunie. Episcopii greco-catolici au încercat,
dar abia dupã cîteva luni, sã rãspundã printr-o pastoralã a cãrei difu-
z are a fost însã interzisã. De aceea, ei au adresat un memorandum
prezidiului Marii Adunãri Naþionale, la 7 octombrie, text rãmas fãrã
rãspuns. Între timp, situaþia se agravase sensibil. Autoritãþile comu-
niste distribuiserã în parohiile din Transilvania delegaþii în alb pe ba-
z a cãrora trebuiau trimiºi reprezentanþi la o reuniune la Cluj, pe 1
octombrie, pentru a sãvîrºi „întoarcerea Bisericii Greco-Catolice în
sînul Bisericii Ortodoxe”. Pentru a-i sili pe preoþi sã semneze aceas-
tã adeziune, puterea bolºevicã a recurs la arestãri, ameninþãri cu de-
portarea ºi separarea familiilor.

Faptele sînt cunoscute: pe 1 octombrie, doar 37 de preoþi s-au în-
trunit în sala de sport a Liceului G. Bariþiu din Cluj pentru a semna
„reunirea”, iar a doua zi, la Bucureºti, s-a deplasat o delegaþie împu-
þinatã cu un membru, aducîndu-i vestea patriarhului Iustinian, care
a oficiat o slujbã festivã la Sfîntul Spiridon Nou. La rîndul sãu, Iuliu
Ho ssu, episcopul de Cluj ºi Gherla, i-a excomunicat pe cei 37 de pre-
oþi semnatari ai „reunirii” comandate. Memorandum-ul din 7 oc-
tombrie al episcopilor uniþi nu a avut nici un ecou. Mai mult, la sfîr-
ºi tul  aceleiaºi luni, o parte din aceºti ierarhi erau deja arestaþi:
Traian Frenþiu, Ioan Bãlan, Vasile Artenie, Iuliu Hossu. Au urmat,
mai devreme sau mai tîrziu, toþi ceilalþi ierarhi. Dar încã din noiem-
brie 1948, circa 600 de preoþi ºi de cãlugãri greco-catolici erau ares-
taþi  ºi deþinuþi în condiþii foarte dure. Alþii fuseserã lichidaþi la pro-
p riu, iar între ei, preotul Ieronim Susman de la Asnip, lîngã Aiud, fu-
sese împuºcat de securiºti chiar în bisericã. Pe de altã parte, miliþia a
evacuat cu mare brutalitate instituþiile ºi mãnãstirile greco-catolice,
cum  s-a întîmplat la Blaj ºi la Bixad, în judeþul Satu Mare. O nouã
formã de presiune asupra preoþilor a reprezentat-o decizia Ministe-
rului Cultelor de a le plãti salariile numai celor recomandaþi de Bise-
rica Ortodoxã, prin urmare numai celor ce iscãliserã pentru „reuni-
re”. Deºi majoritatea preoþilor greco-catolici erau cãsãtoriþi ºi aveau
copii iar neplata salariilor ameninþa siguranþa vieþii zilnice a întregii
familii, mulþi dintre ei au refuzat sã semneze. Nu puþini însã au fost
aceia care ºi-au regãsit numele înscris prin frauda celor ce accepta-
serã disoluþia propriei lor biserici. O bunã parte dintre aceºtia nu
s- au temut sã protesteze public împotriva falsificãrii semnãturilor.

Suprimarea Bisericii Greco-Catolice a fost pregãtitã de o serie de
m ãsuri menite sã o deposedeze de bunurile sale. Astfel, s-a decis na-
þio nalizarea aºezãmintelor ospitaliere ºi de caritate (azile, orfelinate,
c reºe etc.), iar, prin Legea învãþãmîntului din 3 august 1948, i s-au
rãp i t ºi ºcolile, precum cele de la Blaj, Beiuº ºi Oradea. Legea pentru
reg im ul general al cultelor din 4 august acelaºi an prevedea, între al-
te le cã, pentru a se putea organiza ºi funcþiona, cultele trebuiau re-
cunoscute prin decret de cãtre prezidiul Marii Adunari Naþionale. În
p lus,  articolele 40 ºi 41 ale legii stipulau: „Nici un cult religios ºi nici
un reprez entant al vreunui cult nu va putea întreþine legãturi cu cul-
te religioase, instituþii sau persoane oficiale în afarã de teritoriul
þãrii, decît cu aprobarea Ministerului Cultelor ºi prin intermediul
M inisterului de Externe”; iar în continuare: „Nici un cult din afarã
nu poate sã exercite vreo jurisdicþie asupra credincioºilor Statului
Român”. În aceste condiþii, în pofida protestelor episcopilor, ale
nun þiului papal ºi ale Vaticanului, prezidiul Marii Adunãri Naþionale
a emis, la 1 Decembrie 1948, decretul 358, prin care Biserica
Greco-Catolicã era consideratã „definitiv întoarsã la biserica ma-
m ã”. Poate cã data, ca ºi cea de 15 mai în cazul discursului mitropo-
l i tului  Bãlan, nu a fost aleasã întîmplator. Faptul atestã sadismul an-
tiromânesc al unui regim care s-a oprit pentru acest act abuziv toc-
mai la ziua aniversãrii Marii Uniri de la Alba-Iulia, operã în mare
mãsurã a oamenilor politici ºi militanþilor greco-catolici. Coinciden-
þã sau nu, calendarul chinez vede în 1948 un an al ºobolanului,
semn sub care, potrivit aceleiaºi surse, stã tot secolul 20, ca de altfel
ºi întregul mileniu II.

Calendarul lui Stalin
Suprimarea Bisericii Române Unite nu ar fi fost posibilã fãrã spriji-
nul direct ºi intempestiv al lui Stalin. Acesta, cînd i se evocase o datã
punctul de vedere opus al Vaticanului asupra unei anumite ches-
tiuni ,  întrebase: „Cîte divizii are Papa?” Cu toate acestea, el cunoºtea
prea bine forþa colosalã, deasupra tuturor diviziilor blindate, a Sfîn-
tului Scaun. De aceea, în 1946, s-a grãbit sã desfiinþeze, integrîndu-
- le ortodoxiei, Biserica Unitã din vestul Ucrainei, al cãrei numãr de
credincioºi sporise substanþial o datã cu ocuparea Ruteniei de la Ce-
hoslovacia ºi a Galiþiei de la Polonia. Atîta doar cã Stalin nu s-a ocu-
pat numai de omogenizarea confesionalã a unei pãrþi din omenire
în spaþiu, ci ºi în timp. În 1923, un sinod panortodox desfãºurat la
Constantinopol, decisese adoptarea de cãtre autoritatea religioasã
d in rãsãrit a calendarului gregorian. Bisericile din Grecia ºi Româ-
nia se declaraserã de acord. În principiu, au convenit ºi slavii acelaºi
lucru, dar pînã la urmã au ajuns sã producã decalaje între calenda-
rul laic ºi cel religios, în Serbia, în Ucraina, în Rusia. Sinodalii nu au
iz butit sã cadã de acord asupra unui singur lucru ºi anume, data
sãrbãtoririi Paºtelui. Nu s-a putut impune principiul conciliului de
la Niceea din anul 325, cum cã Paºtele se celebreazã în prima dumi-
nicã dupã prima lunã plinã de dupã echinocþiul de primãvarã. S-a
o pus Patriarhia Moscovei. Diferendul urma sã fie soluþionat la un alt
sino d  similar. Acesta nu a venit decît în anul 1948 ºi a fost gãzduit de
M o scova. Stalin ºi-a exercitat influenþa pe canale numai de el ºtiute
în aºa fel încît sãrbãtoarea Paºtelui sã fie fixatã dupã Calendarul Iu-
lian, adicã în funcþie de un echinocþiu care, sub aspect astronomic,
nu existã. În acest fel, bisericile ortodoxe majoritare din unele þãri

Radu Sergiu RUBA

Ultima redutã

În plin congres de absorbþie de cãtre comuniºti a aripii colaboraþio-
niste a social-democraþiei ºi de înfiinþare a Partidului Muncitoresc
Român, aºadar, la 22 februarie 1948, Gheorghe Gheorghiu-Dej,
prim secretarul partidului proaspãt creat, admitea cã „Biserica Ca-
tolicã este una din puþinele forþe capabile sã se opunã comunismu-
lu i  în  România”. Opinentul era conºtient de tradiþia de
independen þã în raport cu statul a bisericilor catolice, consfinþitã
prin Concordatul din 1927-1929, de subordonare a acestora faþã de
Sfîntul Pãrinte de la Vatican, de anticomunismul prelaþilor ºi al cle-
rului, de acþiunea socialã profundã ºi vastã a catolicilor, precum ºi
de posibila lor susþinere internaþionalã. Dej deþinea ºi un recensã-
mînt foarte exact al populaþiei catolice din þarã la acea ora: 2,7 mili-
oane de fideli dintre care, contrar percepþiei generale confuze, ma-
joritatea, adicã 1,8 milioane, erau de origine românã. Un milion ºi
jumãtate aparþineau Bisericii Unite, iar alte vreo 300 de mii din ju-
deþele Moldovei practicau ritul occidental. Împotriva bisericilor în
care se rugau aceºti oameni, comuniºtii au dezlãnþuit un rãzboi ful-
ger a cãrui intensitate sporea pe mãsurã ce se adîncea izolarea þãrii
pe plan internaþional.

Anul ºobolanului
Personajul politic care dã semnalul atacurilor anticatolice, sub for-
ma unor insinuãri în vara lui 1947, este Petru Groza. Îl urmeazã în-
datã alþi membri ai guvernului sãu, cu toþii secondaþi de presa co-
m unis tã,  plinã de „revelaþii” cu privire la bogãþia Bisericii
Romano-Catolice, de incriminãri ale inchiziþiei (desigur medievale)
ºi de acuze la adresa Papalitãþii, calificatã drept „aliatã a imperialiº-
t ilor americani”. Gheorghiu-Dej, cu ocazia votãrii noii constituþii, în
aprilie, ºi ministrul cultelor, Stanciu Stoian, în discursul sãu la în-
scãunarea patriarhului Bisericii Ortodoxe Iustinian, în iunie acelaºi
an, au reluat mai virulent atacurile publice împotriva Vaticanului,
considerat „un instrument religios aflat în slujba reacþiunii mon-
d iale”. O lunã mai tîrziu, la 18 iulie 1948, un comunicat al Consi-
liului de miniºtri anula în mod unilateral Concordatul cu Vaticanul,
cu toate cã articolul 23 al acestui tratat prevedea cã el putea fi abro-
gat numai dupã un preaviz de ºase luni. Se poate afirma cã data

denun þãrii abuzive a Concordatului marcheazã intrarea bisericilor
catolice din România în era persecuþiei. Aceasta s-a dezlãnþuit cu o
energie nemaiîntîlnitã, cu accente de paroxism, în lupta împotriva
Bisericii Greco-Catolice. Aici, comuniºtii se puteau bizui pe aliaþi de
nãdejde dintre ierarhii Bisericii Ortodoxe, în frunte cu mitropolitul
A rdealului Nicolae Bãlan, ale cãrui atacuri începuserã încã înainte
de rãzboi.

În 1938, an în care rãsunau deja ºarjele verbale ale lui Bãlan, Bi-
serica Românã Unitã cu Roma avea 1725 de biserici deservite de
1594 de preoþi, 34 de canonici ºi 75 de prelaþi. Zece ani mai tîrziu,
numãrul bisericilor greco-catolice depãºea 2000, în ciuda distruge-
ri i  unora dintre ele de cãtre ocupantul maghiar al pãrþii de nord ºi
de est a Transilvaniei, iar numãrul preoþilor trecea de 1700. La 15
mai 1948, cu ocazia celebrãrii la Blaj a centenarului Adunãrii de pe
Cîmpia Libertãþii, în prezenþa lui Petru Groza, mitropolitul Bãlan
ºi-a reluat discursul despre „dezbinarea românilor prin acþiunea
habsburgilor care a dat naºtere Bisericii Greco-Catolice”. Momentul
era ales special pentru a aminti cã Iuliu Maniu ºi Partidul Naþional
Þãrãnesc, scos în afara legii în vara lui 1947, aveau un sprijin puter-
nic printre credincioºii greco-catolici din Transilvania. Chiar în locul
în care, cu un secol mai înainte, românii rãspunseserã în primul
rînd apelului prelaþilor ºi intelectualilor uniþi, adevãraþii organizatori

Cristina
GHEORGHE

Fuga de prezent

Prezentul e dualitate, o lume care moare ºi una care se naºte exact
în aceeaºi clipã, ºi nimic nu poate fi mai banal decît aceastã afirma-
þie. Pornind însã de la aceastã premisã consideratã adevãratã, rãmî-
ne de vãzut cine din ce prezent fuge, cãtre ce. Pentru cã fuga vine din
ceea ce simþi din prezent, din ceea ce þi-a oferit trecutul ºi din ceea
ce crezi cã poþi face cu viitorul ºi cu toate acestea la un loc.

Dacã vei simþi ceea ce moare, vei fugi cãtre ceea ce þi se va pãrea a
fi viu, aºa cum am vãzut sate întregi (dar ºi oraºe, mici, într-adevãr)
rãm ase pustiite de tinerii care vãd în ele doar o lume în agonie, pe
care nu au fost învãþaþi cum sã o reînvie, pe care nu sînt în stare sã o
readucã la viaþã sau nu sînt lãsaþi sã o facã ori pur ºi simplu nu au
mijloacele necesare, indiferent de ce naturã ar fi ele. Generaþia mu-
tã. Generaþia plecatã sã culeagã fructe, sã întinereascã regiuni îmbã-
trînite ºi sã le provoace frustrãri extremiste. Eu vãd aici doar o lume
în schimbare dar, ca în orice metamorfozã adevãratã, ºi aceasta e
lentã ºi dureroasã, lipsitã de estetic, schimonositã, contorsionatã ca
o  g rãmadã de fiare vechi. Crisalidã. E o lume care moare, dar care
ºi - a pus pe creºtet ºepci pe care scrie Chicago Bulls.  ªi chel ºi fãrã ti-
chie de mãrgãritar. O lume în care plugul e tras încã de animale, dar
la ale cãrei margini se aflã cîrciumi pe care scrie Europa ºi cimitire
nãpãdite de buruieni. Una în care se plînge dupã tradiþiile pierdute ºi
care ascultã, cu casetofonul în fereastrã, manele, hip-hop ºi latino. O
lume care nu se mai poate recunoaºte ºi regãsi, dar care nici nu ºtie
unde sã se caute, înghiþind nemestecat ce se spune laudativ despre
ea, ºi spumegînd în culorile curcubeului atunci cînd este criticatã.
Un p rezent de care unii fug fãrã sã-l cerceteze, iar alþii îl adoptã în
aceleaºi condiþii. Peste care unii îºi trimit tirul de nedumeriri, între-
bãri, iar alþii cel de slogane. Din care fug profesorii ºi medicii, dar cã-
tre care se îndreaptã poliþiºtii.

Din prezent nu se poate fugi decît în douã direcþii spre trecut sau
spre viitor. Spre trecut, adicã spre drumuri umblate, spre cunoscut,
spre comod, spre lipsã de responsabilitate sau doar responsabilitate
artificialã ºi scheme de experienþã care te absolvã de a-þi folosi capa-
citatea de a raþiona, dacã existã, spre tradiþionalismul drobului de
sare, spre efortul constant al supravieþuirii. Fuga spre trecut, cãuta-
rea unui adãpost cãlduþ, confortabil ºi puþin solicitant în spatele unei
identitãþi colective construite artificial, pornind de la cîteva exemple
particulare pozitive ºi ultrapozitivizate, mai vechi sau mai noi, mi se
pare cea mai periculoasã, mai ales atunci cînd prin aceastã falsã
identitate încerci sã manipulezi ºi sã-þi apropii o masã de oameni ca-
re nu au, sper cã majoritatea deocamdatã, cultura civicã ºi politicã
necesarã pentru a se þine la adãpost de tacticile coºurilor de gunoi
învelite în simboluri.

Dacã în prezent vezi însã ceea ce se naºte, începi sã te întrebi da-
cã nu s-a nãscut deja mort. Iar dacã ajungi la concluzia cã nu, atunci
te întrebi dacã existã mediul care sã permitã ajungerea la maturita-
te.  A r suna pesimist sã spui mereu cã nu existã, cã nu se poate conti-
nua fiindcã oricum într-o zi va apãrea obstacolul major care te va do-
bo rî. Aºa cã vei continua. Spre disperarea unora mai întîi, spre a ta
mai apoi ºi destul de adesea. Dar dacã prezentul ne înspãimîntã atît
înc î t  nu simþim decît nevoia de a fugi de el, atunci mai bine sã fugim
spre viitor, adicã spre neºtiut, spre nou, spre efort creator, chiar prin
g reºealã. Dar sã fie o fugã pe care o alegi cunoscîndu-þi ºi asumîn-
du-þi critic trecutul. Propriu ºi colectiv.
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satelite ale Moscovei erau despãrþite încã o datã printr-un element
ceremonial de cele din Apus.

Î n România, o datã cu expulzara nunþiului Vaticanului, monse-
niorul Gerald O'Hara, la 7 iulie 1950, operaþiunea de desprindere
prin forþa bolºevicã a creºtinilor din þarã de cei din Occident, se în-
cheie. Mai rãmîn detaliile: cîteva procese ale ierarhilor romano-ca-
tolici în 1951 ºi alte procese ºi condamnãri ale episcopilor ºi vicari-
lor greco-catolici în 1957-58. Ultima redutã cade, cel puþin pentru
m oment, în faþa expansiunii comuniste. Mai rãmînea de rezolvat de-
taliul colectivizãrii ºi etatizãrii agriculturii, o zonã în care bolºevicii
nu se îndoiau de victorie.

A u rãmas însã, rãsunãtoare cît secolul, ºi cuvintele Papei Pius al
X I I -lea: „Iisus a avut doisprezece apostoli ºi unul dintre ei a trãdat.
Biserica greco-catolicã din România a avut doisprezece episcopi ºi
nu a trãdat niciunul”.
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„Ce fel de regiune
vrem?” (II)

Precum se ºtie, la 8 decembrie 2001 a avut loc, la Cluj, întîlnirea
grupului Provincia, la care s-a adoptat, prin consens, textul Me-
mo ran dumului cãtre Parlamentul României. Întîlnirea a fost ur-
matã de o dezbatere pe marginea ideilor cuprinse în Memoran-
dum. Publicãm acum a doua parte a dezbaterii, consacratã rela-
þiilo r româno-maghiare intratransilvane, la care au participat:
Bakk Miklós, Al. Cistelecan, Caius Dobrescu, Smaranda Enache,
Molnár Gusztáv, Ovidiu Pecican, Szilágyi N. Sándor ºi Szokoly
Elek.

Molnár G usz táv: Aº porni de la întrebarea pusã de Smaranda
în prima parte a dezbaterii noastre: „Ce fel de regiune vrem?” Este o
întrebare esenþialã, care, oarecum, ne traseazã linia pe care ar tre-
bui sã o urmãm dupã „încasarea” reacþiilor la Memorandum. Ce ar
trebui sã facem, cum ar trebui sã procedãm pentru a clarifica ideea
no astrã despre regionalism, sã se vadã mai clar ce urmãrim. Sigur,
aici sînt foarte multe aspecte juridice, politice, economice, pe care
nu vreau sã le ating acum. V-aº supune atenþiei, de data aceasta, te-
ma relaþiilor maghiaro-române, în ºi din perspectiva regionalismu-
lui. Ce soluþii poate oferi sistemul regional, regiunea ca instituþie bi-
ne definitã ºi puternicã maghiarilor? Pe scurt, le poate reda senti-
m entul  de patrie. Am în faþã un text foarte interesant al unui deputat
sas al dietei de la Sibiu, Trauschenfelds, raportorul legii prin care
s-au inarticulat drepturile naþiunii române din Ardeal. În 1863, na-
þiunile ardelene nu mai erau cele vechi, definite în sens feudal ca
„stãri”, ci naþiuni moderne, concepute în sens civic, în consesns cu
evoluþiile din Europa Occidentalã. Iatã cum a argumentat acest de-
putat sas în favoarea legii amintite: „Voim sã dãm naþiunii române
d in Transilvania o patrie în care ea pînã acuma a fost numai suferitã.
Voim sã-i dãm o patrie cu drepturi depline de indigenat ambelor ei
confesiuni, dintre care una n-a fost recunoscutã în autonomia ei,
cealaltã a fost numai suferitã. Fãcînd aºa, sãvîrºim numai un act al
dreptãþii.” La aceeaºi ºedinþã, contele Béldi, un regalist maghiar,
sus þinea ºi el legea despre egala îndreptãþire a românilor. (Se ºtie cã
dupã ce deputaþii maghiari s-au retras de la dietã, pentru cã aceasta
nu a recunoscut legile adoptate în prima fazã – constituþionalã – a
revoluþiei maghiare de la 1848, aºa-numiþii regaliºti au rãmas ºi au
desfãºurat o activitate utilã ºi constructivã pe întregul parcurs al die-
tei . ) Deci, a existat ºi o voce maghiarã în dieta care a legiferat inte-
grarea românilor ca naþiune cu drepturi depline în noua configura-
þie politicã ºi constituþionalã a principatului, care fãcea parte ca o
entitate politicã separatã din monarhia habsburgicã.

Asistãm la rivalitatea, în Ardeal,
a douã patrii centralizate ºi
centralizatoare
Acum permiteþi-mi cîteva cuvinte despre Memorandum. Nu despre
Memorandumul nostru de acum, ci despre cel istoric, întocmit de
ro m âni i  ardeleni în 1892. Am þinut sã citesc, înainte de întîlnirea
noastrã, textul integral al acestui document excepþional. Nu mi-a
fost uºor, deoarece este adevãrat cã sînt la îndemîna oricui zeci de
cãrþi despre  M emorandum, dar editurile sînt foarte zgîrcite cînd
este vorba de publicarea textului însuºi. Am gãsit o singurã ediþie
m ai nouã a textului integral, în anexa volumului Memorandul.
1892-1894 ediþia a II-a (Bucureºti, 1994), ºi poate nu greºesc dacã
presupun cã nu autorii volumului (istorici cunoscuþi) au avut
aceastã idee, ci Ion Raþiu, animatorul ºi prefaþatorul volumului.
Românii din Transilvania ºi Ungaria anului 1892 au pledat cauza
lo r în felul urmãtor. „Noi am obþinut un statut de naþiune, egal în
drepturi cu celelalte naþiuni, în cadrul unei Transilvanii autonome,
cu d ietã proprie. ªi ni s-a rãpit acest statut ºi aceastã Transilvanie.
Am avut ceva ce ni s-a luat, ºi cu aceasta noi nu ne vom împãca
nic io datã. Statul care a sãvîrºit acest lucru, din punctul nostru de
vedere, este ilegitim, ºi nu poate pretinde o loialitate deplinã ºi sin-
cerã din partea noastrã.” Aceastã argumentaþie, mie, „maghiaru-
lui”, astãzi, mi se pare justã ºi fãrã cusur. Am impresia însã cã ro-
m âni i  (mã refer acum la români în general, la opinia împãrtãºitã
atît de majoritatea istoricilor cît ºi de opinia publicã), interpretînd
ac þiunea memorandiºtilor exclusiv prin prisma „marii uniri”, ca
un act ce a premers, nu-i aºa, acesteia, pun oarecum în parantezã
argumentaþia ºi contextul instituþional – o Transilvanie autonomã,
cu naþiuni egal-îndreptãþite, în cadrul unui imperiu reconstruit pe
baze federale – al textului însuºi. ªi sînt foarte surprinºi cînd îºi
dau seama cã maghiarii din Ardeal se comportã ºi ei ca o naþiune,
care av eau, ca naþiune, niºte drepturi, pe care azi nu le mai au, ºi
cautã cu disperare niºte soluþii care sã le permitã ieºirea din situa-
þia în care se aflã, pe care ei o percep ca degradantã din punct de
v edere istoric, cultural ºi politic ºi cu care nu se vor putea împãca
nic iodatã. Acest comportament al maghiarilor mi se pare natural.
Cum sã se comporte altfel dacã fãceau parte ºi încã mai cred ºi as-
tãzi cã fac parte dintr-o naþiune! Nu este vorba de nici un imperia-
lism aici, ungurii nu se comportã ca o minoritate imperialã cum
s us þinea, la un moment dat H.-R. Patapievici (eu am dat o replicã
acestei teze, în 22, dar ea a fost cel puþin la fel de rãstãlmãcitã cum
a fost rãstãlmãcitã de multã lume ºi teza iniþialã), ci pur ºi simplu

nu se comportã ca o minoritate. Acest lucru vine din istorie ºi, deo-
camdatã, nu se ºtie în ce direcþie se îndreaptã. În orice caz, se poa-
te îndrepta sau poate fi îndreptatã în mai multe direcþii, ºi rolul
nostru, al grupului Provincia, ar fi sã clarificãm aceste posibile di-
recþii ºi sã încercãm sã adoptãm o poziþie clarã, perceptibilã atît în
România cît ºi în Ungaria, faþã de ele. Acest lucru mi se pare cu atît
mai necesar cu cît la ora actualã, cînd cel puþin teoretic ºi ideologic
s e întrevede deja posibilitatea construirii Transilvaniei ca o patrie-
reg iune, practic asistãm la rivalitatea, în Ardeal, a douã patrii cen-
tral i z ate ºi centralizatoare, la o „luptã” dusã peste capul oamenilor,
de data asta nu pentru teritorii, ci pentru „sufletele” ardelenilor. ªi,
cu regret, trebuie sã recunosc cã noi, aici, inclusiv grupul nostru,
am  rãmas puþin în urma evenimentelor. Nu am reacþionat la timp
la aceastã situaþie nouã, poate ºi pentru faptul cã aveam ºi mai
av em  încã nevoie de o oarecare duratã de timp pentru a putea dige-
ra ceea ce vedem cã se întîmplã sub ochii noºtri. Nu este greu sã
o bs ervãm cã Ungaria a devenit – în special prin legea statutului –
un actor politic, nu doar cultural ºi economic, în Transilvania, ºi
poate sã influenþeze nu numai discursul public, dar ºi evenimente-
le reale. Guvernul român, la ora actualã, se aflã în defensivã, îºi
apãrã moºia, cum s-ar zice, este oarecum dezorientat, nu prea ºtie
ce sã facã, ºi, în acest sens, putem afirma – ceea ce eu am fãcut
acum  c îteva zile ºi la conferinþa organizatã la Bucureºti de Fundaþia

A denauer de faþã cu ambasadorul Ungariei ºi cu ministrul Dâncu,
era ºi Smaranda acolo – cã asistãm la rivalitatea a douã discursuri
º i a douã politici naþionale ºi „naþionalizante” la fel de anacronice.
Î n asemenea condiþii, mi se pare cã este obligaþia noastrã sã produ-
cem în Transilvania ºi din perspectivã ardeleanã un discurs coe-
rent,  cu o finalitate clarã, despre aceste lucruri care diferã de am-
bele d iscursuri etatiste ºi naþionale, nu în sensul cã ne-am afla în
afara celor douã þãri rivale, pentru cã ne aflãm în România, ci prin
adoptarea unei poziþii regionale consecvente, capabile sã dea o re-
plicã nu numai poziþiilor centralizatoare ale Bucureºtiului, ci ºi
unor poziþii similare – cel puþin în privinþa maghiarilor de aici –
ale Budapestei. La acea conferinþã din Bucureºti am dat niºte citate
d in programul pentru alegeri al Fidesz-ului, din care reiese cã
acest partid se gîndeºte la „reîntregire naþionalã fãrã schimbare de
frontiere” (acesta este termenul consacrat) pe baza unei concepþii
cam  depãºite despre naþiune (în viziunea lor, naþiunea în sens et-
nic ºi cultural este singura comunitate politicã legitimã), nemai-
v o rb ind de aspectele mai dure, practice, ale concepþiei în cauzã, ca-
re-i considerã pe maghiarii de peste hotare pur ºi simplu niºte re-
zervoare de forþã de muncã ieftinã ºi uºor accesibilã pentru econo-
m ia Ungariei. Desigur, sînt ºi aspecte pozitive aici, în ceea ce priveº-
te m enþinerea identitãþii naþionale a maghiarilor din afara graniþe-
lor Ungariei. Dar despre ce fel de identitate naþionalã este vorba? ªi
care ar fi formele instituþionale care ar putea cupla aceastã identi-
tate la un sistem politic viabil, la o „patrie” care meritã – încã – sã
f ie  as umatã? La aceste întrebãri ºi altele asemãnãtoare ar trebui
m ãcar sã încercãm sã propunem un rãspuns sau niºte rãspunsuri
po sibile. Conceptul-cheie pentru un asemenea rãspuns posibil, din
punc tul meu de vedere, ar putea fi tocmai „regiunea-patrie”, con-
cept pe care l-am folosit într-un articol publicat nu demult în coti-
d ienele de limbã maghiarã Krónika d in Cluj ºi Magyar Szó din
Novi Sad despre strategiile partidelor ºi organizaþiilor maghiare din
Transilvania ºi Voivodina. Este ceva asemãnãtor Heimat-ului ger-
m an,  dar nu în sens tradiþionalist, ci în consesns cu ceea ce se înþe-
lege în Uniunea Europeanã prin „regiuni constituþionale”, termen
care figureazã ºi în Memorandumul nostru. Nu este o patrie exclu-
sivã, ci una care se încadreazã în ºi se raporteazã la alte patrii, mai
m ari .  Sînt maghiar din Transilvania, sînt ardelean, într-un anumit
s ens  sînt ºi român, pentru cã cei din Ungaria mã considerã aºa, dar
pot sã-mi ºi asum aceastã identitate dacã patria românã nu-mi re-
fuzã dreptul la regiunea mea, ºi sînt, încerc sã fiu ºi european. Poþi
avea mai multe patrii, dar trebuie sã ai înainte de toate o patrie-re-
g iune de la care porneºti ºi care are în ochii tãi o legitimitate pri-
m o rd ialã. Numai o Transilvanie conceputã astfel va putea reda sen-
timentul de patrie maghiarilor de aici. Rãmîne de vãzut dacã ºi ro-
mânii gîndesc – sau cel puþin dacã sînt ºi români care pot gîndi ºi
simþi – la fel. Pentru cã de acest lucru depinde succesul sau fali-
m entul acestei concepþii.

Naþiune politicã – naþiune culturalã
Ovidiu Pecican: Ai reluat o idee mai veche care, cel puþin în ceea ce
m ã priveºte, necesitã explicaþii suplimentare. Naþiunea maghiarã din
Transilvania mi se pare un cencept interesant de argumentat pentru
cã, dacã acceptãm cã existã o naþiune maghiarã în Transilvania, tre-
buie sã vedem în ce mãsurã aceasta este diferitã faþã de cealaltã na-
þiune maghiarã, cea din Ungaria.

Molnár G .: Este diferitã în sens politic.
O. Pecican : Cred cã ºi românii se izbesc de problema aceasta

atunci cînd vine vorba de naþiunea românã de aici ºi de cea din Ba-
sarabia, care este foarte moldoveneasacã. Deci mi se pare o idee in-
teresantã de argumentat.

Molnár G.: Sînt situaþii asemãnãtoare, dar sînt ºi diferenþe. Na-
þiunea maghiarã în sens istoric ºi cultural mi se pare mai unitarã de-
cît cea românã. Nu existã diferenþe notabile în ceea ce priveºte iden-
titatea propriu-zisã, diferenþele apar la nivelul politicului, la modul
co ncret în care comunitãþile naþionale maghiare din diferite þãri se
afirmã sau nu se afirmã în calitate de comunitãþi politice sau se in-
sereazã într-o comunitate politicã mai vastã. ªi la unguri gãsim par-
ticularitãþi, dar nu existã identitãþi regionale diferite, în timp ce la ro-
m âni cred cã ele existã. Un român în primul rînd este ardelean, mol-
dovean sau oltean. Prin asta se explicã, poate, importanþa excesivã a
unitarismului politic. La unguri, problema se pune tocmai invers:
f i ind mai unitari în sens cultural ºi istoric, ei se organizeazã mai
uºor în sens politic, în contexte instituþionale dintre cele mai diferi-
te .  Dar sã susþii cã naþiunea maghiarã în totalitatea ei, adicã toate co-
m unitãþile naþionale maghiare, poate fi integratã sau reintegratã în-
tr-o macrostructurã politicã sau cvasipoliticã, este o aberaþie. Este
anacronic în concepþie ºi mai este ºi irealizabil pe deasupra. Aºanu-
m ita Consfãtuire Permanentã Maghiarã, care întruneºte toate orga-
nizaþiile politice mai importante ale diferitelor comunitãþi maghiare,
nu poate îndeplini rolul unui for parlamentar comun, deoarece co-
munitãþile naþionale maghiare fac parte din comunitãþi politice dife-
rite ºi participã în viaþa politicã a acestora. Deci, nu existã ºi nu cred
cã va exista vreodatã o instituþie care sã asigure integrarea politicã a
diferitelor comunitãþi naþionale maghiare. Problema este cã nici sta-
tele naþionale din jurul Ungariei nu au reuºit în perioada care a tre-
cut de la sfîrºitul primului rãzboi mondial sã integreze cu adevãrat
acele comunitãþi naþionale maghiare care trãiesc pe teritoriile lor.
Dar ar fi o speranþã deºartã sã se creadã cã acest vacuum politic va
putea fi umplut acum de Ungaria.

Smaranda Enache : Cunosc ºi eu, aºa cum cunoaºteþi ºi voi, dis-
tincþiile clasice dintre naþiunile politice ºi naþiunile culturale. Eu am
o  ipotezã, ºi anume cã odatã cu integrarea europeanã, o serie de atri-
bute ºi trãsãturi care þin de naþiunea politicã ºi care se manifestau la
nivelul statelor naþionale se transferã la nivelul naþiunii politice eu-
ropene. O serie de lucruri se transferã într-acolo din ceea ce era na-
þiunea politicã: moneda unicã, politica de apãrare ºi aºa mai depar-
te. Acquis-ul comunitar reprezintã acest corpus de legi comune. În
schim b , ceea ce era naþiunea culturalã trãieºte în continuare ºi rã-
mîne legatã de anumite capitale culturale. Aºa cã eu vãd cã, în timp
ce, din punctul de vedere al naþiunii politice, avem de a face cu o
transformare a fostelor capitale în capitale convenþionale, din punc-
tul de vedere al naþiunilor culturale, rolul fostelor capitale statale se
întãreºte. Aceasta este doar o ipotezã. În acest sens, se poate afirma
cã, pe undeva, capitala maghiarilor de pretutindeni, nu numai a ce-
lo r din Europa, este Budapesta, unde „se mãsoarã” toate valorile
culturale, dupã cum Bucureºtiul joacã un rol de capitalã culturalã a
românilor de pretutindeni. Dacã Budapesta a devenit foarte activã în
ul tima vreme, dacã ºi Bucureºtiul exercitã un fel de imperialism cul-
tural cãtre Chiºinãu ºi trimite manuale de istorie acolo ºi va face
po ate ºi el o lege a statutului, întinzind peste graniþã aripile apãrãtoa-
re ale etnicitãþii ºi limbii, atunci întrebarea noastrã este urmãtoarea:
bine, ºi în toatã aceastã constelaþie, unde ai o naþiune politicã euro-
peanã care, probabil, va produce ºi o identitate europeanã mai ac-
centuatã, ºi ai ºi aceste capitale culturale, în ce anume stã specificul
reg iunii? Asta trebuie identificat. Dacã regiunea are un rol de jucat,
este doar un rol subsidiar competenþelor naþiunii police ºi naþiunii
culturale sau este un rol sui generis,  potrivit cãruia regiunea este
co nceputã ca sediul cel mai adecvat al pãstrãrii diversitãþii europene,
reprezentînd o dimensiune la fel de importantã în Uniunea Euro-
peanã ca ºi comunalitatea.

Rolul de subiect politic îl are
regiunea
Molnár G .: Eu concep regiunea ca un teritoriu cu o identitate isto-
ricã ce se constituie sau mai precis se instituie ca un subiect politic
în cadrul unui stat-naþiune de care aparþine ºi în contextul supra-
naþional al Uniunii Europene. Astfel, regiunea politicã funcþioneazã
ca un cadru constituþional pentru o comunitate politicã subnaþio-
nalã care – în cazul Transilvaniei – este ºi una transnaþionalã sau
transetnicã! Este vorba, desigur, de un model teoretic care ne per-
m i te sã înþelegem situaþia Transilvaniei în întrega sa complexitate.
Dacã o privim doar din perspectivã româneascã, atunci ori ne com-
placem în situaþia actualã, ori ne amãgim cu variantele mai „euro-
pene” ale naþionalismului civic. Dacã o privim doar din pers pectivã
maghiarã, atunci, ori ne lamentãm de o soartã ingratã, ori ne în-
dreptãm privirile exclusiv cãtre Budapesta. Modelul instituþional
dupã care eu mã orientez este cel întocmit de experþii Uniunii Eu-
ropene pentru Kosovo, o provincie multietnicã sau, mai precis,



multinaþionalã, pentru cã atît sîrbii, cît ºi albanezii se reclamã de la
o identitate naþionalã ºi nu doar de la una etnicã. Acest model con-
stituþional finalizat la 15 mai 2001 mizeazã pe principiul teritorial,
nu pe cel etnic sau naþional, constrîngînd cele douã comunitãþi na-
þio nale rivale sã convieþuiascã în cadrul unor instituþii politice co-
m une. În acest model, subiectul politic este provincia însãºi ºi nu
cele douã comunitãþi naþionale. Sîrbii nu sînt încîntaþi de el pentru
cã – din punctul lor de vedere – aceasta legitimeazã ºi legifereazã,
avînd sprijinul Uniunii Europene, autonomia politicã a provinciei
cu o  majoritate albanezã clarã faþã de Belgrad. Dar nu este nici pe
placul naþionaliºtilor albanezi, pentru cã nu le permite o dominaþie
totalã ºi exclusivã asupra provinciei. Ipoteza mea este urmãtoarea:
dacã varianta constituþionalã – în sine foarte bunã ºi adecvatã –
propusã de occidentali celor din Kosovo nu prea funcþioneazã acolo

pentru cã distanþa dintre cele douã comunitãþi, precum ºi distanþa
dintre Bruxelles ºi Pristina este, poate, prea mare, asta nu înseam-
nã cã noi, aici, nu ne-am putea concepe un sistem instituþional
asemãnãtor din proprie iniþiativã, fãrã ca acesta sã ne fie impus din
afarã.  Esenþial pentru acest model rãmîne faptul cã rolul de subiect
po l i t ic îl are regiunea ca entitate politicã teritorialã.

S. Enache: Dar sub regiunea ca subiect politic ce ai?
Molnár G.: Am douã lucruri. În primul rînd – în sens adminis-

trativ – am entitãþile teritoriale subregionale (judeþe sau altceva,
asta rãmîne de vãzut), iar, pe de altã parte, am comunitãþile naþio-
nale sau lingvistice care dispun de niºte drepturi foarte precise, a
cãror realizare este condiþionatã de consensul ºi de colaborarea
dintre comunitãþile respective ºi, în special, dintre elitele lor. Im-
portant mi se pare cã, la ora actualã, existã asemenea modele con-
s tituþionale sau instituþionale elaborate de experþi occidentali în
mod special pentru provincii multinaþionale.

S. Enache: Care însã servesc tot aspiraþiile naþionale din spaþiul
respectiv.

Molnár G .: Da, desigur.

S. Enache: Dacã tu spui sã construim un spaþiu transetnic în
Trans i lvania, care este guvernat de aceleaºi reguli pe care le are ºi
Bucureº tiul, pentru cã ºi Bucureºtiul zice cã e transetnic, atunci eu
n- am  înþeles nimic. Pentru cã Transilvania are nenumãrate modele
de autonomii comunitare, lucruri care se suprapun, dar ºi lucruri
s eparate. Noi sîntem interesaþi de regionalism tocmai pentru pre-
z ervarea acestei identitãþi într-o grãmadã de forme sofisticate, la
care Bucureºtiul nu este sensibil, presupunem noi, cu bunãvoinþã,
nu d in reavoinþã, ci pentru cã istoria nu l-a confruntat cu modele
cu care Transilvania s-a confruntat deja cîteva sute de ani. Nu le-a
rez o lvat totdeauna bine, de aceea nici n-a reuºit sã aibã o autono-
mie realã sau o statalitate decît pentru scurte perioade ºi cu o serie
de d i f icile jocuri. Eu sînt perfect de acord cã, în relaþiile româno-
m aghiare, existã o concurenþialitate din partea Bucureºtiului ºi a
Budapestei, ºi cã sînt aceºti trei „B”, Bucureºti, Budapesta ºi Bru-
xelles, de care trebuie sã þinem seama dacã vrem sã construim ce-
va viabil.

Bakk Miklós: Aici este în joc o chestiune esenþialã, pe care nu
o putem isprãvi la o scurtã masã rotundã. Ar putea fi tema unui
atelier teoretic permanent. Cu toate cã, în cadrul Provinciei, am
abordat de mai multe ori problema aceasta, totuºi simt o carenþã
de conceptualizare, inclusiv la tine, Guszti, simt o uºoarã contra-
d ic þie între termeni. Tu vorbeºti despre identitatea politicã a regiu-
nilor, iar, pe de altã parte, susþii cã în Austro-Ungaria românii s-au
comportat ca o naþiune ºi ungurii astãzi în România se comportã ºi
ei  ca o naþiune, sau mã rog, ca o comunitate naþionalã. Dar eºecul
im periului austro-ungar se explicã în mare parte prin refuzul lui de
a-i recunoaºte pe români ca pe o comunitate naþionalã ºi de a le
acorda doar drepturi „egale” cetãþeneºti. Acum se repetã istoria. Se
fo rþeazã integrarea maghiarilor în statul român doar ca cetãþeni ºi
nu ca ºi o comunitate naþionalã. Programul nostru de regionalism
transilvan porneºte tocmai de aici: dacã obþinem devoluþia sau fe-
deralizarea României, atunci se va realiza, în sfîrºit, integrarea ma-
ghiarilor ardeleni într-o patrie. Dar, în acest caz, cine este subiectul
politic propriu-zis? Se vede cã, din punct de vedere conceptual, nu
am fost suficient de consecvenþi. Considerãm întreaga societate
transilvanã ca un subiect politic sau este vorba de un sistem politic
divizat, în care comunitãþile înseºi se comportã ca subiecte politi-
ce? Dacã nu clarificãm aceste lucruri, programul nostru regionalist
ardelean nu va putea fi dus pînã la capãt. Aceastã lacunã a progra-
mului nostru, faptul cã nu sîntem în mãsurã sã adoptãm o poziþie
consecventã, influenþeazã ºi interpretãrile posibile ale rivalitãþii
amintite deja dintre cele douã capitale. Sînt cîteva probleme funda-
mentale despre care noi nu ne mai putem permite sã nu avem o
po ziþie clarã, tranºantã.

Ne-am dus un pic prea departe
Al. Cistelecan: Cred cã discuþia noastrã a fugit înainte, a mers prea
departe. Începem sã discutãm despre realitãþi despre care cine ºtie
dacã vor fi vreodatã. Doamne fereºte sã obþinem mîine-poimîine
autonomia Transilvaniei cã precis Funar e voievod pentru cîþiva ani.
ªi sã nu uitaþi cã primul val al acestei posibile, ipotetice, convieþuiri
s-ar putea sã fie un val de concurenþã intratransilvanã, care sã se
manifeste prin comportamente etnice, cã va fi de nestãpînit un
anum it sentiment de recucerire a Transilvaniei ºi de cãtre români
ºi de cãtre unguri, pînã sã se ajungã la înþelepciunea cã, pînã la ur-
mã, sîntem de pe acelaºi loc ºi avem aceleaºi interese. Ideile cãrãra
no i  încercãm sã le dãm drumul acuma sînt, în parte neclare ºi pen-
tr u noi, ºi în parte nu ºtiu dacã se pot transpune în realitate. Con-
tex tul mai general în care intrã ºi umbrela mare, europeanã, cu
s pri j inul ideii de regionalizare ºi cu reþeaua de regiuni care poate se
vor sprijini între ele, cele care au anumite interese sã facã acest lu-
cru, deci contextul european este favorizant. Contextul strict româ-
nes c e însã agravant, pentru cã existã cele douã seducþii care se
opereazã asupra Transilvaniei. O seducþie lucreazã cu o retoricã
mai dulce, pentru cã vine din vecini, cealaltã, pentru cã nu poate
opera la fel de dulce, încearcã sã fie mai violentã, îºi þine nevasta
strîns legatã. Un pic ne-am dus prea departe. Noi avem un drum
conceptual de parcurs, nu spun de drumul pe care-l va lua realita-
tea. Dacã ne trezim mîine cã, într-adevãr, trebuie sã facem o formã

de autonomie în Transilvania,
cred cã vom avea mari probleme.
Va trebui sã invitãm la dezbaterile
noastre ºi economiºti, specialiºti
în economie regionalã, care ne
vor putea lãmuri dacã existã o
idee economicã ardeleanã sau nu
existã. Va trebui sã invitãm juriºti,
administratori, nu mã gîndesc la
prefecþi ºi la oameni de partid, ci
la funcþionari administrativi care
s-au lovit de asemenea probleme,
º i  nu în ultimul rînd la oameni
de afaceri. Cît e de important
pentru un om de afaceri sã nu
m ai umble mereu cu traista la
Bucureºti pentru a-ºi rezolva tre-
burile? Acestea ar fi de fãcut pînã
sã ajungem sã vedem cum vor fi
rep rez entaþi ungurii în parla-
mentul regional. Acest drum
co nceptual nu îl putem strãbate
fãrã sã vedem ce pãrere au des-

p re aceste lucruri categoriile pomenite mai devreme.
B akk M. : Înþeleg cã se poate crea impresia cã ne avîntãm

prea repede. Dar sã nu uitaþi cã, elaborînd acest memorandum, noi,
în subsidiar, am sugerat ºi o anumitã viziune asupra viitorului. Noi
ne-am concentrat mai mult asupra posibilitãþii tactice de a lansa o
dez batere publicã, ºi nu am pus în evidenþã eventualele diferenþe
d intre noi în ceea ce priveºte viziunile noastre despre viitorul Transil-
vaniei.

Caius Dobrescu: Sînt de acord cu Cis cã este nevoie aici ºi de in-
tervenþia unor alte categorii de intelectuali. Este adevãrat cã unele
concepte ar trebui definite mai clar, dat s-ar putea ca ei nici mãcar sã
nu fie interesaþi de asemenea discuþii. Noi trebuie mai întîi sã-i con-
vingem cã clarificarea acestor chestiuni este importantã pentru ei. În
orice caz, deschiderea cãtre aceste categorii este importantã, asta va
trebui sã stea în centrul strategiei noastre viitoare. ªi mã gîndesc cã
ar trebui deschisã discuþia ºi spre oameni de reflecþie din afara
Transilvaniei, pentru cã Provincia trebuie sã devinã un forum pen-

tru regionalism în toate zonele þãrii. Pe de altã parte, va trebui, desi-
gur sã diversificãm ºi tipul de expertizã de care avem nevoie.

S. Enache: Am participat la o dezbatere interesantã în care s-a
d iscutat soarta postindustrialã a unor regiuni. Din punctul ãsta de
vedere,  Transilvania are niºte atuuri. Pe de altã parte, faptul cã se aflã
într- o situaþie de inferioritate faþã de cele douã centre rivale îi creeazã
probleme destul de grele. Guszti amintea cã unii politicieni din Un-
garia îi considerã pe maghiarii din Transilvania un rezervor de forþã
de m uncã ieftinã. Pentru asigurarea unei dezvoltãri economice sta-
bile a Ungariei, ei au nevoie de acest rezervor. ªtim, în acelaºi timp,
cã ºi contribuþia Transilvaniei la taxe ºi impozite este mai mare, ceea
ce nu ar constitui în sine o problemã. Problema este cã repartiþia ul-
terioarã a fondurilor este foarte netransparentã. Noi nu înþelegem
dacã participãm la un fond de solidaritate republican, ce ni se pare
legitim, un lucru cît se poate de normal, sau participãm la întãrirea
unui centru sau la susþinerea vreunui partid sau a unor instituþii ca-
re sînt împotriva noastrã ºi o sã ne bage în raportul SRI de anul viitor.
A ceste lucruri nu sînt foarte clare. Nu ºtim unde se duc aceste taxe ºi
impozite. Nu ºtim dacã unele investiþii care se fac în Transilvania,
cum  este ºi proiectul acestui Dracula-land, nu sînt menite sã ali-
m enteze, de fapt, niºte burghezii extracarpatice. Din punctul acesta
de vedere, ar fi interesant sã vedem care este pãrerea bancherilor, a
industriaºilor ºi, în general, al întreprinzãtorilor locali, cum resimt
ei  aceastã concurenþã a centrelor care se desfãºoarã peste capul lor.

Szokoly Elek: Cred cã trebuie sã avem curajul, chiar dacã pare
idealist, sã gîndim într-o perspectivã mai lungã. De multe ori sîntem,
din pãcate, cantonaþi în politicul imediat, într-un „Realpolitik”, în
„ce se poate, ce nu se poate”, sîntem excesiv de preocupaþi de men-
talitatea politicienilor, de cum gîndeºte ºi ce gîndeºte cutare sau cu-
tare politician. În perspectiva unei Europe unite, din care în mod evi-
dent vom face parte, trebuie sã regîndim multe lucruri de fond ºi sã
gãsim acele concepte ºi acele forme instituþionale care vor asigura
integrarea noastrã cît mai profundã ºi organicã. Aunci cînd noi vor-
b im  de „patrie”, nu cred cã trebuie sã ne gîndim neapãrat la un anu-
mit stat, la un anumit imperiu, la niºte structuri cu frontiere con-
ven þionale. „Patrie” înseamnã un spaþiu oarecare circumscris de
anumite trãsãturi culturale, geografice, unde ne simþim acasã. Or, o
Europã unitã eu cred cã se va compune din astfel de patrii care vor
trebui  redefinite. În acest sens, noþiunea de stat naþional, în mod evi-
dent devine desuetã, dupã cum probabil ºi alte forme. Deci noi, oa-
recum, sîntem obligaþi sã fugim un pic înainte ºi în ceea ce priveºte
definirea sau redefinirea unor astfel de concepte.

Al. Cistelecan: Eu nu sînt împotriva unor astfel de demersuri.
Pur ºi  simplu am vrut sã vã atrag atenþia cã nu e plãcut sã vezi cã rea-
l itatea þi-a luat-o înainte.

Transilvania ca regiune-patrie
Molnár G.: Sigur, noi trebuie sã ne ocupãm de situaþia economicã,
„sã ne pregãtim” oarecum mai bine, mai pragmatic pentru eventua-
lele provocãri ale realitãþii, dar toate acestea nu rezolvã problema ese-
nþialã pusã de Miklós Bakk, ºi anume: ce alternativã constituþionalã,
instituþionalã oferim noi pe piaþa ideilor politice? Cum rezolvãm con-

tradicþia inerentã situaþiei oricãrui „cetãþean” al Transilvaniei care
aparþine în acelaºi timp ºi la o comunitate politicã la nivel regional,
sau ar putea aparþine la o asemenea comunitate politicã transetnicã
regionalã, ºi care aparþine, prin tradiþie, prin culturã, prin limbã ºi de
o comuni tate naþionalã. Noi încã nu am fost în mãsurã sã arãtãm clar
publicului ardelean ºi opiniei publice din Romînia ºi Ungaria în gene-
ral  ce soluþie concretã avem în vedere pentru a da un rãspuns institu-
þional la aceastã situaþie specialã caracteristicã Transilvaniei ºi altor
p rovincii istorice multinaþionale. Dar – aþi putea pune întrebarea – de
ce este nevoie de o alternativã constituþionalã? Printre altele, pentru a
asigura, în sfîrºit, integrarea veritabilã a comunitãþii maghiare într-o
comunitate politicã din România. Acest lucru, cum am mai spus, nu
s-a fãcut ºi nici nu se putea face în cadrul statului român „naþional ºi
uni tar”, dar se poate realiza relativ uºor într-o Românie descentraliza-
tã, în care Transilvania ºi Banatul ar beneficia de un statut de autono-
mie politicã. La care s-ar putea replica: bine, dar majoritatea români-
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g îndirii social-democrate româneºti. Cine ar mai putea crede în fan-
tezia nativã a clasei noastre politice, cã o guvernare poate crea o lu-
m e mai bunã? Tocmai cînd uitasem cã un lider capabil ºi autoritar
poate îndrepta toate greºelile predecesorilor, tocmai cînd puterea se
împarte peste tot consumatorilor individuali, vine un guvern nau-
fragiat în trecut, care vrea sã ne convingã de omogenitatea societãþii,
de unicitatea publicului cãruia i se adreseazã, de singularitatea na-
þiuni i  ºi, de ce nu, de generalizarea experienþelor unei singure clase.
N e aflãm pe un teren minat prin credinþa într-o posibilã întoarcere
la falsa unitate precedentã, la o singurã limbã, la o singurã naþiune
etnicã, la un singur set de valori, toate administrate de un guvern
paternalist, catalizator al întregii puteri politice ºi care, culmea dã-
ruiri i  de sine, luptã singur cu sãrãcia ºi corupþia, cu un Parlament
servil, un Preºedinte cu bagajele retragerii fãcute încã de cînd a
ajuns la Cotroceni, cu o societate civilã impotentã ºi mãcinatã de or-
golii mãrunte ºi ierarhii absurde ºi cu o mass-media redusã la tãce-
re exemplar printr-o simplã aservire sau, eventual, printr-o auto-
cenz urã impusã legislativ. Singurii „mici duº mani” ai acestui de-
mers grandios rãmîn IT, puterea de a schimba mentalitãþi ºi terenul
vast al internetului, teren al comunicãrii neîngrãdite de legile PSD,
care nu este chiar aºa de uºor de controlat, deºi s-au luat mãsuri ºi
în aceastã „problemã”, ºi mai ales think tank-urile în refacere con-
tinuã, dar mereu active, capabile de temuta „dinamicã a dezmem-
brãrii”. Dar cum mai poate cineva contrazice monopolul naþional al
puterii, un guvern cu dreptul suprem de a impozita ºi legifera dupã
bunul plac (doar e vacanþã parlamentarã!) ºi care încã deþine con-
tro lul violenþei fizice (structurile Ministerului de Interne sînt în con-
tinuare militarizate ºi supuse politicului, iar Armata rãmîne o cons-
trucþie rigidã, obligativitatea serviciului militar fiind necesarã men-
þinerii unei autoritãþi morale a statului în imaginarul colectiv, „dacã
nu þi-ai servit patria, dacã nu ai fãcut armatã, nu eºti bãrbat”, ritual
de trecere crucial în viaþa cetãþeanului român)?

Himera piramidei statului se sprijinã, în continuare, pe suvera-
nitatea asupra spaþiului geografic ºi pe capacitatea militarã de a-l
apãra, exact ca în „timpurile bune”. Pur ºi simplu nu mai este loc

pentru diversele nivele
administrative regionale,
locale sau transnaþiona-
le, în realitate, singurele
capabile sã deþinã loiali-
tãþi, resurse ºi putere,
deºi se exprimã absolut
demagogic o încurajare a
deschiderii spre astfel de
s tr ucturi. Convertirea
miraculoasã a preºedin-
telui Iliescu la valorile
pluraliste ºi la o anumitã
identitate europeanã nu
po ate uimi. Pentru cã nu
este vorba de aºa ceva.
Oameni asemeni dom-
nului Iliescu, fiind lipsiþi
de o conºtiinþã criticã,
devin victime ale unor
concluzii, ale unor chei
universale, devin depen-
denþi de orice tip de slo-
gan. Fixaþiile ideologice
ale timpului devin eroa-
rea cãreia i se dedicã,
fiind capabili de devota-
ment total, necritic ºi ile-
gitim, ideilor de planifi-
care cincinalã, de pro-
p rietate colectivã, de ani-
hilare a exploatatorilor în
comunismul sãlbatic,

ideilor naþionaliste în ceauºism ºi în plin regim iliescian, pre-1996,
iar astãzi observãm o credinþã oarbã în proprietatea privatã, diversi-
tate, valori europene etc. Astfel, aceste concepte sînt golite de orice
co nþinut sau forþã de multiplicare realã ºi devin simple unelte dis-
curs ive în gura depen den þilor de putere. Piramida statului, calea
spre puterea neîngrãditã, are nevoie de sacrificii imense pentru a se
menþine folositoare. Dacã acest stîlp al puterii este miºcat, tot stabi-
l imentul se prãbuºeºte. Aceste mici renunþãri la un slogan fãþiº de
apãrare a puterii statale sfîrºesc prin a avea acelaºi efect, o perma-
nentiz atã apãrare a puterii statale, nu este vorba de o înfrîngere în
faþa societaþii deschise, ci de o adaptare din mers la dinamica ºi ne-
voile proprii.

Statul-naþional este, de fapt, într-o crizã gravã, fiind incapabil
sã-ºi îndeplineascã competenþele, menþinerea sa fãcîndu-se prin ar-
tificii riscante. Legitimarea viitorului sãu se încearcã prin revoluþiile
regimurilor postcomuniste din România, care au experimentat, pî-
nã acum cu succes, cosmetizarea statului, aducîndu-l cu multe
eforturi din trecut. Pentru cã aceastã piramidã, construcþia ei fãrã
încetare, este o revoluþie cu tendinþe de permanentizare. Rãmîn cu
speranþa cã, odatã definitivatã, cea din urmã piramidã româneascã
îºi  va lua în primire rostul construcþiei sale: adãpostirea cadavrului
statului-naþiune care a comandat-o. Cu siguranþã, vom avea ce pune
în locul sãu aici, în lumea celor vii.

MIHAI LUCACIU s-a nãscut în 1980 la Cluj. Este student la Universitatea
Babeº-Bolyai, Facultatea de Studii Europene.

lor nu agreeazã ideea unei asemenea autonomii, iar maghiarii ori-
cum sînt integraþi, de facto, indiferent cã acest lucru le este pe plac
sau nu, ºi nu au cum sã schimbe situaþia. Din pãcate, o bunã parte
dintre maghiari – plecînd în Ungaria – au gãsit o modalitate foarte efi-
cace de a schimba radical situaþia lor, aºa cum au procedat, de altfel,
ºi saºii ºi ºvabii. Iar cei care au rãmas – care constituie încã majorita-
tea –  pot foarte uºor ºi ei, acum cã statul maghiar intervine ca un fac-
tor politic ºi economic activ în viaþa lor cotidianã, sã îndrepte privirile
exclusiv cãtre Ungaria ºi sã-ºi întoarcã spatele românilor ºi, în parte,
poate ºi Transilvaniei în general. Eu sînt convins cã Ungaria nu poate
oferi o soluþie la problemele maghiarilor rãmaºi aici (are destule pro-
bleme ºi cu cei repatriaþi care nu se integreazã aºa uºor în patria un-
gureascã). Eu am introdus noþiunea de „regiune-patrie” în discursul
public din Transilvania tocmai pentru a arãta cã existã un model insti-
tuþional care reprezintã o soluþie radicalã ºi, totodatã, localã ºi la pro-
b lemele acumulate istoric ale maghiarilor de aici. Nu este vorba de un
subterfugiu, de o modalitate ocolitã de a introduce problematica unei
Transilvanii independente în dezbaterea publicã. Transilvania ca re-
giune-patrie se integreazã – statal – în patria mai mare românã, pãs-
trînd, totodatã, legãturi privilegiate – cel puþin în ceea ce priveºte co-
munitatea maghairã, dar poate nu numai – ºi cu patria maghiarã.
Transilvania, în viziunea mea, este sau poate deveni o „patrie” care –
aºa cum spunea foarte just Szokoly Elek – se integreazã, pe planuri
d i ferite ºi în proporþii diferite, în alte patrii mai mari ºi, la urma ur-
mei, una care se integreazã într-o Europã unitã ºi federalã.

A º  mai adãuga ceva apropo de conceptualizare. Vorbeam la în-
ceput de românii ardeleni din perioada Memorandumului. Este o
diferenþã fundamentalã între ideile ºi prioectele lor ºi ideile ºi pro-
iec tele noastre. Cînd românii ardeleni au refuzat sã se integreze în
naþiunea politicã maghairã, ei concepeau, desigur, ºi o Transilvanie
autonomã, dar aceastã autonomie nu mai era una transnaþionalã
ca Trans ilvania dietei de la Sibiu, care se integra în imperiu ca o en-
ti tate politicã complexã, bazatã pe convieþuirea instituþionalizatã a
naþiunilor ardelene egale în drepturi, ci una strict naþionalã, care
urma sã se integreze într-o Austrie Mare federalizatã pe baze naþio-
nale. În aceastã viziune elaboratã cel mai detaliat ºi consecvent de
Aurel C. Popovici se îmbina ideea atrãgãtoare ºi novatoare a federa-
lismului politic cu ideea anacronicã a naþiunii concepute în sens
etnic, exclusivist ºi – politic vorbind – retrograd. Eu încerc sã oco-
les c aceastã capcanã ºi ãsta este motivul pentru care uneori poate
fac  afirmaþii prea tãioase împotriva ideii de a transforma naþiunile
s au comunitãþile naþionale în mod direct în subiecþi ºi actori poli-
tici. Modelul lui Popovici, astãzi, este complet inoperant. Regionali-
zarea sau federalizarea statelor unitare europene se face ºi se poate
face doar pe baze teritoriale, indiferent de faptul cã pe teritoriile
res pective locuieºte naþiunea majoritarã (ca în majoritatea regiuni-
lor din Italia ºi Spania), o naþiune regionalã (ca în Scoþia sau Cata-
lonia) sau cã este vorba de regiuni mixte ca Trentino-Alto Adige
(Süd-Tirol). Ceea ce nu înseamnã, desigur, cã – în cazul Transilva-
niei – comunitãþile naþionale nu-ºi pot regãsi interesele naþionale
s pecifice într-o asemenea structurã teritorialã.

Bakk M . : Aº nuanþa un pic lucrurile. Soluþia juridicã a autono-
miilor personale, totuºi, a fost elaboratã tocmai pentru a rezolva
problemele legate de statutul de subiect politic al diferitelor comu-
nitãþi naþionale. Recunosc cã aceste modele juridico-tehnice azi nu
mai sînt aplicabile, pentru cã Uniunea Europeanã evolueazã spre o
s tr ucturã teritorialã regionalã. Dar, într-o altã perioadã istoricã,
asemenea soluþii au existat ºi existã ºi acum.

O. Pecican: Redefinirea noþiunii de patrie mi se pare o idee bu-
nã, care ar putea deveni foarte activã. „Patria” poate fi Europa, poa-
te fi România, Ungaria, poate fi judeþul Ilfov.

Al. Cistelecan: Dar care sã fie miezul de ceapã?
O. Pecican: Ceapa nu are un miez propriu-zis, se compune

din foi.
Al. Cistelecan: ªi  care este ultima foaie?
S. Enache: ªi  usturoiul este ceapã, cu cãþei.
Molnár G.: Este clar cã avem nevoie de un concept care nu este

exc lusivist, în care încap mai multe patrii. Este nevoie aici de o
abordare inclusivã, nu exclusivã.

Caius Dobrescu: Î n noul context european, statele constituite pe
bazã naþionalã se delegitimeazã automat ºi se transformã într-un
fel de meso-government,  o  verigã intermediarã între Uniunea Eu-
ropeanã ºi regiuni.

Molnár G.: Nici eu nu cred cã statele naþionale vor dispãrea pur
ºi simplu. Atît doar cã dedesubtul ºi deasupra lor se vor impune al-
te entitãþi politice la fel de importante sau chiar mai importante de-
c î t ele. Exclusivismul naþional, cultural ºi politic, cel puþin la nivel
teo retic, nu se mai poate susþine de mult. Acum începem sã ne
dãm seama cã a trecut ºi vremea exclusivismelor teritoriale.

Szilágyi N.  Sándor: Trebuie, totuºi, sã fim precauþi cu introdu-
cerea unor concepte noi, sã nu pãþim aºa cum a pãþit UDMR cînd
s-a adoptat vestita Declaraþie din 1992, în care se vorbea de autode-
term inarea internã. Cînd ziariºtii români au întrebat: „Bine fraþilor,
dar ce se înþelege în mod exact prin autodeterminare internã?”, cei
de la UDMR au rãspuns cam aºa: „Asta noi o vom elabora în pro-
gramul nostru care va fi adoptat ulterior.” Vã daþi seama cã acest
episod a avut un efect teribil: pentru cã nu i-au considerat niºte ne-
îndemînatici ºi nici prin gînd nu le-a trecut cã ei habar n-au ce în-
s eam nã aceasta. Toatã lumea a ajuns la concluzia cã ei ºtiu foarte
b ine ce vor, dar nu au curajul sã o spunã cu voce tare.

t
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Piramida statului

Permiteþi-mi sã cred în susþinerea sãrãciei de cãtre Guvernul Româ-
niei .  Piramida lui Keops a devenit însuºi „statul naþional unitar”. Su-
punerea faþã de autoritatea statului se doreºte a fi una absolutã, mai
ieri Prim-Ministrul român îºi chema slujbaºii „sã asigurãm un res-
pec t total al tuturor cetãþenilor români faþã de însemnele statului”.
N u este nevoie de ezitãri în oprirea bunãstãrii populaþiei aflate în
subordine, oamenii ar putea deveni, Doamne fereºte!, independenþi
ºi  liberi în gîndire, ceea ce nu poate decît dãuna puterii faraonice din
mîna guvernului domnului Adrian Nãstase. Impozitarea apãsãtoare
face individul neînsemnat în umbra statului paternalist, dispus din
înãlþimea sa sã aibã grijã de copiii contribuabililor, cu un dar minu-
nat, expresie a unei bunãvoinþe emoþionante. Un corn ºi un pahar
cu lapte. Zilnic. Perpetuarea sãrãciei apare ca un instrument mira-
culos în mîinile unui guvern centralizator, cu cît cetãþenii sînt mai
m ult timp þinta unor politici impracticabile ºi fanteziste, inutile pen-
tru individ, cu atît statul se poate folosi de aceste politici pentru creº-
terea sa. Valoarea de liant a comunitãþilor largi de oameni pe care a
avut- o ura faþã de „duºmanul de clasã” sub Gheorghiu-Dej, naþiona-
lismul ºi cultul personalitãþii sub Ceauºescu, ambele modele condi-
mentate cu o iluzorie construcþie la comun a comunismului ºi a so-
cialismului, a fost preluatã în prezent de modelul sãrãciei menite sã
ne lege ºi mai mult unul de altul, numai împreunã, susþinînd actua-
la administraþie putem ieºi din aceasta situaþie tragicã.

B ineînþeles, sãrãcia nu este un fenomen nou, ea a existat perma-
nent la noi, dar asemenea importanþã nu a primit nicicînd, încã nu i
se descoperise efectul miraculos. În plin comunism, era ignoratã ºi
era consideratã o fazã intermediarã pînã la finalizarea piramidei so-
c ialiste. Apatia alegãtorilor, erodarea ideii de bunãstare posibilã, eºe-
cul unei cooperãri voluntare a cetãþenilor în activitãþile comunitare
exprimã infiltrarea unei dependenþe faþã de stat pe termen lung. Sã-
rãcia a devenit o idee care a cuprins masele, cu ajutorul discursului
guvernãrii actuale, cãpãtînd astfel valoare de forþã socialã, dupã bu-
na învãþãturã leninistã.

Mãreþia sistemului centralizat ne apare ca o construcþie temeini-
cã, o muncã de specialist în lumina amabilitãþilor structurilor occi-
dentale arãtate regimului Nãstase. Sistemul tuturor posibilitãþilor,
maestru al deghizãrilor, stãpînul decorurilor ºi al realitãþilor de mu-
cava, statul centralizat român seduce cu mult succes raportorii eu-
ro peni ºi instituþiile euro-atlantice.

Trebuie recunoscutã priceperea extraordinarã a regimului
 N ãstase în autolegitimarea sa. Într-un timp al regîndirii instituþiilor
centrale, parlamentelor, guvernelor, statelor, partidelor, comunitãþi-
lo r,  ce apar obosite sau chiar arhaice, în era unei a doua modernitãþi
la nivel global, guvernul Nãstase îºi aratã potenþa, mãiestria în colec-
tarea taxelor, capacitatea de a fixa sarcini pentru milioane de indi-
vizi, neoboseala în marcarea direcþiilor într-o societate complexã ºi
insuficient de omogenã dupã gusturile sale. Rupt din altã epocã, aº
identifica un secol 19, statul-naþiune din mintea guvernãrii PSD,
oferind o viaþa politicã învechitã, apare ca un infantilism major al
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E. U. nu e U. E.!
Z iua Literarã nr. 5 (din 10-16 iunie) acordã atenþie, prin pana unui
ano nim sagace ºi gureº, ascuns dupã iniþialele cu gust egocentric
 E.U., unui dialog al lui Claude Karnoouh cu subsemnatul. Mai întîi,
profesorului francez i se explicã mocãneºte de ce e întemeiat sã i se
spunã Bucureºtiului „micul Paris”, chestiune de care pe Karnoouh
îl umflase rîsul. Aflãm astfel cã Bucureºtiul chiar era odinioarã un
petit Paris, însã doar într-al treilea rînd, „dupã Belgradul de atunci,
dupã Sofia acelor vremuri...”). Acum, cã topul e stabilit ºi (iar) ocu-
pãm locul trei în regiune, amabilul erudit trece mai departe. Mîndru
de fap ta sa culturalã, el mã fericeºte ºi pe mine cu atenþia sa. Înainte
de orice, „anonimul bucureºtean” mã prezintã cititorilor ca „specia-
l i st în Simion Dascãlul”, „susþinãtor al ideilor de federalizare (a se
citi împãrþire) a României, semnatar al unui josnic Memorandum
(josnic mãcar prin obrãznicia de a-l denumi public Memorandum
precum celebrul ºi eroicul Memorandum al fruntaºilor români ar-
deleni din vremea dualismului austro-ungar)”. Sã-i spui omului cã
e m ai  bine sã fii expert în Simion Dascãlul decît în nimic? Sã îl pui sã
scrie de o sutã de ori cã segregarea teritorialã nu e tot una cu federa-
l i z area, ºi cã între aceasta din urmã ºi curentul de idei numit federa-
lism e o anume distanþã conceptualã? Te-ar întreba ce e ãla concept!
Sã-i explici cã pe categoria de texte numite „memorandumuri” nu
are nimeni patentul definitiv? I-ai distruge insului visarea într-aripa-
tã la eroii de odinioarã. Unde mai pui cã, sãracul de mine, n-am sus-
þinut nicãieri cã aº fi semnat singur textul respectiv, ceilalþi doispre-
zece semnatari avînd cel puþin tot atîtea merite în paternitatea docu-
mentului evocat. Dar pentru omul nostru toate astea n-au nici o im-
po rtanþã. Pe scurt, n-ai ce-i face: confundã funcþia cu autoritatea ºi
zelul calomniator cu dezbaterea de idei.

Dl .  gazetar E. U. îmi face aceastã fastuoasã ºi eruditã prezenta-
re pentru a lãmuri cã nu existã douã Vietnamuri, cum susþinusem
în d iscuþia publicatã de revista S teaua ,  c i  „Vietnamul e unul sin-
gur cam de vreo 30 de ani ºi are ºi 30 de miliarde de dolari investi-
þ i i  s trãine”. Numai cã diferenþele cultural-sociale dintre regiunile
unui  s tat nu se estompeazã dupã doar trei decade!... În logica de
m are strateg ºi geopolitician a anonimului nostru, frontierele sta-
tale anuleazã orice diferenþe de mentalitate, niveluri ºi tipologii
culturale etc. Sã fie E. U. sãnãtos, în S.U.A. rãzboiul civil a avut loc
cu un secol ºi jumãtate în urmã, dar „nordul” ºi „sudul” continuã
s ã ex is te cu mentalitãþi proprii caracteristice pînã azi. Domnule
d irec to r Eugen Uricaru, nu mai lãsaþi oamenii sã vã facã de ruºi-
ne. Dumneavoastrã care v-aþi însuºit temeinic diplomaþia ºi aþi ci-
t i t ,  pun pariu, ºi paginile lui  Fernand Braudel despre „durata lun-
gã” în istorie e imposibil sã confundaþi ºublerul cu pianul. Fiþi exi-
gent, puneþi-vã colaboratorii anonimi cu burta pe carte.  Încã nu e
to tul pierdut ºi ar putea învãþa cum sã nu mai confunde frontiere-
le s p iri tuale cu bariera; eventual, chiar cea a Vergului. Sau a Ver-
bului. Dupã putinþã.

Ovidiu PECICAN

Sînt prizonier? Sînt prizonier.
Adevãrul este adevãr dacã e

mãrturisit de oameni pasionaþi.
(Richard Wurmbrand)

1 .  Este adevãrat cã nu se pune punct dupã titlu, dar cred cã fãrã
acest punct titlul nu ar exprima esenþialul: în prima parte, dupã care
am  pus semnul întrebãrii, este vorba de libertatea atinsã – accesibilã
–  în captivitate. În cea de a doua parte e vorba de starea de captivitate
care poate fi atinsã în „libertate”. Pentru cã libertatea (ca ºi captivita-
tea) poate fi atinsã, nu numai cîºtigatã. Libertatea e accesibilã prin
m ul te lucruri, în mare mãsurã dar nu în general depãºite acum,
cum ar fi perseverenþa, credinþa, fidelitatea faþã de noi înºine ºi faþã
de universul nostru interior viu. La fel ºi captivitatea poate fi atinsã
prin multe lucruri. De exemplu, prin deformarea celor amintite. Un
exemplu autentic al primului tip este cartea lui Visky Ferenc, Sînt
prizonier (aºa, fãrã semnul întrebãrii, care a fost adãugat de sub-
semnata la finalul primei pãrþi a propriului titlu) apãrutã la editura
Koinónia d in Cluj, lansatã recent la Tîrgul de carte din Budapesta.

Din punctul de vedere al faptelor, Visky Ferenc a fost prizonier. El,
preot-tatã a ºapte copii, a fost condamnat în 1958 de un tribunal co-
munist – împreunã cu grupul de la Oradea în aºa-numitul proces al
„betaniºtilor” – la douãzeci ºi doi de ani de muncã silnicã, din care a
executat ºase. Dar în istoria secolului al 20-lea nu este singurul care
a simþit cã adevãrata libertate i-a fost datã tocmai în captivitate. Li-
bertatea era probabil mai uºor de atins în penitenciarul unei socie-
tãþi civice (vorbesc desigur despre captivitatea deþinutului politic
co ndamnat pe considerente politice sau de conºtiinþã), unde el era
cruþat de variantele inumane ale frigului, foamei, torturii sau a umi-
linþei, care erau prezente în temniþele comuniste ºi era nevoit sã su-
porte toate acestea, dacã nu dorea sã-ºi trãdeze credinþa, adicã nu
vroia sã devinã infirm uman. Toate acestea însã nu schimbã în mod
esenþial lucrurile. Captivitatea, chiar dacã nu este la fel peste tot, are
pretutindeni un element comun: înseamnã închidere, lipsa speran-
þei ,  tensiune, fricã. Frica în sine înseamnã captivitate. Poate fi învinsã
doar de cei care sînt cuprinºi de ceva mai puternic. Nu conteazã de
ce anume. În cazul de faþã de Dumnezeu. ªi de prietenia creatã de
credinþa comunã, de experienþa comunã a libertãþii în captivitate
(nu vorbesc, evident, de libertatea socialã, ci de cea spiritualã).
Chiar ºi subtitlul cãrþii este: 70 de povestiri despre închisoare ºi
prietenie.

Marea parte a cãrþii este închinatã memoriei „mai durabile decît
metalul” a unui prieten ale cãrui rãdãcini sînt diferite din toate
punctele de vedere de cele ale autorului: Richard Wurmbrand a fost
un pastor luteran din Bucureºti, de origine evreiascã. „A cunoscut
toate închisorile mai mari ale României. Nu era recunoscut de toþi,
dar acela sã arunce prima piatrã a dogmaticii, a rasismului sau a alt-
ceva care a cutreierat colþurile penitenciarelor, începînd de la Jilava,
trecînd prin Piteºti pînã la Gherla” – scrie Visky Ferenc. Cartea ne
spune incomparabil mai mult despre Wurmbrand ºi vrednica lui so-
þie din Bucovina, care a stat ºi ea doi ani în închisoare, decît despre
autor, iar descrierile ne dezvãluie mai mult despre acesta din urmã
dec î t se aºtepta (intenþiona) autorul. Dar aºa este întotdeauna: vor-
b ind despre alþii ne trãdãm pe noi înºine.

Conform celor menþionate mai sus, cred cã este limpede pentru
oricine cã redarea conþinutului cãrþii, deºi ea cuprinde 70 de poves-
tiri, este imposibilã. Chiar ºi atunci cînd este vorba de acþiuni. Decu-
parea unor evenimente din întregul coerent ar însemna falsificarea
co nþinutului. Aceastã carte trebuie parcursã. Mai mult: trebuie cititã.

2 . Privarea de libertate socialã ºi fizicã este cumplitã. Dar atunci
ind ividul este mãcar conºtient cã o raþiune din afara lui, un interes
independent de el i-a impus captivitatea. Dar de libertatea noastrã
interioarã doar noi ne putem priva. Iar consecinþele acesteia sînt ºi
mai cumplite. Existã însã epoci în care chiar cîºtigarea unilateralã ºi
necruþãtoare (ce contradicþie internã!) a libertãþii sociale îi plaseazã
într-o captivitate mai severã decît închisoarea pe cei care sînt atraºi
în capcana întinsã de credinþa într-o libertate prost înþeleasã, în-
d reptatã împotriva altora ºi de credinþa în egalitatea cu orice preþ. Iar
atunci putem enunþa cu adevãrat ceea ce am scris în cea de a doua
parte a titlului: sînt prizonier. Aºa, la modul afirmativ.

În aceste zile a apãrut culegerea de documente Minoritãþi Etno-
culturale. Mãrturii Documentare. Maghiarii din România (1919
– 1955),  carte publicatã de Centrul de Resurse Pentru Diversitate
Etnoculturalã, redactatã de un grup condus de istoricul clujean
 Luc ian Nastasã (împreunã cu Andreea Andreescu ºi Varga Andrea).
În data de 4 iunie a avut loc în clãdirea Centrului de Resurse pentru
Diversitate Etnoculturalã cu sediul la Cluj lansarea volumului îngrijit
de Horváth Andor. Cartea, oarecum singularã în istoriografia româ-
neascã, a fost prezentatã de istoricii Andrei Mureºan ºi Egyed Ákos
(cel care a scris ºi introducerea), membri ai Academiei Române,
res pectiv al Academiei Maghiare. Ea abordeazã problema cea mai
delicatã a unei perioade cel puþin la fel de delicate: problema ma-
ghiarã. Mai exact, include 222 de documente dintre cele referitoare
la maghiarii din România, însã culegerea nu este nici pe departe,
nici nu poate fi, exhaustivã. În primul rînd, pentru faptul cã editori-

lor li s-a permis sã selecteze doar din documentele cernute iniþial de
o ficialitãþi. Dupã cum a spus ºi Lucian Nastasã la aceastã lansare, la
sfîrºitul anilor patruzeci Comitetul Central al Partidului Comunist a
ordonat organizaþiilor locale sã culeagã toate materialele, documen-
tele referitoare la miºcarea socialistã ºi comunistã, începînd cu fine-
le anilor 1800. Scopul declarat a fost, desigur, redactarea istoriei par-
tidului, crearea unui muzeu. În realitate însã, se dorea escamotarea
documentelor care ar fi periclitat imaginea idealizatã a miºcãrii ºi
utilizarea lor ulterioarã împotriva persoanelor considerate incomo-
de. Ceea ce s-a ºi întîmplat.

În al doilea rînd, culegerea de documente nu poate fi atotcuprin-
z ãto are pentru cã un singur volum, oricît de mare ar fi (cel despre
care scriu are mai mult de nouã sute de pagini, împreunã cu intro-
ducerea, studiul introductiv, prefaþa, redactarea documentelor în do-
uã limbi, indice de nume) nu poate cuprinde totalitatea referinþelor
pentru un deceniu chiar dacã se concentreazã aupra unei singure
probleme.

N ic i  culegerea în sine a celor 222 de documente nu a fost uºoarã.
Lucian Nãstasã s-a ocupat cu aceastã problemã mai mult de zece
ani, iar Varga Andrea ºi Andreea Andreescu timp de patru-cinci ani.
Însã este, din pãcate, evident cã ei s-au lovit de multe obstacole în
timpul cercetãrii. Nu atît în arhivele din Transilvania, cît în cele din
R egat. Existã directori, arhivari deschiºi, care au în vedere doar as-
pecte profesionale, etica profesionalã, dar foarte mulþi au devenit
brusc rezervaþi cînd au auzit despre ce este vorba (Transilvania, ma-
ghiari), iar dacã cercetãtorii au invocat dreptul la libertatea de cerce-
tare, au provocat alte greutãþi.

Cartea a apãrut totuºi (va urma ºi un alt volum, conform planuri-
lo r) ºi reprezintã o mostrã a descrierii unei societãþi care s-a auto-în-
carcerat prin deformarea libertãþii ºi a corolarelor ei (democraþie,
egalitate etc.). Prezintã o naþionalite din cadrul ei, care a devenit pri-
zonierul acestei societãþi întemniþate. A suportat deci o dublã robie.
I ar posteritatea are dreptul sã ºtie despre acest prizonierat. Poate cã
nu va învãþa din aceasta, dar cel puþin va vedea mai clar trecutul. ªi
asta e ceva.

HADHÁZY Zsuzsa (traducere de K. Gy.)

Cãlãtoriile ardelene ale lui Ulise

Opera savantului umanist ºi a aventurierului Faludy György este
una dintre cele mai mari realizãri ale literaturii maghiare contem-
porane. Acest Ulise maghiar „a bãtut în lung ºi-n lat toate cele ºase
lumi, binecuvîntat ºi scuipat în fiecare dintre ele”; a luptat ca soldat
al armatei americane în cel de al doilea rãzboi mondial, a þinut ore
de filosofie în tabãra de concentrare de la Recsk, se întreþinea cu
József Attila, iar de la Einstein a primit douã sfaturi importante. Pri-
mul se referea la secretul longevitãþii: nu purta niciodatã ciorapi,
cãci organismul respirã cel mai bine prin intermediul pielii tãlpilor,
iar al doilea la prevenirea calviþiei: poartã-þi pãrul lung pentru ca
im unitatea acestuia sã rãmînã puternicã. S-a þinut de ambele
sfaturi.

Viaþa lui Faludy e deci cît se poate de neobiºnuitã, cu o poezie ºi
cu întîlniri neaºteptate. Poetul cunoscut peste tot în lume datoritã
baladelor sale despre Villon reprezintã o rupturã în raport cu ordi-
nea ºi concepþiile literare limitate de ideologii politice, sociale ºi re-
ligioase, o deschidere revoltatã înspre acel mod de a vorbi al litera-
turii universale, care, pînã acum, s-a dovedit a fi cea mai durabilã,
f i ind cea mai reuºitã intersecþie a naþionalului ºi a universalului.

Marele aventurier a fost, pînã acum, în total de trei ori în Ardeal;
prima oarã în 2000, cãci dictatura comunistã nu i-a permis sã vinã
mai repede, ºi numai pentru a vedea (cum spunea el însuºi) pã-
mîntul lui Orbán Balázs, Dsida Jenõ ºi Gaál Gábor … Astfel – cum
mãrturisea – nu i-a rãmas decît o singurã posibilitate: „sã supra-
vieþuiascã sistemului opresiv…” ªi atunci, în sfîrºit, a sosit acest
veºnic tînãr care – cu cuvintele lui Szõcs Géza– „s-a nãscut abia
de-o clipã, în timpul lui Franz Josif”, pãºind tineresc peste pragul
Universitãþii Babeº-Bolyai ºi dînd rãspunsuri cu o prospeþime spiri-
tualã nevãtãmatã la întrebãrile adresate de studenþii curioºi. Atunci
cînd l-am întrebat despre primele sale impresii despre Ardeal, a fã-
cut urmãtoarea remarcã surprinzãtoare: „M-a cuprins un senti-
ment interesant, cînd ne-am oprit sã bem o cafea la Bucea. Încãpe-
rea micã ºi întunecoasã, cu oameni ce povesteau prietenoºi, aducea
a cîrciumã ugandezã.”

O tînãrã l-a întrebat pe regele poeþilor despre prietenia sa cu
Márai Sándor. În sinea mea m-am bucurat ºi, fiind un mare admi-
rator al lui Márai, aºteptam cu curiozitate rãspunsul: „Cu Jurnale-
le, M árai a adus ceva nou în literatura maghiarã. Acestea sînt niºte
lecturi extrem de interesante, cititorul simte cã, în spatele rînduri-
lor, se aflã Marele Singuratic, care s-a aruncat pe el însuºi în singu-
rãtate. Asta i-a adus în cele din urmã moartea…”

Cînd  organizatorii întrunirii au încercat sã punã capãt potopului
de întrebãri, spunînd cã poetul a venit în Ardeal în pofida sfatului
m ed icului sãu ºi cã discuþia ce a durat mai mult de orã îi este foarte
obositoare, omul de nouãzeci de ani a sãrit în picioare ºi spre uimi-
rea celor prezenþi a spus: „Vã pot vorbi chiar pînã mîine dimineaþã,
dacã nu vã plictisesc” Cuvintele sale au fost primite cu rîsete ºi
ap lauze însufleþite, ca un fel de recunoaºtere a faptului cã nenea
Gyuri este cel mai tînãr dintre toþi. La sfîrºitul întrunirii, ºirul celor
ce aºteptau pentru o dedicaþie ºerpuia prin sala festivã a Facultãþii
de Filologie. Cînd am ajuns ºi noi la acest Ulise maghiar al nostru,
care ne-a dat cîteva dedicaþii, s-a aplecat spre tovarãºul meu ºi i-a
spus în ºoaptã: „Tu eºti al o sutãlea om care îmi cere o dedicaþie.”
De necrezut. Dupã mulþimea de întrebãri ce i s-au pus, a mai avut
rãbdarea ºi puterea de a numãra. Cînd am pãrãsit sala eram
îngînduraþi.

Pentru a doua oarã, Faludy a ajuns în Ardeal în primãvara lui
2001 .  La lacul Sfînta Ana, el sãrbãtorea în tovãrãºia tinerilor sãi
p rieteni ziua care era poate cea mai importantã pentru el. La festi-
v i tate a vorbit despre impresiile sale de cãlãtor, iar discursul sãu s-a
încheiat cu o concluzie interesantã: „În pofida greutãþilor, în tabãra
morþii de la Recsk sau în America, viaþa mi s-a pãrut la fel de inte-
resantã ºi frumoasã, chiar în mijlocul foametei ºi a strîmtorãrii,
cãci viaþa este întotdeauna ºi peste tot frumoasã…” Niciodatã nu
voi uita aceste cuvinte al cãror mesaj rãzbate ºi din multe poezii
ale sale.

Cu cea de a treia ocazie – sperãm cã nu pentru ultima oarã –
 Faludy a venit în Ardeal în luna iunie a acestui an. La Cluj, a þinut o
seratã literarã la întrunirea fondatoare a Ligii Scriitorilor Maghiari
d in România. La întrebãrile unui poet, Orbán János Dénes, distins
cu premiile J ó zsef Attila ºi Faludy, Maestrul a explicat cã societatea
în plinã vitezã a zilei de azi are o nevoie sporitã de literaturã. El a
atras atenþia asupra marilor probleme ale epocii noastre, cum ar fi
explozia demograficã, goana dupã bogãþii, poluarea. „Profetul-poet
ne aduce ceva din lumea spiritului, tocmai de aceea el trebuie sã
mediteze ºi asupra grijilor sociale” – a subliniat acest gigant al spiri-
tului. Dupã aceastã seratã, el a „sfinþit” noua crîºmã literarã ce
poartã numele lui Bulgakov ºi a atras atenþia asupra faptului cã nu-
mele de „crîºmã” nu e deloc peiorativ; el a povestit despre primele
mari crîºme literare ale istoriei, unde „poeþii romani se bucurau de
bunãvoinþa tinerelor soþii ale patricienilor”.

Itaca l-a aºteptat douãzeci de ani pe Ulise – Ardealul îl va aºtepta
întotdeauna pe Faludy György.

MURÁNYI Sándor Olivér (traducere de Al. P.)



Preþul sasului

I n terviul lui Ovidiu Pecican cu prof. dr. Konrad Gündisch
Ovidiu Pecican: Domnule profesor, ce faceþi în acest moment cu

Urkundenbuch?
Konrad Gündisch: Este colecþia de istorie privind trecutul saºilor

din Transilvania, începutã în 1892, pe care Franz Zimmermann a
adus-o pînã la volumul 3. Dupã aceea, o pauzã lungã. În 1937, tatãl
m eu a publicat volumul 4. În 1975, 77 ºi 91, tata – împreunã cu mi-
ne, deja – a publicat urmãtoarele trei volume, ºi acum sîntem în fa-
za de a publica volumul 8, care merge de la 1486 la 1500. Dar este o
m uncã de migalã, ingratã. Alþii scot cãrþi în timpul ãsta.

O. P.: To tuºi, este o muncã esenþialã. ªi de vreme ce „pierdeþi” atî-
ta t imp cu ea, de atîtea decenii, nu cred cã regretaþi cã v-aþi angajat în
aceastã direcþie. Care este utilitatea ei, dincolo de faptul cã puneþi la
dispoziþia cercetãtorilor de azi ºi de mîine un material documentar
vast?

K. G.: Pãi asta este baza. Materialul documentar vast. Deci sarci-
na unui istoric serios este sã punã la dispoziþie ori lucrãri de cãpãtîi,
din care sã fie citat încã peste cincizeci, o sutã de ani, sau sã punã la
dispoziþie documentaþia necesarã.

O. P.: Sau ºi, ºi.
K. G.: Pãi asta ar fi ºi mai frumos, dar adeseori n-ai timp pentru

toate.
O. P.: Î nþeleg, totuºi, cã nu la asta se reduce activitatea dumnea-

vo astrã, ºi cã vã continuaþi ºi cercetãrile de medievisticã.
K. G.: Sigur. Trebuie. Din motivul ãsta al listei bibliografice mai

lungi trebuie sã le faci pe amîndouã. Nu numai din motivul ãsta. Es-
te o plãcere sã scrii ºi sã încerci sã reconsideri trecutul unei regiuni,
unei populaþii, al interferenþelor dintre populaþiile de diferite etnii,
de d iferite religii, ceea ce chiar în cazul Transilvaniei este farmecul
special.

O. P.: Aþi înregistrat asemenea interferenþe notabile ºi în evul me-
d iu, în Transilvania?

K. G.: Sigur cã da. Tot timpul.
O. P.: N u era acea separaþie a ordinelor, a etniilor, despre care

adeseori istoriografiile naþionaliste discutã?
K. G.: Nu. Etnia nu a fost în centrul atenþiei în evul mediu. În

centrul atenþiei erau stãrile. Sigur, starea socialã. Deci dacã erai, erai
io bag român, sau ungur, sau sas… Treizeci la sutã din populaþia
germanã din Transilvania a fost iobãgeascã. ªi atunci, starea lor a
fost inferioarã ºi n-au fost luaþi în serios de ceilalþi. ªi conflictele au
iz bucnit între stãri, nu între etnii.

O. P.: Vedeþi cã sînt istorici care sînt de altã opinie. Existã o naþiu-
ne etnicã medievalã, solidaritãþile au funcþionat ºi astfel.

K. G.: Sigur, nici nu se pune problema. Existã o literaturã vastã
pe tema formãrii naþiunii medievale, care este, ºi ea, o naþiune pe
principii etnice. Aceastã solidaritate, aºa cum o transpunem din se-
colul al 19-lea – cã n-aº zice cã este o idee de secolul 20 sau 21
(nici decum, Doamne fereºte!) –, în evul mediu omul s-a definit
prin starea lui socialã, prin religie ºi în al treilea rînd prin limba co-
munã, prin comunitatea de credinþã, de valori comune, de interese
comune, de trecut comun, de relaþii familiale încã, în secolul al 13
-lea, în orice caz, cu Occidentul Europei, de unde au plecat. Dar, în
cazul saºilor, nici nu poþi sã vorbeºti de o etnie propriu-zisã. Ei au
fost valoni, au fost olandezi, au fost luxemburghezi printre ei. Abia
în Transilvania s-au constituit – pe baza privilegiilor – într-un grup
care, sã zicem, în secolul al 14-lea a avut ºi un sentiment de comu-
nitate etnicã.

O. P.: Dacã ar fi sã vã referiþi în doar cîteva cuvinte la partea de ori-
g inalitate a acestei experienþe istorice sãseºti în Transilvania medie-
valã, ce aþi remarca?

K. G.: Este, în orice caz, convieþuirea asta cu diferitele etnii care
au trãit aicea. Totuºi, îmi pare cã sînt paisprezece etnii în Transilva-
nia. Printre ele, saºii n-au fost niciodatã majoritari. Asta este iarãºi o
cu totul altã experienþã în comparaþie cu Silezia sau cu Pomerania
sau chiar cu Prusia Orientalã, unde erau majoritari sau erau stãpîni.
Aici n-au fost nici stãpîni, ºi n-au fost nici majoritari. Nici mãcar în
z o nele de autoadministrare sãseascã. Ceea ce înseamnã cã ei, de la
început, au fost nevoiþi – poate chiar au vrut asta, dar asta ar fi o
idealizare – sã caute modalitãþi de convieþuire cu ceilalþi. ªi cred cã
ãsta este ºi tezaurul pe care l-au creat în þarã ºi pe care l-au luat acu-
m a înapoi spre þara de baºtinã: aceste modalitãþi de convieþuire, în
bine, în rãu, împreunã, unul lîngã celãlalt, dar niciodatã ignorîndu-l
complet sau dispreþuindu-l de tot.

O. P.: Cum vã explicaþi cã, în pofida eºecului experienþei Regatului
Maghiar cu Ordinul Teuton, cealaltã experienþã, de colaborare între
m aghiari ºi saºi, a funcþionat în evul mediu?

K. G.: Asta e foarte simplu. Teutonii au vrut sã facã un stat în stat
ºi  sã impunã autoritatea papalã peste autoritatea regalã. Deci un fel
de luptã pentru investiturã între papalitate ºi regalitatea maghiarã
s-a dus pe spinarea Ordinului Teuton (sau Ordinul Teuton a fost in-
strument al papalitãþii în lupta aceasta).

O. P.: Saºi i  nu au fost tentaþi sã ia partea Ordinului Teuton în
aceastã aventurã?

K. G.: Ei, aicea ar exista cîteva chestii. De exemplu, în 1224,
 A ndrei al II-lea dã privilegiul de bazã, care este cel mai vast privilegiu
dat unui grup german (sau grup occidental) în Rãsãritul Europei.
Peste tot. Sînt privilegiile cele mai vaste. Asta în 1224. În 1225 îi
alungã pe teutoni. Oare de ce?

O. P.: Oare de ce?

K. G.: Eu sînt convins cã a vrut sã opreascã o solidarizare între
cele douã grupuri care, oricum, vorbeau aceeaºi limbã sau se pu-
teau înþelege într-o limbã comunã.

O. P.: Apãruse acest pericol, deci.
K. G.: El a vãzut pericolul acesta. Sigur, mai era încã un pericol.

Teutonii, în cei paisprezece ani în care au colonizat Þara Bîrsei, au
atras coloniºti din zonele de colonizare sibiene ºi bistriþene. Deci, în-
tr-un fel au intrat ºi în concurenþa asta, de atragere a unor coloniºti
do ri þ i. Sã nu uitãm cã oamenii ãºtia trebuiau captaþi ca sã vinã, sã rã-
mînã. Erau specialiºti de care, mã rog, era nevoie. N-au venit ei ºi
s-au impus în partea locului.

O. P.: Fãrã îndoialã. Care credeþi cã a fost momentul cel mai fast
al  existenþei saºilor în Transilvania?

K. G.: Sigur cã a fost evul mediu. Secolele 14-16. Pentru cã atunci
s- au realizat din punct de vedere politic, ca stare socialã. Stãrile aces-
tea tipice pentru Europa Centralã ºi Central-Rãsãriteanã… S-au
constituit ca grup cu un numãr foarte mic de membri care, pînã la
urm ã, în epoca Principatului, au fost unul din stîlpii Principatului.
Este o realizare mare. Realizãrile economice, apãrarea þãrii… Ori-
cum, oraºele, ºirul acesta de cetãþi bisericeºti… Sibiul, se ºtie, ora-
ºul roºu… Dupã 1453 avem un document în care episcopul Savile
de Constantinopol susþine cã dupã ce oraºul lor a fost cucerit, Sibiul
este þinta urmãtoare, pentru cã este an te murale christianitatis. Es-
te un document extrem de frumos, în limba germanã chiar. Deci au
fãcut parte din acest zid de apãrare sau avanpost al Creºtinãtãþii.
„A nte murale christianitatis” este termenul papal pentru aceastã
chestiune, folosit ºi de episcopul Savile. Deci economic, politic ºi mi-
l i tar, sutã la sutã au fost în vîrf. Pe de altã parte, existã o tendinþã în
istoriografia sãseascã sã ridice în slãvi cele trei secole medievale ºi
dupã aceea sã se constate numai o decãdere continuã, de la o stare
privilegiatã la o minoritate vîndutã, în ultimã instanþã, de cãtre tova-
rãºul Ceauºescu.

O. P.: Percepþia mea era un pic diferitã. Aº fi jurat, înainte de a în-
cepe sã-mi rãspundeþi, cã veþi evoca secolul lui Honterus, Reforma
(ºi deci modernitatea). A fost un moment de afirmare spiritualã a
saºilor.

K .  G . : Da, sigur. Dar afirmarea asta spiritualã, fãrã baza economi-
cã,  politicã ºi de stãri din evul mediu, n-ar fi fost posibilã. Sigur,
Ho nterus este o figurã luminoasã a umanismului…

O. P.: … european.
K. G.: … sud-est european. Dar nu este la nivelul umanismului

european de vîrf, cu Erasmus din Rotterdam a corespondat, dar sã
rãmînem, totuºi, la proporþiile necesare. Dacã putem sã vorbim de o
strãlucire a intelectualitãþii transilvãnene – ºi aº zice transilvãnene,
în pofida faptului cã Francisc David a fost sas de origine (dar, mã rog,
a fo st popa ungurilor), Kaspar Helth a fost sas de origine, dar ºi el es-
te tipograf ºi istoric maghiar, poþi sã zici cã el este pãrintele istorio-
grafiei maghiare –, atunci asta a fost efervescenþa Clujului în secolul
al 16-lea. Cu antitrinitarianismul, unitarianismul, cu aceastã con-
vieþuire ºi conflicte, ºi contradicþiile astea, desfãºurate chiar la Cluj,
între diferitele curente religioase. Cu o creaþie proprie, antitrinitaria-
nismul. Antitrinitarianul este, totuºi, o treabã de excepþie.

O.P.: Dar, în opinia dumneavoastrã, am putea vorbi despre o
Transilvanie a baronului von Brukenthal?

K. G.: Nu. El a fost guvernator al Transilvaniei, a fost singurul sas
care a ajuns atît de sus în ierarhia Imperiului Habsburgic. Dar în ie-
rarhia Imperiului Habsburgic! N-a fost o figurã decisivã, ci o figurã
care a executat o politicã: politica Mariei Tereza. Pentru cã a intrat re-
pede în conflict cu Iosif al II-lea. Sigur, pentru saºi este o figurã lumi-
noasã fiindcã a reuºit sã le pãstreze, în perioada aceasta a Contrare-
formei Mariei Tereza, identitatea religioasã ºi naþionalã. El a iniþiat o
colecþie de documente, prima mare sintezã de istoria saºilor – prin
Schlozer, marele istoric de la Göttingen –, a fost colecþionar de artã,
a co nstruit un palat baroc extraordinar, Sibiul în perioada lui a ajuns
la o înflorire nemaipomenitã ºi a fost centrul cultural ºi politic al
þãri i ,  al Transilvaniei. Dar n-a fost un tip care a decis. Chiar ºi în peri-
o ada rãscoalei lui Horia, el a reacþionat, dar n-a fost un tip care sã
ac þioneze, sã facã. A fost un instrument al dominaþiei habsburgice în
z onã. În bine ºi în rãu.

O. P.: Dumneavoastrã percepeþi o concurenþã între cele douã
mari centre, Braºov ºi Sibiu?

K. G: Sigur cã da, sigur. A existat întotdeauna între Braºov ºi Sibiu.
O. P.: Bistriþa intrã în joc?
K. G.: N u. Dar intrã Clujul. Clujul a intrat în secolul al 15-lea în

jo cul  ãsta. Clujul, Braºovul ºi Sibiul au fost centrele care au concurat
între ele. Dupã aceea, la saºi, a rãmas pînã astãzi concurenþa între

sib ieni ºi braºoveni, fiecare susþinînd cã sînt centrul lumii. Realita-
tea este cã Braºovul este centrul economic ºi cultural, în multe pri-
vin þe, iar Sibiul centrul politic al saºilor. Pe cînd Clujul, el s-a des-
p rins d in aceastã coaliþie sãseascã, devenind un centru de sine stãtã-
tor. ªi cred cã chiar aceastã efervescenþã naþionalã, culturalã, religi-
o asã a Clujului a contribuit la ridicarea lui în secolul al 16-lea la c ivi-
tas primaria ºi ,  în sfîrºit, în secolul al 18-lea, cu Bánffy ºi cu toþi cei-
lalþi, la conducerea propriu-zisã a þãrii.

O. P.: Î n afarã de faptul cã Ceauºescu i-a vîndut, de ce au plecat
germanii din Transilvania? Secolul 20 a fost cel mai greu secol al
existenþei lor aici, oare?

K. G.: A fost cel mai greu secol, pentru cã saºii, ca ºi alþi germani,
þ in foarte mult la o legislaþie ºi la respectarea legislaþiei. ªi este una
din convingerile mele cã legislaþia nu a fost respectatã. Nu a fost res-
pec tat nici ce s-a promis la Alba Iulia ºi n-a fost respectatã nici mãcar
Constituþia din 1923. ªi atunci deja a început o îndepãrtare între saºi
ºi  statul român. Sigur, dupã aceea, în perioada comunismului, toatã
populaþia þãrii a fost îndepãrtatã de regim ºi de stat. ªi pentru saºi a
fost foarte uºor sã îºi exprime opoziþia prin emigrare. Sau foarte uºor
n- a fost nicidecum, dar a fost totuºi o ºansã pe care românii au avu-
t-o mai greu. Oricum, rãmîne jignitoare ºi rãmîne o patã pentru sta-
tul român, chiar dacã acuma nu se mai identificã cu el. Dar a fost
statul român cel care i-a vîndut. Þin minte, 8000 de mãrci a fost…

O. P.: Preþul unui sas?
K. G.: Preþul sasului Konrad Gündisch în anul 1984.
O. P.: Chiar preþul dumneavoastrã?!
K. G.:  Aveam 75 de kilograme, puteþi sã socotiþi cît costa un kilo-

gram de Gundisch în anul respectiv. Ca ºi carnea de porc, puþin mai
valoroasã.

O. P.: E cumplit, într-adevãr, e o ruºine. Dar aþi vedea în asta o
chestiune codificabilã în raporturile dintre comunitatea germanã ºi
stat sau o problemã între saºi ºi români?

K. G.: E o  chestie între comunitate ºi stat, nu între saºi ºi români.
O. P.: A  ex istat vreun moment de colaborare fertilã între saºi ºi ro-

mâni?
K. G.: Tot timpul a fost. A fost în secolul al 19-lea. Mai ales dupã

încheierea pactului dualist austro-ungar din 1867, colaborarea poli-
ticã între saºi ºi români a fost intensã. A fost deja în 1848… Mã rog,
revoluþia, contrarevoluþia de atuncea…

O. P.: Cu Stephan Ludwig Roth ºi cu…
K. G.: Sigur. Stephan Ludwig Roth, Papiu-Ilarian, Adunarea de la

B laj… Chiar ºi cu Avram Iancu au colaborat. Asta din punct de vede-
re politic. Din punct de vedere cultural, nu ne putem explica eferves-
cenþa creatoare a Sibiului – atît pe planul ortodoxiei, cît ºi pe planul
greco-catolicismului. Inocenþiu Micu, ªaguna, ca nume care au co-
laborat, cu Friedrich Teutsch, cu Georg Daniel Teutsch, cu toatã con-
ducerea politicã, religioasã ºi culturalã a saºilor. Nu? Cãci numele
 Teutsch este numele istoricilor care au pus baza istoriografiei sãseºti
moderne. Ce sã mai zic în anii regimului Ceauºescu?! Colaborarea a
fost extrem de intensã. Dacã mã gîndesc numai la cercul „Echinox”,
unde Peter Motzan, Georg Aescht, Werner Sollner, nume consacrate
astãzi în Germania, au colaborat intens…

O. P.: Le putem completa ºi cu poeþii de la Timiºoara.
K. G.: Aktionsgruppe Banat,  sigur. Aceeaºi poveste. Hertha

M üller, William Totok – acum a apãrut, am vãzut la librãrie, cartea
lui de memorii –, Rolf Bossert – care, se pare…

O. P.: S- a sinucis sau a fost ucis?
K. G.: S- a sinucis sau a fost ucis, n-o s-o ºtim niciodatã. Se presu-

pune cã a fost ucis.
O. P.: Era atît de periculos pentru regimul de la Bucureºti?
K. G.: Da, pentru cã a fost intransigent. ªi orice om intransigent

ºi , din punctul de vedere al regimului, nebun, trebuia eliminat.
O. P.: În opinia dumneavoastrã, asistãm la sfîrºitul total al istoriei

comunitãþilor germane din România?
K. G.: Nu, nicidecum. Deci, dupã exodul acesta din 1990, care

atunci a atins vîrful, a rãmas un grup de, sã zicem, 20.000-25.000
de saºi ºi tot atîþia ºvabi bãnãþeni, desigur, cu o medie de vîrstã destul
de înaintatã. Dar, în acelaºi timp, creºte o generaþie de tineri, pe care
o  remarc cu multã plãcere, pentru cã sînt oameni ataºaþi locului ºi
care rãmîn aicea, îºi vãd viitorul aicea. Deci, avem un nucleu care
rãmîne. Comunitatea aºa cum a fost, atît de strînsã, cu o autodisci-
plinare socialã foarte viguroasã, sã zicem, asta nu va mai exista. Dar
o  comunitate germanã la faþa locului va supravieþui din douã motive.
Odatã, aceºti tineri promiþãtori – din toate punctele de vedere: eco-
nomic, politic, cultural; în al doilea rînd, migrarea economicã a
unor germani care deschid fabrici, firme… ªi sînt tot mai mulþi. ªi
dacã guvernul va acþiona puþin mai inteligent, vor fi ºi mai mulþi,
cum  e în alte pãrþi. Ei gãsesc aici o punte de legãturã în aceºti ger-
m ani  care au rãmas ºi se vede cã, totuºi, existã contacte între ei. Dar,
vã spun, nu va fi comunitatea tradiþionalã, ci va fi un cu totul alt fel
de comunitate, care nu va dispãrea.

O. P.: Faptul cã v-aþi dedicat ºi dupã 1984 valorificãrii documente-
lor transilvane înseamnã mai mult decît un program ºtiinþific? În-
seam nã ºi un ataºament ºtiinþific faþã de aceste locuri?

K. G.: Sigur cã da, vai de mine! Este un program ºtiinþific. La trei-
zeci ºi cinci de ani ai început sã îl realizezi ºi nu îl schimbi dacã nu
eºti silit. Iar eu am avut fericirea sã pot sã lucrez ºi în domeniul ãsta
m ai  departe, cu toate celelalte treburi care þin de realizarea profesio-
nalã la faþa locului. Dar, în al doilea rînd, eu la Cluj m-am format.
Am venit la optsprezece ani la Cluj ºi am plecat la treizeci ºi ºase de
ani. La Cluj, toþi prietenii, toþi colegii, toatã suflarea a rãmas, nu a
em igrat. Sigur, au existat ºi emigrãri. Deci eu vin acasã, dacã vin la
Cluj. Deci sentimentele sînt de nedescris.
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EGRY Gábor

Saºii din Transilvania:
fãrã autonomie

Vogel Sándor a prezentat în numãrul din februarie 2000 al Provin-
c iei „autonomia” saºilor din Transilvania, istoria ºi instituþiile sepa-
rãrii ordinilor create în Ungaria medievalã ºi pãstratã în cadrul voie-
vodatului Transilvaniei ºi al Marele Principat. În încheierea articolu-
lui ,  autorul a atras atenþia asupra învãþãmintelor pe care aceasta le
po ate avea asupra Europei de azi, aflatã în continuã schimbare. Nu
am intenþii polemice, dar am sentimentul cã învãþãmintele separa-
þiei stipulate în dreptul comun din trecut a saºilor nu sînt singurele
relevante pentru Europa de azi, aflatã în continuã schimbare.

I storia începutã de Vogel Sándor nu s-a încheiat în 1876, iar diso-
luþia Pãmîntului Crãiesc nu a diminuat pretenþiile de autonomie a
saºilor. În perioada celor patru decenii ale dualismului, elita saºilor
din Transilvania ºi-a concentrat efortul în primul rînd asupra creãrii
unei  structuri instituþionale necesare autonomiei. Pentru cã nu exis-
tau ºanse reale pentru restabilirea autonomiei de drept comun, mai
mult decît atît, automomia municipalitãþii a fost necontenit frag-
mentatã de iniþiativele permanente de centralizare ale epocii, saºii
au fost nevoiþi sã construiascã – utilizînd posibilitãþile oferite de
dreptul civil – structuri care introduceau posibilitatea deciziei auto-
nome în aspectele cele mai importante ale vieþii lor naþionale. Siste-
mul astfel creat a devenit fundamentul noii autonomii, particulare
dar extrem de eficiente, a saºilor.

Î n cadrul unui stat naþional, viaþa unei minoritãþi naþionale se
dezvoltã, de regulã, în spaþiul dublu al segregãrii ºi integrãrii. În mã-
sura în care pãstrarea identitãþii naþionale face parte din obiectivele
politice ale minoritãþii, separarea de majoritate, de stat, devine o
problemã inevitabilã, în timp ce ordinea de drept constrînge minori-
tatea la o formã oarecare de integrare. Forma extremã (în sens des-
criptiv, nu normativ) a segregãrii este datã de secesiune, iar cea a in-
tegrãrii este asimilarea. Între cele douã extreme existã însã nume-
ro ase variante în funcþie de drept, relaþii politice ºi sistemul econo-
mic. Saºii au creat o asemenea variantã – de model, dupã pãrerea
mea – în Ungaria din perioada dualismului.

În momentul în care, în 1876, autonomia saºilor a fost desfiinþa-
tã,  e l i ta sãseascã era nepregãtitã pentru un rãspuns la întrebarea
„încotro?”. Dispariþia cadrelor vechi, funcþionale, cu care se obiºnui-
serã a creat, desigur, dezorientare, iar cooperarea tineretului sas cu
guvernul maghiar a pus la încercare ºi unitatea miºcãrii naþionale.
Rezultatul a fost apariþia unei politici evidente a doleanþelor, întreþi-
nutã ºi de guvernul maghiar prin hotãrîrile cu scop, sau interpreta-
bile ca avînd scop de maghiarizare în domeniile importante pentru
minoritãþi, mai ales în învãþãmînt. Activitatea politicã a prefecþilor
delegaþi în judeþele sãseºti (Tîrnava Mare, Braºov, Sibiu,
Bistriþa-Nãsãud) a supradimensionat aceastã reacþie. Friedrich
Wachter a fost primul prefect ºi conte sas al judeþului Sibiu. Ca re-
p rez entant al tineretului sas, el a participat activ la desfiinþarea Pã-
mîntului Crãiesc. Activitatea lui Bethlen Gábor, prefectul din judeþul
T îrnava Mare, a fost permanent subiect pentru presã. (Dupã înlocui-
rea lui, el a devenit reprezentantul circumscripþiei din Bãlãuºeri, cu
un program independent ºi cu închipuiri de maghiarizare.) Însã cea
m ai  intensã indignare a fost stîrnitã de activitatea din judeþul
Bistriþa-Nãsãud a lui Bánffy Dezsõ, devenit mai tîrziu ministru. Con-
flictele au apãrut mai ales în jurul implementãrii din 1883 a legii
p rivind învãþãmîntul gimnazial, pentru cã Bánffy a ignorat opinia sa-
ºilor, întreþinãtori de ºcoli, în desemnarea directorilor. (Atunci a apã-
rut articolul cu titlul sugestiv: Vernichtungskrieg gegen unsere
komfessionellen Schulen.)

Lupta cu orice mijloace, prin reprezentanþii din parlament, texte
apãrute în presa scrisã a saºilor a fost în van, pentru cã autonomia
de drept comun, temelia programului lor, nu a fost acceptabilã din
perspectiva pãrþii maghiare. Ca urmare a unui ºir de înfrîngeri, a
apãrut sentimentul de frustrare ºi pericolul marginalizãrii. (Un
exemplu grãitor în acest sens este dat de problema din 1887 a trans-
porturilor militare. Guvernul a încredinþat, printr-o mutare surprin-
z ãtoare, selecþia transportorilor de rãzboi din Transilvania unei orga-
nizaþii, EMKE, recent înfiinþate. În acest fel, saºii s-au ales cu mai ni-
mic din aceastã afacere importantã, în timp ce nici EMKE nu ºi-a în-
deplinit explicit scopurile culturale.) Aceste experienþe ºi apariþia
unei noi generaþii de politicieni, în frunte cu dr. Karl Wolff, au consti-
tuit baza revizuirii programului naþional din cea de a doua jumãtate
a anilor 1880. Sächsisches Volksprogramm este documentul final
adoptat în 1890 cu ocazia Sachsentag-ului din Sibiu. Acceptarea or-
d inii de drept comun în vigoare, a reprezentat esenþa schimbãrii.
Acesta a fost cadrul în care saºii ºi-au asumat colaborarea cu guver-
nul  maghiar (reprezentanþii lor au intrat în Partidul Liberal), în timp
ce construcþia naþionalã a devenit principala preocupare a progra-
m ului lor naþional. De atunci scopul lor a fost exploatarea cît mai efi-
cientã a cadrelor juridice în vigoare, modernizarea parþialã – îndeo-
sebi economicã – a comunitãþilor de saºi, consolidarea coeziunii na-
þio nale ºi a instituþiilor care o serveau.

Primul rezultat al loialitãþii a adus demiterea prefecþilor ºi numi-
rea în locul lor a unor persoane acceptate de saºi. Conflictele perma-
nente au încetat sã existe, deºi relaþia dintre cele douã comunitãþi a

fost încãrcatã ocazional de probleme importante din punct de vede-
re naþional (legile privind politica bisericeascã, legea denumirii loca-
litãþilor, Lex Apponyi). În final, saºii au fost asiguraþi în privinþa neu-
tralitãþii ºi, în unele cazuri, de bunãvoinþa guvernului faþã de iniþiati-
vele lor. Aceastã perioadã de liniºte a coincis cu epoca construcþiei
naþiunii ºi a statului intensive.

Dupã desfiinþarea/transformarea universitãþii, sistemul institu-
þional al saºilor ºi-a pierdut unitatea structuralã. Existau laolaltã in-
sti tuþii tradiþionale (biserica), forme „burgheze” ale lor (Universitas,
sistemul de învãþãmînt), instituþii politice ºi de administraþie (Volks-
partei, consilii orãºeneºti, municipale, primãrii), asociaþii civice (de
ex. Landwietschaftsverein, Verein f+r Siebenb+rgische Landes-
kunde, asociaþii de sport, muzicã etc) ºi organizaþii economice (case
de economii, institute de credit imobiliar, asociaþii economice etc.).
Dupã desfiinþarea Pãmîntului Crãiesc, consolidarea, extinderea
acestor structuri a devenit din ce în ce mai importantã, acestea au
preluat – cel puþin parþial – diferitele funcþii ale universitãþii sãseºti.

Biserica fãcea, desigur, parte din grupul de instituþii importante,
dar tradiþionale ale saºilor. Biserica evanghelicã din Transilvania era
caracterizatã de un exclusivism naþional aproape perfect. În rîndul
credincioºilor ei nu gãsim mai mult de cîteva mii de maghiari, mai
ales în zona de graniþã a judeþului Braºov. Mai tîrziu, au fost ºi ei
scoºi de sub autoritatea bisericeascã din Transilvania. Privilegiile is-
torice au împiedicat rãspîndirea limbii liturgice maghiare ( în timp
ce introducerea ei în rîndul comunitãþilor religioase de limbã ma-
ghiarã din Slovacia a fost încununatã de succes), iar gradul mare de
independenþã a bisericilor protestante a fãcut posibilã pãstrarea ºi
asigurarea acestei autonomii. Organizaþia bisericeascã a fost, de re-
gulã, împãrþitã în zece circumscripþii (Mediaº, Sibiu, Braºov, Bistriþa,
Sebeº, Sighiºoara, ªeica Mare, Cincu, Rupea, Reghin), fiecare avînd
propriul consistoriu care delega membrii adunãrii circumscripþiei
b isericeºti, Landenconsistorium, ºi au asigurat atît reprezentarea
profanilor cît ºi a credincioºilor. La nivelele de mai jos, fiecare paro-
hie îºi alegea singurã pastorul, care era una dintre cele mai impor-
tante persoane ale comunei. (Un fapt deloc insignifiant este cã apo-
geul carierei intelectuale a saºilor era dat de alegerea pe viaþã în
func þia de pastor.) În fruntea bisericii stãtea un episcop ales (episco-
pii acestei perioade au fost, mai întîi, Georg Daniel Teutsch, apoi fiul
lui Friedrich Teutsch).

Rolul bisericii, ca ultima instituþie sãseascã rãmasã intactã, era
fo arte important în ochii elitei sãseºti. Episcopul era unul din con-
ducãtorii saºi ce nu putea fi ignorat, care avea un cuvînt de spus nu
doar în probleme bisericeºti, ci ºi în cele evident politice. Biserica
era consideratã a fi un scut protector, care cuprindea toatã comuni-
tatea sãseascã ºi care îi asigura coeziunea. Pe lîngã acesta, ºi rolul ju-
cat în învãþãmînt a consolidat aceastã poziþie a bisericii în munca
pentru pãstrarea comunitãþii naþionale. Reþeaua ºcolarã sãseascã
(cu excepþia academiei de drept din Sibiu, desfiinþatã în anii 1880)
se afla sub conducerea bisericii. Motivul nu era doar tradiþia ºi orga-
nizarea tradiþionalã a educaþiei populare, ci ºi gradul înalt de auto-
no m ie asiguratã în acest fel. Reþeaua ºcolarã aflatã în grija bisericii
(ºcoala popularã din fiecare comunã, cinci gimnazii principale ºi
unul secundar, o ºcoalã cu profil real, ºcoli pedagogice) a însemnat
m ai  m ult pentru pãstrarea ºi transmiterea tradiþiilor ºi culturii na-
þio nale decît sistemul învãþãmîntului de stat. Aceste instituþii erau
protejate cu mare grijã de saºi, care se opuneau, în limita posibilu-
lui, intervenþiei statului. Astfel, ei au renunþat la completarea sala-
rialã datã de stat profesorilor ºi învãþãtorilor, pentru cã acceptarea ei
ar f i  condus la creºterea gradului în care statul ar fi putut interveni
în numirea personalului didactic. Independenþa nu însemna inefi-
c ienþa sistemului de învãþãmînt. Comunitatea sãseascã era educatã,
iar,  datoritã educaþiei active ºi eficiente, analfabetismul era în mod
tradiþional extrem de scãzut în rîndurile ei.

Pe lîngã instituþiile de învãþãmînt aflate sub conducerea bisericii
gãsim  ºi cîteva ºcoli profesionale, care au fost înfiinþate ºi funcþionau
datoritã muncii organizatorice ºi a sprijinului financiar ai asociaþii-
lor sãseºti. De exemplu, trei ºcoli profesionale în domeniul agricul-
turi i  activau sub tutela Landwirtschaftsverein (în Bistriþa, Mediaº ºi
B raºov, mai tîrziu în Feldioara). Acestea au fost sprijinite ºi de minis-
terul agriculturii ºi au contribuit cu succes la dezvoltarea culturii
agricole. ªcolile industriale funcþionau în acelaºi fel. Din punct de
vedere etnic, restrîngerea în acest fel a intervenþiei statului a fost im-
portantã ºi în cazul lor.

Universitatea transformatã era o componentã particularã a siste-
mului instituþiilor sãseºti. Era autorizatã sã administreze o avere în-
tr-adevãr enormã, dar avea ºi problemele ei. Pentru cã sarcina ei era
de a dezvolta cultura întregii populaþii din teritoriul saºilor, nu nu-
m ai  a cetãþenilor saºi. Legile electorale privind alegerea reprezentan-
þilor favorizau saºii – din cauza censului –, dar ele nu puteau ignora
nici sprijinul instituþiilor româneºti. Situaþia a fost îngreunatã de su-
p ravegherea statului, întãritã de retincenþa ministerului de interne,
autorizat faþã de binecuvîntarea regulamentului organizaþiei, care a
însemnat împiedicarea funcþionãrii ei. Problemele apãreau ºi din
cauzã cã, deºi averea Universitãþii era într-adevãr semnificativã, pro-
fitul era insignifiant faþã de pretenþiile demne de sprijin înaintate de
ei .  Cu toate acestea, s-a încercat sprijinirea fiecãrui scop raþional
(mai ales a învãþãmîntului). Nici biserica greco-catolicã, împreunã
cu instituþiile ei, nu a rãmas fãrã ajutor, deºi partea ce le revenea a
fo st micã chiar de la început. La începutul secolului, s-a reuºit mãri-
rea surselor financiare. În 1907, au dat în chirie pãdurea Lotru, par-
te a averii ªapte Juzi, unui grup de italieni care au lucrat în exploata-
re forestierã pe bazã de platã în rate pentru 375 000 de coroane pe
an.  A stfel, bugetul anual a crescut semnificativ. Dacã în 1880 erau,
din ambele surse, 173 000 de coroane destinate unor scopuri publi-

ce, în 1890 erau 608 420 coroane, din care cheltuielile Universitasu-
lui se ridicau doar la 137 000 coroane, restul era acoperit de pãduri.
A stfel, cele douã fundaþii culturale au devenit într-adevãr susþinãtorii
cei mai importanþi ai cauzei naþionale sãseºti.

Sistemul instituþiilor politice s-a adaptat structurii statului. Ele-
mentele fundamentale ale sistemului electoral al parlamentului –
censul ºi sistemul circumscripþiilor individuale – au permis trimite-
rea a numeroºi saºi în parlament. Deºi numãrul lor era mai mic în
comparaþie cu 1848 (cînd se putea alege cîte doi reprezentanþi în fie-
care scaun; care, cu excepþia unui reprezentant al Orãºtiei, toþi erau
saºi), dar alegerea lor era de regulã certã. Circumscripþiile electorale
sãseºti erau între cele care aveau cei mai puþini votanþi, majoritatea
lor a fost, de obicei, alcãtuitã din cetãþeni saºi înstãriþi. Braºovul era
oarecum o excepþie, dar, la începutul anilor 1880, situaþia a fost sta-
bilizatã în parte de pactul încheiat între Partidul Liberal ºi Partidul
Popular Sas: conform acestui pact candidaþii nu intrau în competiþie
unul împotriva celuilalt în patru circumscripþii ale judeþului, iar
mandatele erau împãrþite în proporþie de 3:1. Aranjamentul însem-
na, de regulã, renunþarea saºilor la o cirumscipþie ruralã. Ceea ce
co nta cel mai mult era alegerea unui reprezentant sas. Astfel, de
m ul te ori, candidaþii liberali, sau mai tîrziu „verzii” nu întîlneau nici
un contracandidat. De exemplu, Guido Beußnern, reprezentantul ti-
neretului sas de odinioarã, a reprezentat circumscripþia din Agnita
pînã la numirea lui în funcþia de prefect. El nu avea, de obicei, con-
tracandidat, deºi, de regulã, era în conflict cu conducãtorii Partidu-
lui Popular. Alegerea lui Edmund Steinacker la Sighiºoara a repre-
z entat un caz similar. Steinacker nu era sas, ci ºvab din Banat, ºi a
candidat în numele „verzilor”. Drept urmare este de înþeles cã saºii
nu ag reau, în contrast cu celelalte naþionalitãþi, sufragiul universal.

Organizaþia Partidul Poporului Sas s-a adaptat sistemului bazat
pe circumscripþii electorale. S-au creat comitete în fiecare circum-
scripþie, ale cãror membri erau delegaþi de electoratul sas. Comitetul
central, corpul suprem al partidului, era ales de adunarea delegaþi-
lor din circumscripþiile electorale, aºa-numita, Sachsentag. Preºe-
dintele acestuia era ºi conducãtorul oficial al Partidului Popular. În-
cepînd cu 1890, funcþia a fost ocupatã de Karl Wolff, directorul exe-
cutiv al Casei Generale de Economii din Sibiu. El nu a fost deputat
(între 1884-87 a fost membru al Parlamentului), dar a activat, to-
tuºi, ca cel mai recunoscut om politic al saºilor. Sachsentag-ul avea
ºi sarcina de a accepta programul partidului, care, de obicei, era de-
numit bombastic „Volksprogram”. Un fapt particular: în perioada
1898-1919, din cauza conflictelor interne Sachsentagul nu a fost
co nvocat, astfel nici comitetul central, nici programul nu a putut fi
co nso lidat sau schimbat. Conducerea sãseascã ºi-a putut desfãºura
activitatea, care a constat în construcþia naþionalã ºi organizarea ale-
gerilor, practic fãrã control.

Cealalaltã parte a organizãrii politice era constituitã de corpurile
judeþene ºi orãºeneºti. Datoritã censului ºi a regulii privind dreptul
la vot a persoanelor care plãteau cele mai mari taxe, majoritatea
electoratului din aceste circumscripþii era alcãtuitã tot de saºi. Însã
ro lul judeþelor era limitat pe termen lung de centralismul statului,
co m petenþa prefectului de a desemna subprefectul ºi saturarea co-
mitetului central cu prefecþi ºi delegaþi ai ministerelor. Chiar ºi în
aceste condiþii, saºii considerau cã adunãrile judeþene erau impor-
tante, din cauza dreptului de înaintare de petiþii pe care îl puteau ex-
ploata eficient. Importanþa acestuia a fost diminuatã dupã acordul
din 1890. Oraºele sãseºti mai mari erau într-o situaþie particularã.
Pentru majoritatea lor s-a deschis posibilitatea cîºtigãrii dreptului de
autoritate legalã, dar, dat fiind faptul cã mai demult au avut rol im-
po rtant în conducerea scaunelor sãseºti, iar administraþia preceden-
tã se baza pe unitatea dintre mediile rurale ºi urbane, nu ºi-au asu-
m at separarea de unitatea judeþeanã. Astfel, chiar ºi Braºovul ºi Si-
b iul, considerate oraºe mari, au rãmas la statutul de consilier, ceea
ce le conferea drepturi mai limitate. Structurile administraþiei locale
d in cele mai importante oraºe (Sibiu, Braºov. Mediaº, Sighiºoara,
Bistriþa, Reghin) au pãstrat pînã la sfîrºit majoritatea membrilor
saºi ,  iar aceastã situaþie a reprezentat un instrument eficient în lupta
pentru pãstrarea ºi transformarea imaginii oraºului ºi în sprijinirea
iniþiativelor culturale.

Miºcarea politicã a saºilor nu era deloc unitarã. Contrastul dintre
Sib iul mai conservator ºi Braºovul liberal era evident chiar ºi în peri-
o ada reformelor. Reprezentanþii Braºovului erau ºi în 1848 de partea
unirii, iar în perioada de dupã pactul dualist din 1867, miºcarea ti-
nerilor saºi care îºi asuma colaborarea cu maghiarii a fost formatã în
primul rînd de ei. Anii 1880 au cunoscut unirea celor douã grupuri.
Î nsã s-a dovedit a fi insuficientã pentru unitatea politicã, ºi tot în
Braºov a luat fiinþã miºcarea „saºilor verzi”, opoziþia faþã de partidul
calificat, de data asta în unanimitate, drept liberal. (Numele le-a fost
atribuit fiindcã erau consideraþi necopþi.) Conducãtorii lor erau: Os-
car Wittstock, Rudolf Brandsch, Lutz Korodi. În conformitate cu pla-
nurile lor, saºilor le revenea sarcina de a organiza o miºcare unitarã,
recurgînd la comunitatea germanã din Ungaria aflatã în pragul de-
ºteptãrii conºtiinþei naþionale, iar aceastã miºcare ar fi cooperat sub
semnul ideii de Germania Mare cu orientãrile similare ale germani-
lor din imperiu. Succesele politice ale lor nu erau legate exclusiv de
Pãmîntul Saºilor ci, mai degrabã, de Banat. Între timp, au asimilat
orientarea condusã de dr. Heinrich Siegmund, organizatã pe baza
principiilor puritãþii etnice ºi a teoriei rasiale. Deºi contradicþia din-
tre „negri”, elita veche, ºi „verzi” era destul de profundã, relaþia lor
nu a fost niciodatã lipsitã de solidaritate sau, mai mult decît atît, nici
de cooperare. Astfel, saºii îi susþineau în Parlament pe colegii supuºi
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uno r atacuri, iar printre susþinãtorii financiari ai Bodenschutzvere-
in, condusã de Siegmund, îl gãsim ºi pe Wolff.

Di feritele asociaþii reprezentau cea mai rãsfiratã structurã de
rang doi a structurilor naþionale ale saºilor. Cele mai importante
erau organizaþiile „naþionale” (Landwirtschaftsverein, Verein für
Siebenbürgische Landeskunde, Siebenbürgisches Karpathenverein,
Sebastian Hann Verein), unele dintre ele activau pe lîngã biserici
(G ustav Adolf Verein). Acestea erau formate dintr-un corp naþional ºi
numeroase asociaþii locale. Pe lîngã ele activau, în fiecare oraº, nu-
meroase asociaþii locale – care erau independente din punct de ve-
dere organizatoric. De exemplu – asociaþii sportive, de puºcaºi, in-
dustriale, muzicale, de instruire a muncitorilor, a pompierilor, de
înfrumuseþare a oraºului. Cele mai multe dintre acestea nu ºi-au
dorit iniþial sã fie arena separaþiei etnice (excepþia evidentã e aso-
c iaþia sportivã), dar exclusivismul naþional a prins teren destul de re-
pede la unele dintre ele (asociaþii de muzicã, de puºcaºi). Celelalte
însã funcþionau într-adevãr ca arene ale cooperãrii.

Rãspîndirea aproape exclusivã în mediul urban a miºcãrii aso-
ciaþiilor a reprezentat cel mai mare neajuns al ei. Posibilitatea for-
mãrii ºi modernizãrii aspectului urban era oferitã de miºcarea aso-
ciaþiilor în colaborare cu consiliile orãºeneºti ºi organizaþiile econo-
mice. Astfel s-au nãscut tramvaiul ºi hidrocentrala din Sibiu. În ora-
ºele de cîmpie activau mai ales asociaþii profesionale, în special
Land wirtschaftsverein, iar la sate erau aproape exclusiv asociaþii reli-
g io ase, bisericeºti (Evangelisches Fraunverein, Gustav Adolf Verein).
Acestora li s-au adãugat organizaþiile comunitare tradiþionale (Nach-
barschaft, Achwestersaft, Buderschaft), însã rezultatele culturale ºi
economice ale epocii nu aveau un rol important în viaþa comunitãþi-
lo r rurale. Cu toate acestea, diferitele asociaþii au constituit o forþã de
coeziune importantã pentru comunitãþi. Marea sãrbãtoare a saºilor
o rganizatã anual în diferite oraºe, Vereinstage, era capabilã sã preia
funcþiile simbolice ale unor evenimente importante ca Comesul. Zi-
le le asociaþiei, colorate cu sãrbãtori ºi slujbe religioase, erau caracte-
riz ate de demonstraþii ale unitãþii ºi viabilitãþii naþiunii saºilor.

Organizaþiile economice sãseºti aveau funcþie triplã. Trebuia
creatã economia sãseascã capabilã sã rãspundã provocãrilor epocii,
sã adapteze cu succes rezultatele epocii. Prin profitul produs, era de
aºteptat ca ele sã contribuie la finanþarea obiectivelor politicii naþio-
nale (sprijinirea ºcolilor, a asociaþiilor, organizarea aºezãrilor) ºi sã
extindã miºcarea asociativã modernã în mediul rural. Sistemul ban-
car era coloana vertebralã a organizãrii economice a saºilor: Casa
G eneralã de Economii, Bodenkreditstalt, asociaþiile de credit
Schulze-Delitsch ºi Raifessen ºi, în final, Banca Vereinsbank, creatã
în 1891 pentru dezvoltarea comerþului ºi a industriei ºi organizarea
aºezãrilor din Sibiu ºi Braºov. Apariþia întregului sistem este caracte-
riz at de faptul cã rãspundea neajunsurilor sistemului în vigoare prin
crearea unor noi instituþii. Cele douã case de economii ºi-au început
ac tivitatea în 1835 (Braºov), respectiv 1841 (Sibiu), cooperativele
Schulze-Delitsch au fost înfiinþate începînd din 1852, Bodenkredi-
tanstalt a fost creat de Landwirtschaftsverein în 1872, miºcarea Raif-
feisen a fost reactivatã în 1885, în timp ce cele douã case de econo-
mii ºi-au extins activitatea cuprinzînd operaþiuni de scont ºi ipoteca-
re, asigurînd astfel propriul rol de creditor final.

Fiecare instituþie deservea sarcini particulare. Sarcina principalã
a caselor de economii era strîngerea de fonduri, Bodenkreditanstalt
a devenit una dintre cele mai importante instituþii de credit agricol,
asociaþiile Schulze-Delitsch au încercat sã amelioreze problemele de
credit ale meseriaºilor ºi comercianþilor din micile oraºe, iar aso-
ciaþiile Raiffeisen au încercat cu succes, organizîndu-se în localitãþi,
sã îmbunãtãþeascã relaþiile de credit ale gospodarilor de la sate. Acest
sistem atotcuprinzãtor s-a achitat cu succes de sarcinile economice,
dar a fost capabil sã asigure ºi eficientizarea luptei naþionale îmbrã-
catã tot mai mult în caracteristici economice ºi sã participe la dezvol-
tarea instituþiilor naþionale precum ºi a mediului locativ urban ºi ru-
ral .  Lupta tot mai acerbã pentru proprietatea de cadastru a pãmîntu-
lui din Transilvania nu i-a ocolit nici pe saºi, dar contrar pierderilor
suferite de proprietarii maghiari (de altfel de înþeles în mai multe
privinþe) balanþa saºilor a fost pozitivã. Au reuºit sã-ºi mãreascã pro-
p rietatea ºi au frînat rãspîndirea românilor la sate.

La toate acestea mai putem adãuga succesul miºcãrii Raiffeisen
în crearea unor asociaþii moderne ºi în mediul rural. Sarcina lor era
de a organiza cercuri literare, de a crea biblioteci, de a asigura abo-
namente la ziare ºi de a înfiinþa cercuri de popularizare adunate în
z i lele de duminicã. Cu aceasta s-a întregit ºi reþeaua naþionalã de
aso c iaþii sãseºti. Pe lîngã acestea, saºii au contribuit cu succes la mo-
dernizarea agriculturii sãseºti, s-au adaptat diverselor provocãri. În
acelaºi timp, ei nu au compromis coeziunea comunitãþilor rurale, ci
dimpotrivã, l-au consolidat. Mãsura în care comunitatea s-a adaptat
economic a fost suficientã, iar consecinþele „nefaste” ale capitalis-
mului – dezintegrarea comunitãþilor tradiþionale, individualizarea –
au fo st evitate, unitatea naþiunii nu a avut de suferit.

Sistemul instituþional al saºilor era, în condiþiile date, foarte frag-
mentat ºi nu a cuprins totalitatea faptelor existenþiale. Însã el s-a ex-
tins asupra celor mai importante domenii ale supravieþuirii naþiona-
le, ale construcþiei naþionale. Biserica naþionalã, sistemul de învãþã-
mînt, reþeaua culturalã, asociaþiile ºi organizaþiile economice care
au determinat chiar ºi viaþa cotidianã, au creat posibilitatea ca saºii
sã decidã independent în chestiunile importante pentru ei. Dimen-
siunea comunitãþii a permis coordonarea ei prin relaþii personale.
R eprezentanþii saºi (sau o parte dintre ei) erau membri atît în Lan-
deskonsistorium cît ºi în comitetul central. Erau prezenþi, împreunã
cu personajele cheie ale bisericii, în conducerea bãncilor, comisii de

supraveghere, la adunãrile lor. În diferitele asociaþii din mediul ur-
ban ºi rural, în primul rînd în cooperativele Raiffeisen, era natural
ca pastorul sã fie privit ºi tratat cu acelaºi respect ca cei mai stimaþi
membri ai comunitãþii (profesori, învãþãtori, notari, consilieri ai
o raºului etc.).

Toate acestea nu echivaleazã, evident, cu autonomia definitã ºi
validatã în dreptul public. Totodatã, atitudinea liberalã a elitei ma-
ghiare într-un moment (relativ) norocos al istoriei a fãcut posibilã,
ca o comunitate naþionalã micã sã-ºi impunã voinþa în faþa modelu-
lui statului-naþional atotputernic în cele mai importante probleme
ale ei, chiar dacã în cadrul dreptului civil. Saºii au realizat o variantã
a relaþiei integrare-segregare care a permis tratarea particularã a di-
feritelor domenii ale vieþii individuale ºi naþionale ºi integrarea în ca-
litate de comunitate naþionalã în locul celei individuale, asigurînd
astfel necesara separare faþã de majoritate. Prin sistemul instituþio-
nal care cuprindea întreaga lor societate, ei au reuºit sã asigure par-
ticiparea membrilor comunitãþii în viaþa comunitarã a saºilor. Toate
acestea nu au ajuns la nivelul autonomiei de drept public, dar posi-
bilitatea deciziei independente ºi separarea problemelor importante
pentru comunitatea naþionalã au devenit un model care nu duce lip-
sã de învãþãminte.

Traducere de KOZÁK Gyula
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SZOKOLY Elek

Cazul Liceului Bolyai

Cum poate fi „însãnãtoºitã”
structura etnicã a Transilvaniei
Pentru cititorul român care n-a auzit în viaþa sa numele Bolyai, al
marilor matematiceni tîrgumureºeni, tatã ºi fiu, descoperitori ai
geometriei neeuclidiene, acesta a ajuns, datoritã contribuþiei regre-
tab ile a clasei politice ºi a presei româneºti, un soi de termen de oca-
rã, sursã suspectatã de zîzanie interetnicã în Transilvania. Pentru un
maghiar, el semnificã mai degrabã simbolul insucceselor comunitã-
þi i în recuperarea instituþiile fanion ale ocrotirii identitare.

Dupã deceniile de naþional-comunism (sinonimul românesc al
naþional-socialismului, pentru cine n-ar ºti) în care paranoia naþio-
nalistã depãºise orice închipuire, dupã ce la 22 decembrie ’89 în
centrul Târgu-Mureºului s-a scandat „nu existã ºovinism!” iar în 7
ianuarie ’90 Frontul Salvãrii Naþionale a dat o declaraþie plinã de
promisiuni, minoritãþile au avut iluzia cã a luat sfîrºit nu numai co-
m unismul, ci ºi naþionalismul, ºi cã, în sfîrºit, pot sã-ºi cearã drep-
turile ce li se cuvin. În plinã forfotã post-revoluþionarã, ungurii nu
înþelegeau de ce li se contestã un drept atît de firesc cum sînt ºcolile
proprii, iar românii nu înþelegeau de ce îºi vor ungurii ºcolile înapoi
dacã de-acum trãiesc într-o „democraþie”, suspectîndu-i de „separa-
ti sm ”. Mã refer evident la cei de bunã credinþã, deºi termenul cu pri-
c ina fusese lansat în conºtiinþa publicã de însuºi preºedintele Ilies-
cu. Într-un interviu televizat din 24 ianuarie 1990, care impresiona-
se intelectualitatea românã de bunã facturã, o entuziasmase pe cea
m aghiarã ºi atrãsese desigur ura furibundã a ºovinilor vetriºti,
 Sm aranda Enache declarase plinã de naivitate: „Peste 3-4 luni, tot
aic i, tot aceste cadre didactice (care se opuseserã vehement sepa-
rãrii ºcolilor, n.n.) vo r dezbate problema înfiinþãrii unui liceu re-
fo rmat, catolic sau ortodox sau particular”. N-a fost sã fie aºa. As-

tãzi, dupã 12 ani de la evenimentele respective, Liceul Bolyai Farkas
se aflã în aceeaºi situaþie ca în februarie-martie '90, ºi îndatã ce în-
d rãzneºte cineva sã ridice problema retrocedãrii sale comunitãþii cã-
reia îi aparþinuse timp de 450 de ani, ameninþarea cu noi „mineria-
de” patriotice în apãrarea „sfîntului interes naþional” revine în ac-
tualitate. Dar despre ce este, de fapt, vorba?

În 1557 ia naºtere Schola Particula , strãbunul Liceului Bolyai
Farkas de astãzi. Pînã la reforma învãþãmîntului din 1948 funcþio-
neazã sub denumirea de Colegiu Reformat ºi aparþine Bisericii Re-
formate. În 1718, ºcoala este ridicatã la rang de instituþie superioarã
de învãþãmînt. În 1622, filozoful iluminist Apáczai Csere János devi-
ne profesor al Colegiului. În 1804, îºi începe aici activitatea ca profe-
sor de matematicã Bolyai Farkas, tatãl lui Bolyai János, ce va dura
aproape jumãtate de secol, motiv pentru care, de altfel, la începutul
anilor cincizeci ai secolului trecut, ºcolii i se atribuie numele mare-
lui matematicean. Pînã în 1960, ºcoala funcþioneazã cu limba de
predare maghiarã.

„Democraþiile populare” post-belice promiseserã – ºi nu era
greu sã fie crezute dupã cataclismul abia încheiat – libertate deplinã
pentru toate categoriile sociale dezavantajate, inclusiv pentru comu-
nitãþile etno-culturale sau minoritãþile naþionale marginalizate în
România interbelicã sau decimate în holocaust. Nu e de mirare cã
minoritãþile discriminate în perioada interbelicã de aºa-zisa demo-
craþie burghezo-moºiereascã – mai ales evreii ºi ungurii – au aderat
cu mari speranþe la noul regim, crezînd, cel puþin o vreme, cã ºi
pentru ei începea o erã a libertãþii ºi a ºanselor egale. Regimul co-
m unist care a profitat din plin de aceste speranþe, la sfîrºitul anilor
cincizeci îºi considera puterea suficient de consolidatã pentru a se
putea dispensa de sprijinul lor ºi a trece la „românizarea” comunis-
mului din þarã. Oricum, liderii minoritari (ªtefan Foris, Ana Pauker,
Vasile Luca, Iosif Chiºinevschi ºi ceilalþi) fuseserã eliminaþi deja din
co nducerea de vîrf a PCR (PMR), cei rãmaºi ocupîndu-ºi locurile cu-
veni te de figuranþi legitimativi în marele spectacol al anesteziei na-
þional-comuniste. Pe de o parte, modelul fusese preluat tocmai de la
Uniunea Sovieticã, unde naþionalismul rusesc, în ciuda tuturor de-
claraþiilor contrare, eliminase încã în perioada marilor epurãri din
anii '30 elementele „strãine” de la înalta conducere a „patriei po-
po arelor”. Pe de altã parte, aveam, fireºte, ºi propriile noastre mode-
le în naþionalismul românesc interbelic, fie „moderat”, fie legiona-
ro id, pe care nu era nevoie sã le importãm din vecini.

Î n 1958, trupele sovietice pãrãsesc România. Linia naþionalã
Dej–Ceauºescu (nu e nici o contradicþie aici, Ceauºescu n-a fãcut
altceva decît sã continue politica lui Dej, chiar dacã la un moment
dat,  din raþiuni de imagine, a încercat sã-ºi ponegreascã maestrul)
considerã cã are mînã liberã sã înceapã purificarea. Peste cîteva luni
va începe aºa-zisa „unificare” a universitãþilor române ºi maghiare,
Babeº ºi Bolyai din Cluj, în realitate înghiþirea Universitãþii Bolyai de
cãtre Babeº ºi desfiinþarea treptatã a universitãþii cu limba de preda-
re maghiarã, instituþie culturalã simbolicã a comunitãþii maghiare
din România. În fruntea acþiunii de „unificare” se afla, nu întîmplã-
to r, încã de pe atunci energicul membru al Comitetului Executiv al
Comitetului Central al PMR, Nicolae Ceauºescu.

Î n 1960 se trece la faza urmãtoare a „apropierii” dintre majorita-
te ºi minoritãþi, mixarea ºcolilor. (Paralel se desfãºoarã ºi noua îm-
pãrþire teritorialã a þãrii, prilej cu care este desfiinþatã ºi Regiunea
Autonomã Maghiarã, o altã „enclavã” a limbii maghiare pe teritoriul
României, mai întîi prin transformarea sa în Mureº-Autonomã Ma-
ghiarã prin adãugarea unor zone compact româneºti, apoi prin des-
f iinþarea sa completã.) Aparent acþiuni nevinovate, din raþiuni prag-
m atice. Elementele etniei majoritare pãtrund astfel în toate institu-
þiile de învãþãmînt ale minoritãþilor naþionale, pînã atunci ateliere
ac tive ale reproducerii culturale ºi supravieþuirii identitare ale aces-
tora. Sistemul bolºevic al comisarilor (naþionali, de astã datã) se in-
staleazã în toate instituþiile culturale minoritare, cît de cît autonome
la acea datã.

Nu e un secret pentru nimeni cã o comunitate etno-culturalã su-
p ravieþuieºte în primul rînd prin limbã. Dacã a învãþa limba maternã
nu este similar cu a învãþa în  limba maternã, nici a învãþa în limba
maternã doar anumite discipline nu este similar cu a învãþa integral
în limba maternã. Toate limitãrile duc în mod inevitabil la sãrãcirea
l im bii ºi la restrîngerea sa la nivelul comunicãrii comune, la diglosie,
ºi, în cele din urmã, la abandonarea sa în domenii ce depãºesc lim-
bajul cotidian. Chiar ºi în situaþia unui învãþãmînt complet în limba
maternã a minoritãþii, presiunea zilnicã a limbii oficiale, majoritare,
este atît de puternicã încît pierderile limbii materne sînt inevitabile.

Pãs trãtorii ºi ocrotitorii limbii sînt instituþiile culturale proprii,
în primul rînd ºcoala, instituþia fundamentalã care reproduce inte-
lectualitatea capabilã sã pãstreze ºi sã dezvolte limba ºi cultura
unei comunitãþi. Dacã vrei sã nimiceºti o comunitate culturalã, de-
cap i teazã-i intelectualitatea. ªi cum poþi s-o faci mai bine decît con-
fiscîndu-i ºcolile, chiar dacã la început doar mixîndu-le sub pretex-
tul aprofundãrii „unitãþii naþionale în jurul partidului” ºi a apro-
p ierii dintre naþionalitãþi. Exact acest proces a început în 1959-60 ºi
a co ntinuat pînã în 1989, cu „excelente” rezultate. Chiar dacã
atunci aplicarea hotãrîrii s-a fãcut de la o zi la alta, procesul de asi-
m i lare a fost lent, de lungã duratã, o strategie aplicatã cu rãbdare,
uneori aproape pe neobservate, creîndu-se chiar o psihozã prin ca-
re victima sã aibã, pe cît posibil, ºi sentimentul vinovãþiei. Securita-
tea s-a ocupat cu succes ºi de acest aspect. Mixarea s-a petrecut
treptat, introducîndu-se mai întîi doar cîteva clase româneºti, doar
cîteva discipline care sã fie predate exclusiv în limba românã, ºi pe
m ãsurã ce creºtea prezenþa elementului majoritar, prezenþa celui
minoritar devenea tot mai timidã, mai simbolicã, mai retrasã. Ne-
maivorbind de faptul cã, de-acum, datoritã prezenþei cadrelor di-



pretext tipic securistic de legitimare a intervenþiei, „amestecarea” fã-
cînd parte dintr-o strategie mult mai amplã care numai de astfel de
pretexte nu mai avea nevoie.

Desigur, de atunci au trecut 40 de ani ºi fizic atît profesorii cît
m ai  ales elevii s-au schimbat. Întrebarea este dacã spiritul urmaºilor
acelor misionari (de voie sau de nevoie, nu mai are importanþã)
de-acum 40 de ani este sau nu altul? Reacþiile lor vehemente însã la
revendicãrile proprietarilor de drept, dupã 30, respectiv 40 de ani,
par sã punã sub semnul întrebãrii speranþele noastre într-o schim-
bare fundamentalã a mentalitãþii lor de atunci.

Dacã e sã supunem unei analize mai atente argumentele elevi-
lor români de a nu pãrãsi ºcoala (pentru cã profesorii, mai chibzu-
i þ i, au preferat sã rãmînã în umbrã), vom afla de la liderii rãsfãþaþi
de presã ai acestora cã „doresc sã fie împreunã cu elevii maghiari
ca sã se cunoascã mai bine”. Nobilã intenþie! Dar ce-ar fi fost ca
ziariºtii noºtri, mulþumiþi cu minima rezistenþã, sã-ºi fi adîncit cu-
riozitatea continuînd seria întrebãrilor încercînd sã afle dacã în cei
patru ani de zile de cînd frecventeazã cursurile în aceeaºi clãdire ºi
ins tituþie s-au cunoscut mai bine sau nu, dacã au învãþat cît de cît
ºi limba celorlalþi, dacã au învãþat ceva despre cultura, istoria, obi-
ceiurile colegilor lor, dacã au dezbãtut împreunã problemele lor
comune sau dacã au încercat sã afle ceva despre aspiraþiile specifi-
ce ale colegilor lor de altã naþionalitate, limbã maternã ºi confesiu-

ne? Dacã au desfãºurat programe culturale comune care sã-i apro-
p ie în afarã, eventual, de bãtutul mingii împreunã în timpul re-
c reaþiilor…?

N-ar trebui sã mire pe nimeni dacã rãspunsurile elevilor români
la aceste întrebãri, mai mult decît retorice, vor fi negative. ªi chiar
dacã vom afla cã, uneori, au avut loc ºi programe comune, acestea
nu au fost altceva decît noi prilejuri de afirmare ºi impunere a limbii
ºi autoritãþii majoritãþii ºi nicidecum prilejuri de comunicare auten-
ticã între comunitãþi cu drepturi egale. (Doar nu poþi pretinde, nu-i
aºa, de la un reprezentant al naþiunii de stat sã fie bilingv ca minori-
tarul  ºi sã asculte cuminte minute în ºir „pãsãreasca” supusului alo-
gen pe care oricum n-o înþelege…) Comunitatea fizicã, existentã în
aceeaºi clãdire nu rãspunde astfel nici unei aspiraþii interculturale,
elevii se ignorã de fapt, cu singura diferenþã cã minoritarii studiazã
în cadrul programei obligatorii limba ºi cultura majoritãþii. Desigur,
nu elevii poartã rãspunderea pentru acest handicap programat, ci
sistemul de învãþãmînt oficial, care nu oferã majoritarilor ºansa, fie
ºi facultativã, de a studia limba ºi cultura minoritãþii cu care con-
vieþuieºte. Nu clãdirile îi separã pe aceºti tineri, ci filozofia ce stã în
spatele unui sistem de învãþãmînt, opac la valorile interculturale.

Cam acesta este nivelul comunicãrii dintre comunitãþile ºcolare
în condiþiile exerciþiilor impuse de statul naþional(-ist). De ce atîta
„d isperare” atunci la ameninþarea spectrului despãrþirii? De ce mai
e nevoie sã frecventeze elevii români ºi maghiari sãlile aceleiaºi clã-
d iri ºi instituþii dacã comunicarea dintre ei este cvasi-nulã, fie pen-
tru cã unii nu pot, fie cã alþii nu vor? De ce nu ar putea participa la
reuniuni comune, la competiþii sportive comune, la tabere ºi excur-
sii comune respectînd întocmai identitatea ºi specificul cultural al
celui lalt ºi dacã învaþã în clãdiri ºi instituþii separate?

Dupã cum am putut afla mai devreme de la securistul „patriot” al
preºedintelui UVR, „amestecarea” urmãrea, de fapt, cu totul alt scop:
infiltrarea instituþiilor culturale ale minoritãþilor cu majoritari dispuºi
sã- i þinã sub observaþie pe concetãþenii lor de altã limbã. Or, revenirea
la vechea situaþie echivala cu abandonarea unei cuceriri ºi scoaterea
de sub controlul vigilent al majoritarului a unei instituþii culturale
minoritare, un „periculos” laborator al reproducerii identitare. Ar
echivala poate cu abandonarea “proiectului naþional românesc”…

Dar totuºi, cãrui fapt i se datoreazã opoziþia atît de înverºunatã la
separarea ºcolilor, dincolo de aspectul sãu mãreþ, misionar? Gurile
rele susþin (sau ºoptesc, neavînd curajul sã spunã cu voce tare) cã
atît elevii cît ºi profesorii români se tem în primul rînd de… compe-
tiþie. Dacã a fi român în „liceul ungurilor” era suficient, indiferent
de performanþã, ba mai aducea ºi o aurã de eroism misionar, în lice-
ele româneºti de acelaºi nivel, ca Papiu sau Unirea, pretenþiile fiind
d i ferite atît pentru elevi cît ºi pentru profesori, naþionalitatea n-ar
mai juca rolul de criteriu selectiv. „Martirajul” cu banderolã tricolo-
rã la Papiu sau Unirea nu ºi-ar mai avea legitimitatea.

Dar dacã teama de competiþie este omeneºte explicabilã, opoziþia
de principiu a elevilor faþã de transformarea ºcolii în liceu maghiar

ºi dupã absolvirea lor, cînd orice tînãr normal se bucurã, de fapt, cã
a scãpat de ºcoala respectivã cu toate gesturile lacrimogene de rigoa-
re, este deja suspectã ºi trãdeazã directive venite din afara ºcolii. Da-
cã pot înþelege ºi susþine chiar pretenþia elevilor români de a absolvi
ºco ala în care au dat admitere ºi aveau astfel o relaþie contractualã, e
g reu sã accepþi declaraþiile cu evident substrat politic care neagã în
principiu dreptul comunitãþii maghiare de a i se restitui o proprieta-
te,  respectiv o instituþie cu valoare simbolicã în ocrotirea identitãþii
sale cultural-lingvistice. Negarea în principiu a acestui drept trãdea-
z ã,  de fapt, sub pretextul iubirii frãþeºti dintre elevi, intenþia politicã a
ºtergerii identitãþii prin anihilarea instituþiilor care s-o apere ºi s-o
reproducã.

Trebuie sã vã mãrturisesc cã, într-o societate autentic democrati-
cã ºi liberalã, aº opta fãrã sã stau pe gînduri pentru o instituþie mix-
tã, bilingvã, nu numai cu linii cultural-lingvistice separate dar ºi per-
mutabile. Într-o societate interculturalã în care comunicarea sã
acþioneze nu numai dinspre minoritate spre majoritate, ci ºi invers,
într-un echilibru echitabil între comunitãþi, opþiunea pentru o insti-
tuþie comunã dominatã de reciprocitate ar fi cît se poate de fireascã.
Unde permeabilitatea culturalã sã fie reciprocã, fãrã sub- ºi supraor-
donãri în funcþie de relaþia comunitãþii respective cu statul naþional,
ad icã cu autoritatea. Dar nici în cazul unei astfel de opþiuni nu mi-aº
permite sã contest dreptul legitim al comunitãþilor naþionale la exis-
tenþã unor instituþii autonome – ateliere vii ale pãstrãrii, reproduce-
rii ºi dezvoltãrii limbii ºi culturii unei comunitãþi în deplinã privatita-
te. Ceea ce considerãm, nu-i aºa, ca a fi fost pe deplin legitim pentru
comunitatea româneascã din Ardealul unguresc de dinainte de 1918
sau pentru cea din Cernãuþi sau Gyula de astãzi? (Dincolo de aspec-
tul juridic al chestiunii, ar fi o eroare gravã dacã aceste instituþii au-
tonome s-ar închide în sine, nu ar comunica activ cu restul mediu-
lui ºi ar ignora contextul social-politic în care trãiesc. Dar de aici pî-
nã la a contesta dreptul de a avea instituþii proprii, este distanþa, to-
tuºi, de la democraþie la autoritarism.)

Comunitãþile cultural-lingvistice nu pot exista fãrã grave deterio-
rãri identitare într-o permanentã stare de subordonare ºi imixtiune
în chestiunile lor culturale specifice ºi, într-un fel, private. Nu întîm-
plãtor subliniazã Gabriel Andreescu cã privatitatea comunitarã a
grupurilor etno-culturale este la fel de legitimã ºi necesarã pentru
salvarea raporturilor interetnice cum este cea individualã. „Aceasta
ar fi nevoia comunitãþii de a circumscrie un spaþiu propriu. Putem
face analogie cu persoana care tinde sã-ºi circumscrie un spaþiu al ei
–  num it spaþiu privat – unde are dreptul sã rãmînã cu sine însãºi,
fãrã intervenþii din afarã. Nevoii de viaþã privatã îi corespunde, în ca-
zul persoanei, «dreptul la privatitate». Pe aceastã analogie putem
vo rbi despre nevoia comunitãþii de «privatitate comunitarã» ºi des-
p re un drept al comunitãþii, «dreptul la privatitate comunitarã»”.
(Altera 17-18, p.126.)

Este cel puþin straniu cã privatitatea comunitarã necontestatã în
cazul comunitãþilor religioase, este puternic negatã în cazul celor et-
no -naþionale. Duplicitatea discursului celor care refuzã acest tip de
privatitate poate fi ilustratã cît se poate de elocvent cu exemplul rela-
þiei dintre Biserica Ortodoxã Românã ºi cea Românã Unitã cu Roma.
Î n timp ce prima refuzã cu vehemenþã sã împartã bisericile cu cea
de a doua (fãcînd chiar abstracþie de faptul cã ele aparþin de drept
acestora din urmã), apãrîndu-ºi cu dinþii privatitatea proprie ,
atunci cînd este vorba de retrocedarea unor ºcoli concetãþenilor ma-
ghiari, de exemplu (fãcînd din nou abstracþie de faptul cã acestea
aparþin de drept acestora din urmã), reprezentanþii aceloraºi filozofii
sînt cuprinºi de o „iubire” interetnicã sufocantã, care îi determinã
sã refuze de astã datã, evident, separarea, adicã  privatitatea altora.

În zona noastrã politico-geograficã, ºcolile mixte, ca ºi universitã-
þile „multiculturale” de altfel, nu sînt, din pãcate, decît ori soluþii de
forþã majorã, ori instrumente mascate de asimilare culturalã. Atîta
timp cît multiculturalitatea nu este ºi in terculturalitate, aceste in-
sti tuþii mixate nu sînt decît pretexte comode de asimilare „fãrã dure-
re” a minoritãþilor. Pentru maghiarii din Ardeal, o fazã intermediarã
spre statutul de „ceangãu”.

Dacã cineva s-ar îndoi de sensul adevãrat al „multiculturalitã-
þii” deplînse cu atîta spectaculozitate de eroii principali ai „scanda-
lului  Bolyai”, ajunge sã recapitulãm cuvintele cheie ale partizanilor
„iubirii interetnice”, practicabile fireºte în cadrul instituþiilor cul-
turale minoritare în care au reuºit sã-ºi strecoare piciorul: „Trans-
ilvania româneascã  e ternã ºi nedespãrþitã”, „Noi de aici nu ple-
cãm dornici ca l imba românã s ã fie într-adevãr, acasã stãpînã!”,
„miºcarea româneascã Pro Bolyai – român”,  „Cu asemenea tineri
Ardealul va fi veºnic românesc! ” etc., ca sã citez doar cîteva dintre
perlele sinceritãþii involuntare ale acestora. Este de mirare cã apã-
rãtorii autonomiei culturale minoritare refuzã o asemenea „multi-
cul turalitate”?

Naþionaliºtii români optimiºti (precum ºi cei maghiari sceptici)
susþin cã Liceul Bolyai nu va fi retrocedat niciodatã comunitãþii cãre-
ia i -a aparþinut aproape o jumãtate de mileniu. Dupã cum nu va fi
reînfiinþatã Universitatea Bolyai ºi nu vor fi retrocedate proprietãþile
bisericilor ºi comunitãþilor minoritare, în ciuda legilor adoptate, a
p ro misiunilor fãcute ºi angajamentelor faþã de instituþiile internaþio-
nale. S-ar putea sã aibã dreptate. Urmãrile acestei politici naþionale
ar putea fi însã previzibile, dupã cum dovedesc ºi primele rezultate
ale recentului recensãmînt al populaþiei. Întrebarea este doar dacã –
dupã plecarea germanilor ºi evreilor – odatã cu dispariþia ungurilor
d in Transilvania, românii rãmaºi vor fi mai fericiþi?

SZOKOLY ELEK s-a nãscut în 1939 la Fãget, judeþul Timiº. Este directorul
Ligii Pro Europa. Chestiunea transilvanã între melancolie ºi realitate,
în Problema transilvanã, Iaºi, 1998.

dactice ºi a elevilor români care ori nu ºtiau, ori „nu trebuia” sã
º tie  limba celuilalt, toate activitãþile comune se desfãºurau în limba
ºi în spiritul culturii naþionale majoritare, limba ºi cultura minori-
tarului fiind silite sã se retragã tot mai mult din spaþiul public al
ºcolii, tot aºa cum erau silite sã se retragã tot mai mult din spaþiul
public în general. Strategia urmãrea în mod evident atrofierea trep-
tatã a l iniei culturale minoritare în favoarea afirmãrii tot mai puter-
nice a celei majoritare. Minoritarul trebuia sã conºtientizeze faptul,
fãrã dreptul de a-l ºi exprima, cã este doar tolerat în instituþia res-
pectivã, nu în ultimul rînd ºi datoritã „generozitãþii” majoritarului.
Î n acelaºi timp, prezenþa elementului românesc – mai ales a cadre-
lor didactice, dar nu numai – era consideratã ca necesara prezenþã
a o chiului vigilent al patriotului, al reprezentantului statului naþio-
nal, care sã þinã sub observaþie elementele „alogene”, ca nu cumva
sã nutreascã idei ostile. Românii care nu acceptau aceastã „misiu-
ne patrioticã” au devenit suspecþi, au fost marginalizaþi ºi stigmati-
z aþi drept trãdãtori de neam.

Recîºtigarea ºcolilor dupã decembrie '89 devenise astfel, în mod
absolut firesc, obiectivul numãrul unu al tuturor comunitãþilor mi-
noritare din România, printre care, fireºte, ºi al comunitãþii maghia-
re. Evenimentele din primãvara lui 1990 ilustreazã tocmai afirma-
rea acestei prioritãþi, respectiv reacþia celor care nu puteau accepta
abandonarea „cuceririlor socialismului biruitor”.

Sumara evocare a acestor
detalii istorice am considerat-o
inevitabilã pentru a înþelege si-
tuaþia de astãzi. Pentru cã as-
tãzi, ca ºi acum doisprezece
ani , ne aflãm nu numai în faþa
unei probleme reale care se ce-
re a fi rezolvatã, dar ºi în faþa
unei perfide diversiuni ale cãrei
nuanþe nu sînt evidente la pri-
m a privire. ªi, în cele din urmã,
ne gãsim în faþa unei profunde
crize de conºtiinþã. Nu asistãm
o are din partea celor care au
participat înainte de ’89 la con-
fiscarea ºcolilor minoritãþilor
de cãtre statul naþional-comu-
nist – în mod activ sau pasiv,
dar neopunîndu-se! – sau din
partea urmaºilor acestora, la
culpabilizarea colectivã ca „se-
paratiºti”, „egoiºti etnici” etc. a
unei comunitãþi care are tupeul sã-ºi revendice proprietatea? ªi asta
în rãspãr cu tot ce poate fi numit principiu european al proprietãþii,
evocîndu-se sus ºi tare tocmai aceste principii? (Asemãnarea izbitoa-
re cu situaþia bisericii greco-catolice nu este întîmplãtoare.)

Acum, în 2002, tehnica culpabilizãrii victimei a funcþionat impe-
cabil – ºi datoritã colaborarãrii entuziaste a aproape întregii prese
româneºti, ca ºi în martie '90 de altfel. Dar ceea ce este mai dureros
este cã tînãra generaþie, de bunã credinþã, a fost din nou împinsã în
faþã, fiind folositã drept „carne de tun” fãrã pic de scrupule, de cei
care s-au ferit sã-ºi arate faþa. De aceea, mã adresez în primul rînd
acestor tineri care sînt primele victime potenþiale ale unor linii de
fro nt pe care nu le cunosc ºi, ca atare, n-au cum sã le înþeleagã.

Pentru cei pentru care ºirul argumentelor începe ºi se sfîrºeºte
cu dogma „sîntem în România”, „Ardealul veºnic românesc” etc.
(ca ºi cum România ar trebui sã fie un lagãr de concentrare ºi nu o
republicã democraticã a cetãþenilor contribuabili care o formeazã,
iar A rdealul nu ar fi patria comunã a locuitorilor sãi) este oricum
inutil sã ne risipim energiile. Dar tinerii, atîta timp cît îºi pun între-
bãri ºi nu se limiteazã doar la rãspunsuri prefabricate, reprezintã o
ºansã.

Ceea ce revine ca un refren obsedant – „de ce vreþi sã ne despãr-
þi þ i odatã ce noi trãim împreunã în aceastã þarã ºi ne înþelegem atît
de b ine?” – este întrebarea adresatã cu generozitate pateticã de elevii
ºi cadrele didactice români, întrebare retoricã adresatã unor politi-
ceni  care, chipurile se amestecã în treburile ºcolii. Întrebarea pare
sã fie de bun simþ. La prima vedere, aproape cã nu ai ce rãspunde.
Dar ne aduce aminte în mod inevitabil de acea nedumerire a unor
colegi români din 1990, care se întrebau miraþi de ce vor maghiarii
drepturi lingvistice, ºcoli separate ºi autonomie culturalã odatã ce
„am stat atîþia ani împreunã la cozi?”.

Cine sînt cei care nu doresc „sã se despartã” sau, mai exact, nu
do resc sã pãrãseascã instituþia de învãþãmînt despre care vorbeam?
ªi unii ºi alþii? ªi maghiarii ºi românii? Altfel spus, ºi gazdele ºi oas-
peþii? Nu. Doar aceºtia din urmã. Cei care în 1960 au fost implantaþi
în misiune în ºcolile maghiare în general ºi în Liceul Bolyai Farkas
d in Târgu-Mureº, „care reprezintã simbolul naþionalismului ºi tradi-
þionalismului” (maghiar desigur), dupã cum reiese din articolul
unui „dr. sociolog”. Dacã ar fi sã dãm crezare „mãrturiei” d-lui Zeno
Opriº, preºedintele Uniunii Vatra Româneascã, din scrisoarea des-
chisã adresatã d-lui Adrian Nãstase, conform cãreia „am ascultat
stupefiat relatarea unui ofiþer de securitate (în 1965, n.n.), care
m i-a spus cã hotãrîrea de amestecare a claselor de elevi români cu
unguri ºi secui (sic!) în cadrul aceleiaºi ºcoli a fost dispusã de
G heorghe Gheorghiu-Dej, ca urmare a faptului cã a fost dejucat un
ac t terorist pus la cale de unguri, care intenþionau sã arunce în aer
un liceu românesc”, am avea raþiunea misionariatului acestor im-
p lantãri. Pentru cei care cunosc însã tehnicile diversioniste ale Secu-
ri tãþii – cu care iatã, nu întîmplãtor, dl. Zeno Opriº întreþinuse relaþii
de asemenea confidenþialitate – nu se îndoiesc cã este vorba de un



Proiectul federalizãrii
Republicii Moldova

Ziarele guvernamentale Moldova suveranã ºi Nezavisimaia Moldo-
va au publicat la 9 iulie textul integral al proiectului de acord dintre
Republica Moldova ºi Transnistria, document prezentat la Kiev sãptã-
mîna trecutã ca iniþiativa comunã a OSCE, Rusiei ºi Ucrainei, media-
tori în problema reglemetãrii conflictului transnistrean.

Proiectul stipuleazã cã Republica Moldova este un stat de drept, de-
mocratic, federal. „Organizarea teritorialã a Republicii Moldova inclu-
de formaþiunile teritorial-statale create, care sînt în drept sã aibã Con-
stituþia ºi legislaþia lor, însã Constituþia Republicii Moldova ºi legile ei
au prioritate pe întreg teritoriul þãrii”. „Limba de stat va fi limba mol-
doveneascã, ce va funcþiona în baza grafiei latine, dar formaþiunile te-
ritorial-statale sînt în drept sã stabileascã limbile lor oficiale, care sã se
întrebuinþeze, alãturi de limba de stat a Republicii Moldova, în organe-
le puterii, în instituþii ºi în administraþia localã”.

Organizarea R. Moldova ar urma sã fie bazatã pe „integritatea ei sta-
talã, pe unitatea sistemului puterii de stat, pe delimitarea domeniilor de
competenþã ºi a atribuþiilor între organele puterii de stat ale R. Moldova
ºi organele puterii ale formaþiunilor teritorial-statale ale R. Moldova”.

În relaþiile reciproce cu organele puterii de stat ale R. Moldova, for-
maþiunile teritorial statale ale R. Moldova vor fi egale în drepturi.

Articolul 8 al proiectului prevede cã „puterea de stat în R. Moldova
este exercitatã de cãtre Preºedintele R. Moldova, de Parlament (Came-
ra Reprezentanþilor, formatã din 71 de deputaþi ºi Camera Legislatori-
lor, din 30), de Guvernul R. Moldova, de instanþele judecãtoreºti ale
R. Moldova. Puterea de stat în formaþiunile teritorial-statale va fi exer-
citatã de organele puterii de stat constituite de ele.

Acordul stabileºte delimitarea atribuþiilor dintre organele puterii de
stat ºi organele formaþiunilor teritorial-statale.

Potrivit articolului 15, în competenþele R. Moldova intrã adoptarea
ºi modificarea Constituþiei ºi a legilor, precum ºi organizarea de stat a
R. Moldova ºi a teritoriului ei, apãrarea drepturilor ºi a libertãþilor
omului ºi ale drepturilor minoritãþilor naþionale; gestionarea proprie-
tãþii de stat, stabilirea cadrului juridic al pieþei unice, reglementarea în
domeniile financiar, monetar, vamal ºi de creditare, emisiunea mone-
tarã, bazele politicii preþurilor; bugetul republican, impozitele ºi taxe-
le; sistemele energetice, transporturile, cãile de comunicaþii, informa-
þia ºi telecomunicaþia; politica externã ºi relaþiile internaþionale, trata-
tele internaþionale ale R. Moldova, problemele rãzboiului ºi pãcii; rela-
þiile economice externe; apãrarea ºi securitatea statului; industria de
apãrare; stabilirea modului de cumpãrare ºi vînzare a armamentului,
a muniþiilor, a tehnicii militare; stabilirea ºi apãrarea frontierei de stat,
a spaþiului aerian al R. Moldova; organizarea judecãtoreascã; organele
de drept, legislaþia penalã, civilã, procedura arbitralã, reglementarea
juridicã a proprietãþii intelectuale; serviciul meteorologic, standardele,
etaloanele, sistemul metric ºi calcularea timpului; denumirile obiecte-
lor geografice; distincþiile de stat ºi titlurile onorifice.

Articolul 16 al proiectului stabileºte competenþe comune, asigura-
rea corespunderii constituþiilor ºi a legilor formaþiunilor teritorial-sta-
tale cu acest acord, cu Constituþia ºi cu legile R. Moldova;

Apãrarea drepturilor ºi libertãþilor omului ºi ale cetãþeanului; apã-
rarea drepturilor minoritãþilor naþionale; asigurarea legalitãþii ºi ordi-
nii de drept.

Realizarea competenþelor comune ºi exclusive ale R. Moldova ºi ale
formaþiunilor teritorial-statale coordonate de cãtre pãrþi se va produce
eºalonat.

Articolul 18 spune cã pe teritoriul R. Moldova nu se admite stabilirea
de frontiere vamale interne, de taxe, ºi de oricare alte obstacole pentru
circulaþia liberã a mãrfurilor, a serviciilor ºi a mijloacelor financiare.

Articolul 19 declarã cã unitatea monetarã a R. Moldova este leul.
Emisiunea monetarã ar urma sã intre în atribuþiunile exclusive ale
Bãncii Naþionale. Punerea în circulaþie ºi emiterea altor unitãþi mone-
tare în R. Moldova nu va fi admisã.

Articolul 24 stabileºte cã preºedintele R. Moldova va fi ales în ca-
drul ºedinþei comune a celor douã camere ale Parlamentului. El va
avea dreptul sã suspende aplicarea actelor organelor puterii executive
ale R. Moldova ºi ale formaþiunilor teritorial-statale, în cazul în care
aceste acte contravin Constituþiei R. Moldova ºi legilor ei, angajamen-
telor internaþionale ale R. Moldova sau încalcã drepturile ºi libertãþile
omului ºi ale cetãþeanului, pînã la soluþionarea acestei probleme în in-
stanþa de judecatã.

Prin articolul 34, pãrþile ar trebui sã-ºi asume obligaþia de a nu re-
curge în relaþiile reciproce la aplicarea forþei sau la ameninþarea cu
for þa. Pãrþile vor reafirma cã eventualele divergenþe vor fi soluþionate
prin mijloace paºnice, pe calea negocierilor ºi a consultãrilor dintre
R. Moldova ºi Transnistria, cu concursul ºi prin medierea statelor ga-
rante ºi a Misiunii OSCE.

Articolul 35 stabileºte cã Federaþia Rusã, Ucraina ºi OSCE au calita-
tea de garanþi ai respectãrii prevederilor acordului. În acord sînt com-
partimentate garanþiile politice, în domeniul economiei, în domeniul
militar ºi în sferele social-culturale.

În domeniul economiei (art. 40), se anunþã soluþionarea proble-
melor de revigorare ºi dezvoltare economicã într-o perioadã de tranzi-
þie, în care va fi soluþionatã în mod eºalonat problema monedei unice,
pînã la întroducerea cãreia va fi menþinut actualul sistem de circulaþie
monetarã.

Garanþiile în domeniul militar prevãd cã pãrþile se declarã de acord
cu prezenþa, în perioada de tranziþie, a forþelor de pace sub conduce-

rea OSCE. Regulamentul cu privire la forþele de pace din Transnistria
va fi prevãzut într-un document special, care va fi semnat odatã cu
acest acord.

(Basa-press, Agenþia de presã FLUX, 9 iulie 2002)
***

În numãrul nostru viitor vom reveni cu o analiza mai amplã a
situaþiei din Republica Moldova. Deocamdatã, ne rezumãm la pu-
blicarea reacþiilor mai semnificative ale politicienilor moldoveni ºi
români, precum ºi a cîtorva comentarii de presã. (Red.)

RADIO ROMÂNIA ACTUALITÃÞI (9 iulie, ora 22:34, emisiunea „24
de ore”, corespondenþa din Chiºinãu a lui Valentin Þigãu): Reprezen-
tan þii puterii, ai alianþei Braghiº, precum ºi ai unor formaþiuni cu
orientare de stînga s-au pronunþat deja în favoarea documentului de
federalizare a Moldovei. Creºtin-democraþii ºi alte partide de dreapta
trec de la o atitudine rezervatã la respingerea fãþiºã a propunerilor co-
nþinute în proiectul OSCE. Într-o conferinþã de presã, vicepreºedintele
Partidului Liberal, Anatol  Þurcan, a declarat: „Un plan mai dezastruos
pentru Republica Moldova în sensul soluþionãrii politice a diferendu-
lui transnistrean este mai greu sã-þi închipui. Noi, practic, avem de-a
face cu un plan de desfiinþare a Republicii Moldova. Este evident cã, în
aceastã situaþie, poziþia Rusiei ºi Ucrainei dominã asupra deciziilor ca-
re sînt luate, chipurile, de OSCE. (...) Noi sîntem de pãrere cã, în cazul
în care se va purcede la aceastã procedurã, sînt temeiuri foarte serioa-
se sã bãnuim cã Republica Moldova va dispãrea ca stat, iar în aceastã
zonã va apãrea un focar de tensiune care va periclita securitatea ºi sta-
bilitatea în aceastã zonã a Europei.”

PARTIDUL LIBERAL a lansat o declaraþie, în care se spune cã „ideile
centrale ale proiectului contravin în mod flagrant normelor de drept
internaþional, Constituþiei R. Moldova, practicilor europene, tuturor
documentelor privind soluþionarea conflictului transnistrean semnate
anterior de partea moldoveneascã ºi de reprezentanþii statelor garan-
te”. (Basa-press, 9 iulie 2002)

OLEG SEREBRIAN, liderul Partidului Social-Liberal: „Problema
transnistreanã nu trebuie soluþionatã prin federalizarea Moldovei, ci
prin acordarea unui statut de largã autonomie acestei regiuni. Federa-
lizarea republicii ar putea fi acceptatã într-un singur caz: cînd din
aceastã federaþie vor face parte nu doar trei subiecþi, ci minimum un-
sprezece”. (Basa-press, 9 iulie 2002)

OAZU NANTOI, preºedintele Partidului Social-Democrat din Moldo-
va: „Acordul de soluþionare a problemei transnistrene, prezentat de
cãtre misiunea OSCE la Kiev, nu a fost pregãtit doar de experþii acestei
organizaþii, ci inspirat ºi de mediatori. O dovadã în acest sens o consti-
tuie faptul cã, în documentul menþionat, se conþin mai multe expresii
enunþate anterior de preºedintele rus, Vladimir Putin”. (Infotag,  9 iu-
lie 2002)

RADU PODGOREANU, deputat PDS, preºedintele Comisiei pentru
Politicã Externã a Camerei Deputaþilor: „Este clar cã soluþiile avansate
aici sînt soluþii care, vrînd-nevrînd, postuleazã o ºi mai pronunþatã se-
parare între România ºi Republica Moldova. Cred cã o structurã fede-
ralã de tipul celei descrise în document ar face ºi mai complicatã rela-
þia dintre România ºi Republica Moldova, pentru cã celelalte entitãþi ar
avea limbi proprii, deci elemente care ar face mult mai greu o relaþie
din aceasta specialã cu întreaga federaþie moldoveneascã care s-ar
naº te; în schimb, cred cã este evident cã o asemenea structurã ar în-
curaja într-adevãr o menþinere a Republicii Moldova într-o sferã est-e-
uropeanã ºi, sigur, ar putea ca, cel puþin pentru o anumitã perioadã de
timp, Europa de tip occidental sã se termine aici, pe malul Prutului”.
(BBC, 10 iulie, ora 6:00)

IURIE ROªCA, preºedintele Partidului Popular Creºtin-Democrat
d in Moldova: „Poziþia moderatã, ca sã nu spun stranie a Misiunii OSCE
la Chiºinãu poate fi interpretatã ºi ca o cedare de moment a Occiden-
tului în faþa Federaþiei Ruse, care, aºa cum s-a observat în ultima vre-
me, nu mai trateazã atît de vehement chestiunea extinderii NATO. Este
o cedare ritualicã în faþa pretenþiilor Fedaþiei Ruse de a-ºi conserva in-
teresele în aceastã zonã. (...) Proiectul de federalizare reprezintã o re-
p licã a Federaþiei Ruse la extinderea NATO în aceastã zonã ºi, în spe-
cial, la intrarea României în blocul Nord-Atlantic. (...) Dacã prin ab-
surd acest model s-ar încerca sã fie aplicat în practicã s-ar produce
dezintegrarea definitivã ºi ireversibilã a formaþiunii statale dintre Prut
ºi  Nistru, iar comunitatea internaþionalã ar avea un focar de conflict cu
consecinþe imprevizibile ºi cu o duratã greu de calculat în timp. (...) Se
încearcã sã se exercite ºantaj ºi sã se imobilizeze voinþa politicã a Re-
publicii Moldova de aderare la NATO, la UE, de apropiere de spaþiul oc-
cidental. Este vorba despre încropirea unui aºa-zis Königsberg în
aceastã zonã sud-est europeanã, cu pretextul cã acesta ar fi modul în
care se rezolvã conflictul transnistrean. (...) Este la fel de surprinzãtor
sã gãsim în art. 40 remarca potrivit cãreia nici mãcar moneda unicã
nu va circula pe întregul teritoriu al actualei Republici Moldova. (A se
confrunta cu referirile la art. 19 ºi 40 din sinteza proiectului, fãcu-
tã de BASA-PRESS – Red.) Consider cã aceastã improvizaþie de statut
nu poate sã serveascã drept temei solid pentru depãºirea conflictului
transnistrean. De aceea, formula propusã este inacceptabilã nu numai
pentru opinia publicã ºi societatea civilã din Republica Moldova, dar
pentru orice factor din exteriorul Republicii Moldova care, într-adevãr,
doreºte o pace durabilã, o stabilitate ºi evitarea unor tensiuni în aceas-
tã parte a Europei”. (Flux, 10 iulie 2002)

JURNALUL NAÞIONAL (11 iulie 2002): „Planul OSCE marcheazã, în
opinia partidelor democrate de la Chiºinãu, o nouã etapã spre împin-
gerea Republicii Moldova într-o direcþie contrarã apropierii de Româ-
nia”. (Basarabia la ruleta ruseascã, editorial de Dan Constantin.)

ZIUA (11 iulie 2002): Federalizarea Basarabiei slujeºte interesele
ruseºti.

ADEVÃRUL (11 iulie 2002): A început federalizarea Republicii Mol-
dova.

ADUNAREA POPULARÃ (legislativul regional) de la COMRAT a adre-
sat miercuri, 10 iulie OSCE, Rusiei ºi Ucrainei, în calitatea acestora de
mediatori ºi garanþi în procesul de reglementare a conflictului trans-
nistrean, o cerere prin care solicitã acceptarea Gãgãuziei ca parte la
negocieri ºi subiect al unei viitoare federaþii ce se va constitui în Repu-
blica Moldova”. (Moldova Azi, 11 iulie 2002)

ÞARA (11 iulie 2002): „Fiþi atenþi! Modul de concepere a viitorului
stat federal este doar un tertip menit sã mascheze, de fapt, o asociere
pe picior de egalitate dintre Chiºinãu ºi Tiraspol. (...) Cineva ar putea
sã îmi reproºeze cã, în urma acestei operaþiuni politice, va fi reîntregit,
în sfîrºit, teritoriul Republicii Moldova. Aiurea! Pînã ºi la o lecturã su-
marã a proiectului de acord se poate observa cã prerogativele viitoarei
administraþii federale sînt isignifiante. (...) Se pare cã acordul
urmãreº te, între altele, înlocuirea trupelor ruse cu militari proveniþi
din þãrile membre ale NATO. Dacã lucrurile într-adevãr stau aºa ºi nu
altfel, aceasta e singura idee bunã care poate fi descoperitã în contro-
versatul plan de aplanare a crizei transnistrene propus de OSCE la
Kiev.” (Federalizarea, nu atît un scop, cît un paravan. Editorial.)

FLUX (12 iulie 2002): „Aºa-zisul diferend transnistrean poate fi re-
zolvat doar prin limitarea influenþei ruseºti în stînga Nistrului, dar ºi în
Basarabia. (...) Rostul Transnistriei ca entitate statalã este doar de a ca-
mufla expansiunea moscovitã în sud-estul Europei. Hapul federalizãrii
a fost înghitit cu o uºurinþã impresionantã de factorii decizionali de la
Chiºinãu. Ceea ce ne face sa credem cã planul a fost elaborat cu buna
ºtiinþã a conducerii comuniste”. (Hapul federalizarii, editorial de
Igor Burciu.)

A SOCIAÞ IA OAMENILOR DE ªTIINÞÃ CREªTINI-DEMOCRAÞI: „Tre-
buie sã fie clar pentru toatã lumea cã, în aceastã zonã a Europei nu va
fi instauratã o pace durabilã atîta timp cît vor fi desconsiderate intere-
sele populaþiei bãºtinaºe, care constituie peste 65 la sutã din numãrul
total al locuitorilor RM. Transpunerea în faptã a prevederilor acestui
proiect de acord va conduce, în ultimã instanþã, la declanºarea unui
rãzboi civil cu urmãri imprevizibile pentru pacea ºi stabilitatea în
aceastã zonã a Europei”. (Flux, 12 iulie 2002)

A SOCIAÞIA PRIMARILOR ªI CONSILIERILOR CREªTIN-DEMOCRAÞI:
„Autorii proiectului practic fac abstracþie de existenþa Republicii Moldo-
va în hotarele ei legitime cu o majoritate româneascã de peste 65%. Es-
te total ignorat caracterul unitar al statului nostru, nesocotit dreptul su-
veran al populaþiei de a decide asupra viitorului Republicii Moldova”.
(Þara, 12 iulie 2002)

OLEG SEREBRIAN, preºedintele PSL din Moldova, constatã într-un
articol publicat în ziarul guvernamental cã varianta de federalizare a
Moldovei propusã de OSCE nu are nimic comun cu federalizarea în
sensul european al noþiunii. Moldovei i se propune un plan al cãrui
scop final este dezmembrarea þãrii ºi divizarea societãþii”. (Basa-
-press, 12 iulie 2002)

VSEVOLOD CIORNEI: „Cuvîntul-cheie «federalizare» este sperie-
toarea necesarã ºi suficientã pentru a trata planul OSCE cu scepticism.
ªi iatã cã distinºii reprezentanþi ai partidelor declarate pro-europene
tunã ºi fulgerã retoric contra unui proiect elaborat de o prestigioasã or-
ganizaþie paneuropeanã cu participare nord-americanã. În opinia
unora, OSCE apare ca un fel de teatru de marionete condus de marele
pãpuºar Putin, care, de dragul pãstrãrii Moldovei în sfera de influenþã
a Federaþiei Ruse, a întors pe dos continentul ºi tot Occidentul, i-a
amãgit pe toþi europenii ºi pe americani ca sã-ºi facã mendrele la Nis-
tru, la mãrgioarã. Tradiþionala teorie româneascã a complotului uni-
versal «contra noastrã» este deseori ridicolã ca atare, dar cînd este ra-
portatã la Republica Moldova în calitate de buric al pãmîntului, este
chiar de rîsul gãinilor. Mai cã ni s-ar spune cã Rusia a oprit ºi toate cea-
surile din vest ºi nu le porneºte pînã nu federalizeazã aceastã Moldovã
crucialã pentru destinul patriei lui Dostoievski.

Ciudatã este ºi ridiculizarea implicitã a OSCE, care ne este prezen-
tatã ca un instrument iraþional manipulat de Kremlin. Bãrbaþi impu-
nãtori, preºedinþi de partide vehiculeazã aceastã idee cu o uºurinþã
demnã de depãnarea amintirilor studenþeºti la o halbã de bere ºi nici
nu clipesc din ochi. ªi toate pentru cã idealul unei Moldove unitare es-
te fixat ca un scop concret unic ºi indiscutabil. Toate celelalte variante
– federaþie, confederaþie, monarhie (încã n-a propus-o nimeni, dar la
nivel virtual totul e posibil) – sînt tratate ca niºte aberaþii din aria bala-
mucului. Asta în timp ce lumea e plinã de federaþii, în timp ce lumea
se dezvoltã ºi adapteazã diferite modele la solicitarea situaþiilor concre-
te furnizate de realitate. ªi încã în timp ce statul naþional ca atare nu
mai este ce-a fost în ultimele douã secole, cînd unitarismul unui stat
nu mai este (ºi ca atare nici n-a fost vreodatã) o virtute. Ni se bagã în
creier cã statul unitar e bun, iar cel federal e rãu, ca în Ferma anima-
lelor lui Orwell: «patru picioare e bine, douã picioare e rãu».” (Impre-
sii, Sãptãmîna – Chiºinãu –, 12 iulie 2002)

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE: „Propunerea de federalizare
a Basarabiei continuã sã fie analizatã de MAE, fãrã a se lua o poziþie ofi-
cialã, în calitatea României de membrã a troicii OSCE. Secretarul de
stat Mihnea Moþoc a declarat cã proiectul de federalizare, prezentat de
mediatori, este analizat la Bucureºti ºi se aºteaptã reacþia oficialã a
Chiºinãului. Referitor la afirmaþia lui Iurie Roºca, liderul PPCD de la
Chiºinãu, privind cedarea Occidentului în faþa Rusiei prin acceptarea
federalizãrii Basarabiei, Moþoc a spus cã nu se poate pronunþa în
aceastã temã”. (Gardianul, 12 iulie 2002)

PARTIDUL LIBERAL din Moldova intenþioneazã sã picheteze amba-
sada Rusiei ºi a Ucrainei, precum ºi reprezentanþa OSCE în Moldova,
dorind astfel sã-ºi exprime indignarea în legãtura cu propunerea de
cãtre cei trei mediatori ai proiectului de federalizare a Republicii Mol-
dova. PL a solicitat permisiunea ca pe data de 17 iulie sã fie pichetate
cele trei reprezentanþe diplomatice, „reprezentanþii cãrora au elaborat
un plan de dezmembrare a R. Moldova”. (Info-Prim, 15 iulie 2002)
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VÉGEL László

Regiuni multiculturale:
o datorie a secolului 20

1.  Antecedente
Cunoscutul scriitor austriac Hemito von Doderer are un roman mai puþin
cunoscut: Cascada Slunji, în care strãluceºte în toatã splendoarea ei pano-
rama multiculturalã a Europei Centrale ºi a Balcanilor. Acþiunea romanu-
lui începe la sfîrºitul secolului 19, de fapt, în Viena, oraºul pe care cu patru-
zeci-cincizeci de ani mai tîrziu Hitler avea sã-l numeascã „oraºul pãcãtos”.
Dacã citim romanul scriitorului austriac, ne dãm seama cã putem vorbi nu
numai despre un „oraº pãcãtos”, ci ºi despre „regiune pãcãtoasã”, „regiuni
pãcãtoase”. Locul de desfãºurare a acþiunii romanului cuprinde, de fapt,
întreaga regiune: Viena, Budapesta, Zagreb, Belgrad, Bucureºti, ca sã
amintesc doar oraºele mai mari în care eroii romanului de diferite naþiona-
litãþi se simt ca acasã, înþelegînd diferenþele ºi bucurîndu-se de asemãnãri-
le dintre ei.

Acesta a fost Gründerzeitul regiunii, epoca în care s-au pus bazele capita-
lismului. Eroii romanului, comercianþi, proprietari de fabrici, bancheri,
proprietari de hoteluri, avocaþi, lucreazã la un proiect mare, comun: consti-
tuirea societãþii burgheze. Nimeni nu ar crede cã în scurt timp statul naþio-
nal avea sã asupreascã lumea burghezã, cu atît mai puþin cu cît ideea statu-
lui naþional – conform strãlucitei demonstraþii a lui Ernest Gellner – s-a
nãscut, de fapt, din pîntecul lumii burgheze, deci existau ºanse ca cele douã
sã nu fie opuse.

Însã, în aceastã regiune, primul rãzboi mondial a bulversat tocmai acest
echilibru sensibil, care încã nici nu exista de-a binelea, între burghezie ºi
stat. Clasa burghezã s-a dovedit a fi mai puþin puternicã decît statul, iar for-
marea burgheziei, respectiv naþionalismul burghez a fost învins de naþiona-
lismul statal dezvoltat din naþionalismul de orînduire. De fapt, pacea de la
Versailles este cea care a înclinat definitiv balanþa în favoarea statului naþio-
nal. Aº putea spune chiar cã a întrerupt dezvoltarea organicã a regiunii care,
evident, nu era idealã, dar mãcar încerca sã gãseascã rãspunsuri pertinente
la propriile întrebãri. Pacea de la Versailles, însã, a încercat sã soluþioneze
pacea Europei estice dupã modelul vestic, înfiinþînd, în numele autodeter-
minãrii popoarelor, state naþionale durabile. Dar acest concept – acceptabil
în principiu – a devenit absurd, fiindcã s-a dovedit imposibil de realizat. Pla-
nul wilsonian, pus în practicã inconsecvent, s-a întors pe dos, tocmai deoa-
rece nu a rãspuns problemelor de echitabilitate prin instituþiile înrãdãcinate
în tradiþiile regiunii. Astfel, s-a putut întîmpla ca în numele autodeterminãrii
naþionale, un sfert din totalul de109 milioane de locuitori ai regiunii, adicã
25-26 de milioane de suflete au ajuns în ipostaza de minoritate. Din acestea,
numãrul germanilor a atins ºase milioane numai în Europa Centralã ºi re-
giunea balcanicã (8-9 milioane în întreaga Europã), se putea calcula cu o
minoritate ucraineanã de 5,2 milioane, numãrul evreilor era de 4,5 milioa-
ne, cel al maghiarilor de 3 milioane, ca sã amintim doar populaþiile cele mai
numeroase. Dupã Versailles, 44 la sutã dintre albanezi, 30 la sutã dintre ma-
ghiari, 25 la sutã dintre sloveni, 25 la sutã dintre bieloruºi, respectiv cîte
11,5 la sutã dintre germani ºi slovaci au rãmas în afara þãrii-mamã. Nu în-
tîmplãtor a remarcat Wilson dupã încheierea tratatului de la Versailles
cã „nimic nu poate produce pericole mai mari pentru pacea mondialã
decît tratamentul care poate fi aplicat în anumite circumstanþe faþã de
minoritãþi.”

Teama de acest pericol poate naºte anxietate ºi azi, dupã aproape o sutã
de ani, cãci, de fapt, el nu a dispãrut: cu ocazia dislocãrilor ºi purificãrilor et-
nice din timpul celui de-al doilea rãzboi mondial ºi de dupã încheierea pãcii,
aproape douãzeci de milioane de suflete au fost nevoite sã-ºi pãrãseascã me-
leagurile natale. Unele epiloguri tardive ale acestora au fost, printre altele,
acþiunile de purificare etnicã desfãºurate în trecutul apropiat în Balcani.

2. Aºteptãri
Schimbãrile declanºate în Europa centralã ºi de est în 1989 au adus la lumi-
na zilei ºi aceste evenimente ale secolului 20. Întrebarea este: dacã nu pu-
tem întoarce cursul istoriei, nu am putea mãcar sã continuãm altfel? Unde
sînt acele valori de încredere pe care ne-am putea sprijini? Oare nu acum
este cel mai potrivit moment pentru a regîndi trecutul, pentru a-l reevalua,
dar fãrã a-l reorganiza în vreun fel?

Þãrile postcomuniste care sînt cele mai afectate de aceastã problemã, în
cursul tranziþiei au dat, de fapt, examen de corigenþã din secolul 20. Întreba-
rea este: cum sã remedieze ceea ce au stricat? Mãsura ºi adîncimea trans-
formãrilor de pînã acum sînt remarcabile. Transformãrile privind relaþiile
de proprietate au fost deosebit de rapide ºi nesîngeroase, ceea ce nu este nu-
mai dãtãtor de speranþe, ci chiar demn de admiraþie în aceastã regiune. Exa-
menul de corigen þã din secolul 20 se anunþã de succes, chiar dacã nu avem
– ºi nu putem avea – încã o imagine clarã asupra efectelor sociale ale
schimbãrii de regim, asupra efectului de bumerang al tradiþiilor. Dinamica
tranziþiei diferã de la o þarã la alta. În unele locuri, procesul de-abia a înce-
put, pe cînd în altele s-a încheiat deja. Totul depinde de efectul de bumerang
al tradiþiilor, de cum este acesta ºi cum revine. Noua elitã politicã ajunsã la
putere poate modifica acest lucru în mod considerabil, dar niciodatã nu îl
poate schimba complet. ªi chiar dacã dinamica tranziþiei diferã, scopul este
comun: aderarea la Uniunea Europeanã. Strategia de aderare s-a formulat
cu cel mai mare succes acolo unde democraþiile occidentale au putut oferi
un fel de model.

Însã în domeniul relaþiilor interetnice, ele sînt incapabile sã serveascã
drept model. Întrebarea este, deci: avem nevoie de tranziþie în acest dome-
niu? Dacã da, pe baza cãror modele vom formula principiile de bazã? Fiind-
cã modelele lumii occidentale nu reprezintã mai mult decît ce au reprezen-
tat în 1918, doar cã sînt formulate la un nivel mai înalt, sînt mai cuprinzã-
toare ºi mai ferm înglobate în sistemele statelor de drept, în strategiile drep-
turilor omului. Acestea nu sînt capabile sã aibã un efect calmant, cel mai
bun exemplu în acest sens fiind situaþia dinaintea dezmembrãrii Iugoslaviei,

în cursul cãreia nu politica occidentalã a dat faliment, ci filosofia politicã.
Devine tot mai evident faptul cã tensiunile interetnice sînt în creºtere în re-
giune, cã drepturile minoritãþilor naþionale pot fi cu greu incluse în vocabu-
larul noilor elite politice democratice care, chiar ºi în cel mai bun caz, armo-
nizeazã doar cu liberalismul naþional din secolul trecut.

Aceastã stare de fapt este în continuare înrãutãþitã de faptul cã nici inte-
lectualitatea din opoziþie care realizeazã schimbãrile de regim din Europa
centralã ºi de est ºi Balcani nu este pregãtitã sã soluþioneze problemele na-
þionale. Fãcînd referire la drepturile individuale ºi alte valori liberale care pot
fi considerate clasice, ca opoziþie faþã de colectivismul comunist, au evitat re-
evaluarea drepturilor colective în construirea democraþiei liberale. Iar acest
fapt i-a fãcut vulnerabili în faþa naþionalismului de dreapta ºi a extremismu-
lui naþionalist. Este greu sã dãm pronosticuri, dar putem presupune cã mi-
ºcãrile ºi partidele vest-europene care demonstreazã o ofensivã a rasismului
ºi xenofobiei reprezintã o încurajare moralã ºi politicã pentru dreapta naþio-
nalistã central-est-europeanã ºi balcanicã, deºi diferenþele dintre acestea
sînt foarte mari. Gradul de periculozitate al celor douã nu este, însã, identic,
deoarece în occident, extremiºtii se lovesc de un sistem de instituþii demo-
cratice bine dezvoltate, precum ºi de bunãstare, pe cînd în Est ele au în faþã
un sistem instituþional recent creat ºi deocamdatã labil, precum ºi o societa-
te pauperizatã. Astfel încît o deplasare mult mai redusã spre dreapta faþã de
cea din Vest poate produce în Est tensiuni mult mai mari, situaþii conflictua-
le mult mai accentuate. Ar fi o mare greºealã dacã nu am lua în considerare
acest fapt ºi am trãi cu falsul sentiment de siguranþã cã transformarea siste-
mului politic, proprietatea privatã, victoria capitalismului în Europa centralã
ºi de est a asigurat o datã pentru totdeauna încheierea cu succes a tranziþiei
central-est-europene ºi balcanice începute în 1989. Deja au apãrut unele
semne îngrijorãtoare. Deocamdatã doar parþial, dar deja este perceptibil rãs-
punsul populist dat la „revoluþia de catifea” din 1989. Multe semne indicã
faptul cã întãrirea dreptei burgheze din occident va produce în Est nu întãri-
rea dreptei burgheze, ci a dreptei populiste, ceea ce va avea repercusiuni
asupra întregii Europe, asupra vieþii economice ºi politice. Încã nu poate fi
prevãzut ce amploare va lua în þãrile central-est-europene ºi balcanice, aflate
în tranziþie, valul de dreapta apãrut în Occident.

În acele regiuni unde conflictele interetnice au degenerat în conflicte ar-
mate, lumea occidentalã – ºi în primul rînd marile puteri – ºi-au propus ca
scop construirea societãþilor multiculturale. Multiculturalismul a devenit,
deci, model aproape obligatoriu doar atunci cînd sîngele curgea ºi armele
sunau deja. Exemplul Bosniei ºi al regiunii Kosovo ilustreazã acest fapt.

Întrebarea este: s-ar putea ºi altfel? Oare nu aceasta este valoarea prin
care regiunea, Europa centralã ºi de est ºi Balcanii deopotrivã, revine la tra-
diþiile ei dinainte de Versailles? Oare multiculturalismul este doar un con-
cept vestic folosit la stingerea incendiilor sau este tradiþia autenticã a societã-
þilor central-est-europene ºi balcanice care a fost ignoratã atît de filosofia po-
liticã liberalã occidentalã, cît ºi de programul de constituire a statelor naþio-
nale, de fãurire a pãcii de la Versailles?

3. Paradigma Voivodinei
Sociologii de astãzi ataºeazã multiculturalismului diferite semne. Unii vãd
în el un etno-program conservativ care mai devreme sau mai tîrziu se va
împotmoli, iar alþii fac referire la originea sa liberalã, la faptul cã liberalis-
mul nu este purtãtorul de cuvînt doar al drepturilor ºi libertãþilor indivi-
duale: el dã o soluþie echitabilã ºi pentru modul de exercitare a puterii, la
felul în care trebuie îngrãditã puterea majoritãþii în aºa fel încît sã asigure
drepturi neºtirbite minoritãþilor, ceea ce este o garanþie a stãvilirii despotis-
mului majoritar. În societãþile informatice, în democraþia modernã a mase-
lor, de obicei existã acest pericol, mai ales dacã sistemele instituþionale ale
societãþii sînt neformate. În societãþile central-est-europene ºi balcanice
acest fapt reprezintã o tentaþie enormã, deoarece în aceste state despotis-
mul majoritar este, de regulã, organizat pe baze naþionale.

Serbia oferã un exemplu uluitor în acest sens. Populismul a fost pe bazã
naþionalã, la fel cum dictatura autoritarã a lui Miloºevici s-a bazat pe miºca-
rea naþionalã ºi, de fapt, prin aceasta ºi-a cîºtigat larga legitimitate socialã
care i-a asigurat dominaþia, atîta timp cît aceastã legitimare naþionalã nu a
fost contestatã de o altã legitimare naþionalã, la fel de puternicã, însã ceva
mai democraticã.

Este incontestabil ºi faptul cã acest principiu de stãpînire se bazeazã pe
conflicte, pe conflictele dintre majoritate ºi minoritate: în ex-Iugoslavia, în
Iugoslavia žabljakianã, respectiv în Serbia, despotismul majoritar s-a con-
stituit pe bazã naþionalã. Dar nu putem pierde din vedere faptul cã în Voivo-
dina nu au existat conflicte interetnice relevante. În viaþa publicã, în sferele
controlate de stat, minoritãþile au fost marginalizate, au fost împinse la
marginea vieþii sociale ºi economice, drepturile lor au fost reduse, însã pu-
terea nu a reuºit sã provoace conflicte cu urmãri grave în viaþa cotidianã. De
ce? De ce tocmai viaþa de zi cu zi a rezistat ispitei discursului statal? Explica-
þia, în opinia noastrã, stã în faptul cã în viaþa cotidianã au funcþionat în con-
tinuare acele tradiþii care nu au putut fi exprimate în marile discursuri poli-
tice, ele fiind oprimate de stat. În Voivodina au dãinuit urmele acelei tradiþii
multiculturale care s-au formulat în fosta Monarhie Austro-Ungarã ºi care,
deºi deformate, au fost încorporate în sistemul politic totalitar. În unele pri-
vinþe, Voivodina a remodelat chiar ºi sistemul comunist în spiritul propriei
tradiþii. Sã nu uitãm, bunãoarã, cã în acest imperiu transnaþional erau zece
limbi de circulaþie oficialã ºi, în pofida opoziþiei considerabile din partea pã-
turilor dominante, aceastã practicã s-a dovedit viabilã în viaþa de zi cu zi, în
micile comunitãþi locale. În ce mãsurã acest lucru s-a încetãþenit în viaþa
publicã, o vom afla numai dacã într-adevãr se vor deschide arhivele istori-
ce, care vor dezvãlui regulile de joc care reglementau obligaþiile publice ale
contribuabililor. De exemplu, cã în timpul Monarhiei, în Banat erau utiliza-
te patru limbi – maghiara, germana, sîrba ºi germana – la acelaºi rang, du-
pã cum aratã limba contractelor, a decretelor, ca ºi ºcolile, documentele.
Acelaºi spirit multicultural domnea ºi în Baèka.

Aceastã tradiþie a asigurat o anume sensibilitate faþã de drepturile colec-
tive ale minoritãþilor, faþã de autonomiile etnice. Aceste valori au început sã
fie formulate deja la începutul secolului 19, ele luînd forme juridice explici-
te, devenind parte a culturii sociale ºi, chiar cu preþul unor conflicte mino-
re, au putut fi aplicate în practicã. Recunoaºterea la sfîrºitul secolului 19 a
autonomiilor minoritare în aceastã regiune a fost una dintre importantele
realizãri ale epocii. Este vorba de primii germeni ai multiculturalismului,
care nu erau de loc conservativi. Conducerea oraºului Novi Sad, de exem-
plu, era formatã din 14 membri, ºapte pravoslavi ºi ºapte catolici, deci un
numãr par, ºi nu impar de membri. Acest fapt era prevãzut în statutul ora-

ºului, pentru ca nici unul dintre aceste grupuri sã nu poatã sã decidã un vot
împotriva voinþei celuilalt, ci sã fie nevoiþi sã ajungã la o înþelegere. În pofi-
da acestui fapt, comunicarea nu s-a întrerupt, ei au putut lua atitudine îm-
preunã, Novi Sad cunoscînd cea mai mare dezvoltare economicã, pe lîngã
Budapesta, în partea maghiarã a Monarhiei de la sfîrºitul secolului 19.

Dar principiul autonomiei etnice nu a fost un scop în sine, ci era în
strînsã legãturã cu principiul autonomiei teritoriale. În cursul istoriei, cînd
un grup, cînd altul a avut o pondere mai mare, dar, în ultimã instanþã, nici
unul nu l-a exclus pe celãlalt. Acest fapt a devenit vizibil mai ales dupã pa-
cea de la Versailles, care impunea modelul statului naþional, cînd sistemul
autonomiilor etnice nu mai era extins asupra întregului stat, ci numai asu-
pra unei regiuni a acestuia. Aceasta a fost un compromis raþional cu con-
cep þia dominantã a statului naþional deoarece nu a dorit sã limiteze dinafa-
rã suveranitatea statului naþional, ci sã o frîneze dinãuntru. Dupã 1918, în
Voivodina, tocmai majoritatea a militat cel mai fervent pentru apãrarea au-
tonomiei Voivodinei, deoarece considera cã, în regiunea în care trãieºte ºi
reprezintã majoritatea, aceasta este calea prin care poate pãstra armonia
interetnicã. Acelaºi lucru s-a întîmplat ºi sub regimul comunist, adicã auto-
nomia nu a fost o creaþie a statului totalitarist, ci persistenþa dîrzã a tradiþii-
lor burgheze.

Acest fapt s-a vãzut imediat în perioada întorsãturii populiste destructi-
ve din Serbia. În Voivodina era cea mai evidentã distanþarea faþã de putere,
mai ales în punctele legate de regionalism. Aceasta este ºi explicaþia faptului
cã partidele regionale, de la bun început, au luat o atitudine fermã împotri-
va rãzboiului ºi a politicii naþionaliste, iar mai tîrziu, dupã rãsturnarea regi-
mului, nu îi imputau pierderea rãzboiului, ci declanºarea acestuia. Politica
a mobilizat în acest sens o parte a societãþii voivodene ºi a unit-o cu succes,
în pofida faptului cã puterea statalã centralã a utilizat toate instrumentele
avute la îndemînã pentru dezbinarea ei, iar aceste instrumente erau atît de
nelimitate, încît aceastã dezbinare se menþine încã. Forþele politice care
s-au distanþat în mod ambiguu de moºtenirea lui Miloºevici se folosesc co-
pios de aceastã dezbinare pentru apãrarea propriilor poziþii ºi pentru con-
servarea moºtenirii lui Miloºevici. Lumea din afarã pare sã perceapã toatã
nesiguranþa ºi ambiguitatea politicii sîrbeºti în disponibilitatea de a colabo-
ra cu tribunalul ONU din Haga ºi utilizeazã instrumentele economice avute
la îndemînã pentru accelerarea ruperii legãturilor cu trecutul. În realitate,
calitatea schimbãrii ºi seriozitatea intenþiei de aderare la Europa este repre-
zentatã de atitudinea faþã de regionalism. În ambele cazuri, al regionalis-
mului ºi al colaborãrii cu tribunalul ONU de la Haga, este vorba de o anu-
mitã îngrãdire a suveranitãþii statale. Ambele sînt un fel de test pentru Ser-
bia, fiindcã este evident cã, în cadrul propriului stat, societatea care a optat
pentru statul naþional centralizat atotputernic nu va accepta limitãrile im-
puse de UE. Este vorba de un test cu care se vor confrunta pe rînd toate þãri-
le aflate în tranziþie.

Paradigma Europei
central-estice ºi sud-estice
Sus-menþionata paradigmã a Voivodinei, însã, trece peste cadrul local ºi in-
dicã problema internã cronicã a statelor central-est-europene, respectiv
sud-est-europene. Este cert cã sursa conflictelor din trecut, dar ºi a tensiu-
nilor din prezent este existenþa regiunilor multiculturale formate în cursul
istoriei, cu tradiþii de mai multe secole în aceastã parte a Europei. Bunãoa-
rã, statele s-au format mult mai tîrziu decît naþiunile ºi acest fapt i-a îm-
pins pe cele din urmã într-o teamã plinã de traume faþã de celelalte. Nu era
ºi nu este posibilã trasarea unor frontiere echitabile. Europa de dupã Ver-
sailles nu a ºtiut ce sã facã cu aceste tradiþii multiculturale pe care Versail-
les-ul a fost dispus sã le sacrifice pe altarul conceptului statului naþional.
Tensiunile ºi tragediile secolului 19 provin, într-o bunã parte, din acest
fapt. În Europa aflatã pe calea unirii, aceastã problemã nerezolvatã repre-
zintã o continuã sursã de tensiune. Este evident, deci, cã trebuie sã gãsim o
soluþie pentru aceastã problemã. ªi anume în aºa fel încît sã nu lezãm ca-
noanele securitãþii europene ºi nici principiul respectãrii graniþelor statale.

O cerinþã importantã a integrãrii europene este renunþarea parþialã la
suveranitatea statului naþional. Se pare cã, cel puþin la nivel retoric, þãrile
aflate în tranziþie sînt de acord în aceastã privinþã, deºi nu este sigur cã vor
putea realiza acest lucru fãrã conflicte. Soarta regiunilor multiculturale va
putea fi rezolvatã în mod echitabil numai dacã în cadrul procesului de ade-
rare se va formula o propunere de soluþionare care sã fie unitarã în privinþa
circumstanþelor juridice. Statele trebuie sã-ºi asume suveranitatea autoli-
mitatoare, adicã fiecare dintre þãrile care doresc aderarea trebuie sã acorde
un statut juridic special regiunilor multiculturale, ºi astfel se va forma sis-
temul regiunilor multiculturale în teritoriul central-est-european ºi balca-
nic. Acesta ar putea fi compromisul acceptabil între statul naþional ºi aspi-
raþiile de integrare europeanã. Acceptabil, pentru cã, în cazul în care þãrile
respective sînt dispuse sã renunþe la o parte a suveranitãþii în domenii
mergînd de la politica monetarã ºi pînã la politica militarã, atunci înseam-
nã cã sînt dispuse sã renunþe ºi la o parte a instrumentelor administrative
centralizate. În cazul în care aceastã cerinþã este valabilã pentru fiecare
dintre ele. În acest caz, multiculturalismul nu este doar stingere de incen-
diu, iar politica de mai sus nu ar fi doar „privilegiul” Bosniei ºi al regiunii
Kosovo: ar fi asiguratã de voinþa liberã a statelor care doresc integrarea.

ªi acesta nu ar fi un sistem de valori de origine strãinã, forþat asupra lor
dinafarã, ci unul izvorît din propriile tradiþii din secolul 19, modernizat ºi
regîndit, în centrul cãruia s-ar afla sinteza autonomiilor minoritare ºi teri-
toriale, care ar dispune de parlamente regionale cu competenþe legislative,
judecãtoreºti ºi executive. Graþie acestora, „regiunile pãcãtoase” de odini-
oarã ar fi capabile sã-ºi continue propriile tradiþii, sã se dezvolte ºi sã devi-
nã punctele de calm ale integrãrii europene.

Lumea lui Hemito von Doderer vorbeºte despre punerea bazelor capi-
talismului ºi povesteºte istoria înfloririi acestei regiuni europene. Cred cã
spiritul acestei înfloriri trebuie reînviat printr-o investiþie la nivel global eu-
ropean în readucerea la viaþã a tradiþiei multiculturale a Europei centrale
ºi de est.

Traducere de VENCZEL Enikõ

VÉGEL LÁSZLÓ s-a nãscut în 1941. Trãieºte în Novi Sad. Eseist, drama-
turg ºi romancier. Wittgenstein szövöszéke (Rãzboiul de þesut al lui
Wittgenstein, jurnal-eseu), 1995, Peremvidéki élet (Viaþã de periferie,
eseu), 2000, Exterritórium,  roman-eseu, 2000.
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Paul DRUMARU

Scrisori din Transland

Pare-se cã au cam uitat de tine, Armaghedoane, te-au uitat, ai fost o
ºtire, un accident, un scandal printre atîtea altele, praf care s-a aºe-
zat, dar eu ºtiu cã, dat uitãrii cum eºti, tu îþi continui creºterea, toc-
m ai  de aia îþi mai ºi scriu ºi în iulie, teºit de caniculã, copil netrebnic
de la sfîrºitul lumii – sau doar de la capãtul ei? –, cîte luni vei fi
avînd acum, mai sugi sau ai început sã-þi utilizezi colþii cu care te-ai
nãscut, pe care îi aveai din prima zi a naºterii, adicã a punerii tale pe
tapet – a dãrii tale în vileag, hai cã nu vreau sã fiu rãu, tu eºti o micã
pocitanie nãscutã dintr-o informaþie de presã, fapt divers lansat la
m o m entul oportun, e vina ta cã te încãpãþînezi sã trãieºti chiar ºi du-
pã ce te-au îngropat, poate ºi vina mea, cã am fost tentat sã vãd în ti-
ne o mul în devenire, nu un nume de cod, ei bine, asta e, am fãcut-o,
plãtim, în vreme ce tu cine ºtie de ce rele te þii, poate cã ai ºi împuº-
cat pe cineva, pe tine te-ai împuºcat, cu pistolaºul tãu încãrcat cu
materie organicã, bum! – ca demn cetãþean cu drepturi egale al
acestei republici, care, zice o voce micã din adîncul fiinþei mele, e,
de fapt, un regat clandestin, ºtii ce mã face sã cred cã-i aºa? faptul cã
avem atîþia baroni, da, Armaghedoane, puiule, sã ºtii cã sînt plecat
departe ºi de acolo îþi scriu ca prin vatã ºi vata asta e vatã de sticlã, se
freacã de pielea vremii ºi timpurile se scarpinã ºi de aceea sunã totul
aºa, ca un nechezat, chit cã ne-aº plînge de milã dacã nu mi-ar veni
sã rîd la ideea cã i-ar mai putea fi cuiva milã de noi – ºi cînd te gîn-
deºti ce frumos suna deviza liberalilor ãlora: „prin noi înºine”, adicã
prin propriile noastre forþe, dar ce poþi deduce de aici? cã nu le
avem? pãi, dacã aºa ar fi fost n-am fi avut chiar ºi 4 (patru) puteri în
stat – presa, care dã cu ce apucã, de la periuþã la toroipan, justiþia,
care dã cu balanþa, pe apucate, ca personajele alea din Dürrenmatt,
„Tobby ºi Lobby, sîntem orbi, sîntem orbi...”, despre celelalte ce sã-þi
mai spun, vorbesc de la sine, vorbele lor ne stau nouã în spinare ca
niºte pietroaie învelite în lei de plastic nereciclabil, dar ºtii, viitor om
de stat ce te vãd, ºtii la ce mã gîndesc eu? – toatã lumea zice cã toatã
lumea furã, foarte bine, adicã foarte rãu, adicã sã fure, dar sã punã
dracului banii ãia la treabã, mãcar o parte din ei, sã nu-i bage numai
în bunuri de locuit, de crãpat ºi de vipuit, cãci pînã ºi mafia, vreau sã
zic aia originalã, ºtie regula jocului, vrea sã iasã la luminã, sã devinã
onorabilã, sã poatã zice: uite, afacerea asta-i legalã, numai la noi vor
sã fie ei respectaþi pe nimica, pe în-cre-de-re, care încredere? – Ar-
maghedoane, lovi-te-ar gigacaloria, ºtii tu ce-i aia trai decent? media
d intre traiul lor indecent ºi traiul nostru indecent, aºa cã de asta îþi
spun: vezi pe unde calci, cînd o sã începi sã umbli, cãci dupã soco-
teala mea tu mergi încã doar de-a buºilea, pui ºi mînuþele jos, ceea
ce nu e rãu, îþi dai seama ce se aflã la nivelul solului þãrii ãsteia care
de m ul t ar fi trebuit sã fie o minunãþie rîvnitã de Europa ºi nu ceva la
capãtul unui ciolan femeist, numai sã nu uiþi, cînd te ridici în douã
p icioare sã nu începi sã te baþi cu pumnii în piept, mãcar tu sã n-o
faci, peste ani. Nu ºtiu de ce îmi pun eu speranþa în tine, nu ºtiu de
ce îmi pun eu speranþa în acest nou partid, URR, nu ºtiu de ce îmi
m ai  pun eu speranþa în ceva, poate pentru cã speranþa moare ulti-
ma, ceea ce înseamnã cã atunci vom fi deja cu toþii morþi ºi-ngro-
paþi . S-ar putea face oare ca toate astea sã fie cumva... invers? – Cu
ani în urmã îmi plimbam cîinele pe stradã ºi m-am încruciºat în
drumul meu cu un tatã care-ºi plimba bãieþelul de vreo cinci ani ºi
numai ce-l aud pe copil: „Tatã, ce-i aia invers?” Tatãl, luat prin sur-
p rindere, încearcã mai întîi sã încropeascã o explicaþie, dar nu-i iese,
e din ce în ce mai nemulþumit, iritat, nu gãseºte punctul de sprijin,
termenul de comparaþie – acuma noi ºtim ce i-ar fi trebuit lui, dar el
nu ºtia. ªi atunci se înfurie, ridicã palma ºi zbiarã: „Uite-aºa,
INVERS!” Evident, cu ameninþarea cã dacã-l mai sîcîie cu întrebãrile
sale tîmpite o sã vadã el. Înþeleagã de-aici cine ce-o vrea. Reciproca o
f i valabilã? Om vedea.

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

ÁGOSTON Hugó

Bucureºtiul ca provincie

1
E ceva bun, cel puþin din punctul meu de vedere, în faptul cã scrie-
rea acestei ultime însemnãri a mele s-a tot amînat, ca sã zic aºa, pî-
nã la termenul-limitã: am avut timp sã uit cîteva lucruri. Fireºte,
n- aº putea înºira toate cele pe care le-am uitat, dar în primul rînd,
nu- i aºa, campionatul mondial de fotbal. De ce e avantajoasã aceastã
miraculoasã însuºire a memoriei de a se înfãþiºa uneori ca propriul
contrariu, aidoma diavolulului care ia chip de înger? Pãi, în cazul
m eu, din cauzã cã mã pot concentra ºi asupra altor lucruri, asupra
propriilor gînduri ºi a Provinciei ºi a Bucureºtilor, de exemplu – asu-
pra celor dintîi excluzînd din mine lumea exterioarã, iar asupra ce-
lor din urmã îngrãdind, delimitînd o porþiune cu contur incert a
acestora. De altfel, recunosc, sînt supãrat pe mine pentru cã am ui-
tat atît de repede acel ceremonial fotbalistic marcat de exotismele
unui globalism aiuritor prin postmodernismele sale. Ni se întîmplã
aºa cu diverse lucruri: de îndatã ce le expirã concreteþea, nemijloci-
rea, durata, capãtã o ciudatã densitate spaþio-temporalo-semanticã,
însemnãtatea lor se deplaseazã înspre abstract, iar ele se strecoarã
într-un cotlon al creierului, par a se pierde. Uitarea zãdãrniceºte
timpul, îl pune sub semnul risipei, de parcã în locul acelui anume
lucru uitat am fi putut face ºi ceva mai bun – ºi astfel, încetul cu în-
cetul, pe mãsurã ce pe toate le uitãm ºi uitãm de toate ca de florile
m ãrului, devine inutilã toatã viaþa noastrã petrecutã. ªi fotbalul ãsta
destul de important ºi de interesant privit vreme de-o lunã încheiatã
îmi apare de parcã toate s-ar însuma, toþi jucãtorii într-un jucãtor,
to þi arbitrii într-un arbitru, cîte-o singurã figurã abstractã, fãrã chip
– ºi toate golurile într-un singur Gol.

2
Am uitat, aºadar, Mondialul. Dar uitarea asta îmi aduce aminte de
ceva ce, de fapt, nu mi-a mai ieºit din minte din clipa primei întîlniri
(chit cã nici nu ºtiu cînd a avut ea loc). El Aleph. Fiece rînd al textu-
lui lui Jorge Luis Borges s-a înscris în mine cu acuitatea unui peisaj
co nturat pentru eternitate de fulger. Ceea ce, fireºte, nu înseamnã cã
aº ºti pe de rost fiece rînd, nu e acelaºi lucru. Cine învaþã ceva pe de
rost „încremeneºte” cumva textul. În schimb, adevãrata lecturã e,
de fapt întotdeauna o recitire, ca ºi cum ai mîngîia pielea catifelatã a
unei femei delicate – aºa te apropii de text. Pe mãsurã ce recitim ce-
va (nu mã refer, evident, la regulile de utilizare, articolele de legi,
statute ºi alte asemenea, ce-ar mai fi dacã astea ar avea diverse sem-
nificaþii în funcþie de persoana lectorului sau a momentului lectu-
rii), acel ceva devine de fiecare datã un alt ceva. Nu poþi intra de do-
uã ori în acelaºi text – ºi atunci, atunci poate cã nici pe aceeaºi stra-
dã ºi nici în aceeaºi locuinþã. Cãci din anumite (numeroase) puncte
de vedere ºi locuinþa, ºi strada, ºi oraºul, ºi lumea sînt texte, cu uºu-
rinþã, cu greu sau deloc descifrabile.
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Aºa stau lucrurile în ceea ce mã priveºte cu acel Aleph al lui Jorge
 Luis Borges. Deºi cunosc fiece rînd al povestirii, ori de cîte ori o reci-
tesc devine mai bogatã cu o semnificaþie, cu o asociere, cu o nuanþã
sau cu un tunet, cu o oglindã sau cu o tristeþe. ªi în faptul cã-mi vin
acuma toate acestea în minte, un rol de primã mãrime joacã exce-
pþionala analizã pe care Matei Cãlinescu o face acestei scieri perfecte.

Eseul (tradus din englezã), care a apãrut în numãrul de primãvarã-
- varã al ediþiei romîneºti al revistei Lettre International, e, de fapt,
p rima parte a unei cãrþi dedicate artei recitirii – va apãrea curînd ºi în
româneºte. Recitirea, lectura repetatã are, ºtiu, desigur, o vastã litera-
turã, autori dintre cei mai diferiþi au fãcut diverse consideraþii în
acest sens (de pildã, Italo Calvino), Borges însuºi are cîteva însem-
nãri  risipite prin scrierile sale arborescente. Însã acest Recitind „El
Aleph” de Borges al lui Matei Cãlinescu comite în fermecãtoarea în-
lãnþuire ideaticã o, ca sã-i zicem aºa, bravadã borgesianã: realizeazã
o asemenea corespondenþã între recitirea (lectorialã) ºi naraþia (auc-
torialã) încît cele douã devin una, congruenþa lor devine, ca sã folo-
sim un termen actual, interactivã. El Aleph  – exegeþii lui Borges ºi-au
dat repede seama – e una din scrierile cabalistice ale lui  Borges, iar
forþa sa artisticã ºi structura sa relaþionalã îl transformã ºi pe cititor
în „cabalist”. Cãlinescu demonstreazã, de pildã, extrem de interesant
ºi veridic cã povestirea lui Borges e o pastiºã a Purgatoriului lui
Dante,  un fel de reluare parodicã, lucru la care trimit o serie întreagã
de elemente epice ºi, mai ales, nume. Autorul româno-american pu-
ne în luminã, desigur, ºi o serie de alte paralelisme. Alpeh însuºi (În-
ceputul, nu-i aºa) e în povestire un întreg Univers, dar încã ºi mai
mul t (la prima vedere!) un fel de biluþã – sã îndepãrtãm rapid gîndul
banal ºi de joasã altitudine cã ºi mingea de fotbal e sfericã. Nu,
Aleph-ul nu e decît o sferã de vreo „doi-trei centimetri”, pe care eroul
povestirii, un anume „Borges” o zãreºte în subsolul locuinþei priete-
nului  sãu ºi, ceea ce e cel mai important, „în ea se afla întregul spaþiu
cosmic”. Borges, scriitorul, Borges, personajul principal al textului,
vede în aceastã micã sferã totul deodatã, un numãr infinit de lucruri
simultan, dintr-un numãr infinit de puncte ale universului.
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M atei  Cãlinescu insistã cu mare sensibilitate la partea în care Borges
scrie deodatã: „am vãzut chipul meu (...) am vãzut chipul tãu” – ºi
aici raþiunea e pãtrunsã de tremur, cãci dacã primul chip e fireºte al
naratorului, adicã (dublu) al lui Borges, atunci cel de-al doilea e al
cititorului însuºi, care aici e interpelat pentru prima datã ºi doar aici
e interpelat. Autorul îl vede (ºi) pe lector, cãci în Aleph se cuprinde
totul. ªi scriitorul, ºi cititorul.
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Cãlãuzit fiind pînã la acest punct al recitirii lui Borges, fie-mi îngãdu-
itã o micã – prea profanã poate – interpretare. O posibilitate la care
nici mãcar eminentul Matei Cãlinescu nu s-a gîndit. Borges a zãrit
Aleph-ul în 1941. La momentul acela, modelul Big Bang al naºterii
universului nu era încã, fireºte, cunoscut. Azi deja „ºtim” cã Univer-
sul a luat naºtere în urma unei explozii primordiale, ei da, dintr-o
asemenea biluþã gen Aleph, un ou primordial sau naiba ºtie ce, iar
dupã ultimele ipoteze cosmologice iau naºtere ºi „actualmente”
lumi în metaunivers din asemenea concentrate. Iatã, aºadar, o ge-
nialã intuiþie beletristicã a esenþei universale!
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Existã în naturã asemenea elemente: fulgerele globulare, ale cãror
”conþinut” tot nu a fost încã elucidat. Iar acum trebuie sã spun cã
fulger globular am vãzut ºi eu. Pe vremea aceea locuiam la etaj, în-
tr-o gasonierã. Într-o zi de primãvarã, am vrut sã îndepãrtez rumoa-
rea capitalei din odaie ºi încã înainte e fi apucat sã închid fereastra
am zãrit, la înãlþimea capului, la depãrtare de un braþ sfera cenuºiu-
- l iliachie. Balon de sãpun nu putea fi cãci nu era translucidã, dim-
po trivã, avea un luciu metalic. S-a îndepãrtat încet-încet. N-am vãzut
nimic în interior. Dar ºtiu cã acesta a fost Aleph-ul meu, un Aleph
abia întrezãrit, Aleph-ul meu de fapt ratat.
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Mã întreb acum melancolic, în canicula ce cotropeºte capitala, dacã
nu cumva aºa a fost ºi este pentru mine ºi Bucureºtiul, oraºul vieþii
mele, la care, înainte de a-l fi cunoscut, nu m-am gîndit niciodatã ºi
în care n-am simþit niciodatã nevoia sã ajung ºi de care n-am putut
sã mã rup? În cele de mai sus, trebuie sã ºtii, a fost vorba tot timpul
de Bucureºti, ºi atunci cînd am scris despre prima amintire, ºi
atunci cînd am scris despre uitare, ºi cînd am scris despre lecturã
(despre prima întîlnire), ºi atunci cînd am scris despre recitire (des-
p re cufundarea în identitatea schimbãtoare). Oare nu Bucureºtiul a
reprezentat pentru mine acel Aleph, în care pe toate le-am vãzut,
metropola strãlucitoare ºi bezna abisalã, centrul ºi provincia, chipul
m eu ºi  chipul tãu? Oare nu aici a început, de fapt, viaþa mea ºi nu
cumva aici va lua sfîrºit (de pildã într-un cutremur, aidoma celui de
acum un sfert de veac, care va reaºeza lucrurile la locul lor), pentru
a pune capãt, în cele din urmã, veºnicei mele recitiri? ªi mã pot oare
amãgi cu aceea (un rãmas-bun e unul din lucrurile cele mai absur-
de ºi inutile din lume) cã atunci cînd mã citeºti pe mine poþi avea
senzaþia cã mã reciteºti?

Fi i  senin, iartã-mi pãcatele ºi citeºte (iar ºi iar) autori cît mai
buni, texte, þinuturi, lumi, cititorule!
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