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Cãpãþîna de usturoi
A trecut mai mult de o jumãtate de an de la „trimiterea” memoran dumului nostru pentru construcþia regionalã a României
(asta se întîmpla la 8 decembrie 2001). Clasa politicã a fost luatã cam pe nepregãtite atunci, iar reacþiile au fost isterice. ªi parlamentarii români ºi cei maghiari au reacþionat mai mult la propriile temeri decît la propunerea propriu-zisã. De atunci lucrurile s-au mai calmat, iar despre regionalizare se vorbeºte de
mu lte ori cu sensul de necesitate. Spun mulþi: aºa cum vine legislaþia europeanã peste noi, atîta timp cît aspirãm la integrarea
în Uniunea Europeanã, va trebui sã ne adaptãm ºi formele admin istrative. Dacã nu astãzi, mîine. Reacþia negativã s-a redus,
du pã cîte mi-am dat eu seama, la a aprecia cã „nu e momentu l”, cã oamenii nu sînt pregãtiþi. De asemenea, Liga Transilvania–Banat a preluat ideile memorandumului nostru ºi le duce
ch iar mai departe, în sens politic.
În numerele din acest an, Provincia a an alizat cu precãdere
ideea regionalizãrii, discutînd inclusiv alte modele, cum e cel
italian. Grupul nostru s-a constituit, însã, din dorinþa de a proiecta o regiune (provincie) idealã peste datele Transilvaniei. Un
gr u p de intelectuali români ºi maghiari vor sã creeze un model
al bu n ei aºezãri în România. Noi nu vrem decît sã arãtãm cã în
Ardeal românii ºi maghiarii se pot înþelege foarte bine atunci
cîn d prevaleazã cultura ºi bunul simþ, iar nu demagogia, diversiu n ea, visceralul. Apoi, fiecare are grijã de suspiciunile celuilalt. Are grijã sã pãstreze climatul de încredere, rãspunzînd unor
în trebãri nepuse, dar presupuse, privind contextul general. În
esen þã, practicînd dialogul sincer. Modelul nostru este, prin urmare, nu unul de acþiune politicã, ci unul conceptual. De la a
vedea cum se pot înþelege cel mai bine românul ºi ungurul (care se în þeleg foarte bine cu voia sau fãrã voia cuiva), pînã la abstractizarea acestei relaþii, pînã la configurarea unei arhitecuri a
provinciei.
În acest context, e fireascã întrebarea „ce fel de regiune
vrem” noi, românii ºi maghiarii împreunã. Cîteva rãspunsuri au
fost date în dezbaterea cu acelaºi titlu din numãrul anterior, 6-7,
al Provinciei. Deºi acolo apãrea ca necesar efortul de conceptu alizare (ºi este necesar), reflecþia mea, a unuia care se în tîln eºte ºi discutã zilnic cu maghiari, priveºte faptul cotidian, comun. Cum sã facem, deci, sã ne simþim cu toþii bine aici, în România, în Transilvania, în Criºana, în Bihor, în Oradea, în Sãcuien i etc.? (Aceste toponime pot fi înlocuite cu altele din þarã, ca
ºi naþionalitãþile.)
Aºa cum s-a apreciat adesea în Provincia , pe cîmpul Transilvan iei existã o rivalitate între „douã patrii centralizate ºi centralizatoare” (Molnar Gusztav). Din partea politicienilor din Ungaria
se exprimã ideea „reîntregirii naþionale fãrã schimbare de frontiere”, iar de partea politicienilor români se vãdeºte orgoliul puterii dat de majoritate, materializat în acordarea unor drepturi la
limita jumãtãþilor de mãsurã ºi dupã bunul plac, ºi teama pierderii teritoriului ardelean. În aceste condiþii, problema mea, ca
român , este cum sã-l fac pe ungurul de lîngã mine sã se simtã
acasã, pentru cã pentru el acasã înseamnã aici, chiar dacã este o
casã mai puþin confortabilã. Se spune, însã, adesea: asta nu e
treaba ta, fiecare cu a mã-sii. Adicã mi se reproduce expresia
men talitãþii totalitare dupã care sînt alþii care gîndesc ºi iau hotãrîri, iar eu nu trebuie sã-mi bat capul cu lucruri care nu mã
afecteazã direct. Tocmai aici este problema, însã: tot ce se întîmplã în jurul nostru ne afecteazã direct, inclusiv starea de spirit a
vecin u lui, ºi noi trebuie sã gîndim ºi sã ne concepem existenþa
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iar datoria guvernanþilor este de a legifera ºi a urma voinþa noastrã. Asta este definiþia democraþiei. Iar în cazul în care statul îi
impu n e direct sau prin subterfugii unei colectivitãþi un alt mod
de a fi decît cel definit de tradiþiile ei ºi de voinþa membrilor ei,
în seamn ã cã acel stat nu este democrat.
Relu în d ideea de mai sus în alþi termeni, Bucureºtiul, în calitate de capitalã politicã nu vrea sã cedeze din prerogative, iar
Bu dapesta, în calitate de capitalã culturalã, vrea sã-ºi întãreascã
prerogativele, chiar sã le extindã. Dacã eu discut cu vecinul meu
problema asta ºi-l întreb cum ar fi mai bine, îmi rãspunde: cel
mai bin e e aici, la Oradea, dar dac-ar fi viaþa mãcar ca-n Ungaria. Dacã-l întreb cine e vinovat cã viaþa lui sau a noastrã nu e
ca-n Ungaria, îmi rãspunde: guvernanþii, ºi români ºi unguri (el
ºtie cã UDMR este, ºi a mai fost, partid de guvernãmînt). ªi e supãrat cã viaþa lui nu e ca-n Ungaria pentru cã munceºte chiar
mai mu lt decît ungurul din Ungaria, dar tot acela trãieºte mai
bin e. Problema noastrã, a amîndurora, este cum sã facem sã ne
fie mai bine aici. ªi soluþia pe care am gãsit-o noi, împreunã, fãrã fricã de unii sau de alþii, este cã, în primul rînd, am avea nevoie de mai multã libertate în relaþie cu statul. În termeni mai
filozofici, asta înseamnã descentralizare, subsidiaritate. Acelaºi
sen s îl are memorandumul privind construcþia regionalã a Român iei. Noi ºtim cã acest fel de descentralizare ar aduce ºi pentr u ceilalþi din þarã mai mult bine. Regiunile din Vestul Român iei ar putea-o lua înainte, dar vagoanele tot dupã locomotivã ar
mer ge, nu ar fi descãþate. Altfel, ies din depou din cînd în cînd,
doar ca sã nu rugineascã, sã mai fie unse. Concluzia mea ºi a
vecin u lui ungur este cã ne-ar fi cu atît mai bine cu cît s-ar
amesteca mai puþin Capitalele în treburile noastre, lãsîndu-ne
sã n e con ducem singuri afacerile comune iar Capitalele sã se
ocu pe de politica lor înaltã. Mã mai întreabã vecinul ungur: dar
tu cu m ai face cu proprietãþile, cu ºcolile, cu justiþia. Simplu,
zic, ºi se lumineazã vecinul ungur: fiecare cu limba lui ºi cu
avu tu l lui. Nu e o discuþie complezentã, între amici, ci pur ºi
simplu sînt convins, de exemplu, cã dacã spitalele din Oradea
care au aparþinut bisericilor ar reintra în proprietatea lor, admin istrarea actului medical ar fi în cîºtig, ca ºi cetãþenii oraºului.
Pen tr u simplul fapt cã aceste spitale ar avea un stãpîn ºi apoi
pen tr u cã acel stãpîn nu este unul hrãpãreþ, urmãrind neapãrat
cîºtigul imediat.
În ce priveºte forma construcþiei, în care sã intre teritoriile ºi
n aþiu n ile din hotarul României, discuþia noastrã porneºte de la
formele naturale, ideea venindu-ne de la Smaranda Enache ºi
Al. Cistelecan. Deci, cum sã fie România: ca o varzã, ca o ceapã,
sau ca o cãpãþînã de usturoi? ªi varza ºi ceapa au conotaþii peiorative. Dacã zici: ca o varzã, înseamnã cã e o amestecãturã, dacã
zici: ca o ceapã, înseamnã cã unii rãu-voitori pot adãuga „degeratã”, apoi e tot un fel de centralism, cu miezul mai dulce protejat de foi. Deci, cea mai potrivitã imagine ar fi a cãpãþînii de ustu roi, cu cãþeii mai mici sau mai mari, de la centru sau de la exterior înveliþi în aceeaºi coajã, alimentîndu-se din acelaºi pãmîn t, prin aceleaºi rãdãcini. La fel ºi etniile sau naþiunile într-o
regiu ne, regiuni care nu ar fi construite dupã principii etnice.
Dar pentru cã, în general, etniile sînt dispersate (cu excepþiile
cu n oscu te – Covasna ºi Harghita) libertãþile lor merg de la cele
in dividuale pînã la cele colective, care devin fireºti în situaþia guvern ãrilor locale ºi nu expresia unor discriminãri pozitive.
În aceastã situaþie, a discuta despre patria-mamã, sau despre
patria-regiune e speculaþie purã. Patria e acolo unde-þi simþi rãdãcin ile ºi unde te simþi bine. Evident, într-o construcþie region alã, cîn d magnetul ºi presiunile nu trag ºi nu apasã mereu (dar
atu n ci existã o entitate omogenã care li se poate mai eficient
opune, ajungînd ca aceiaºi poli sã îndepãrteze, nu sã sudeze) locu l, cu zeii lui (tradiþii, istorie, prezent) într-o libertate ºi o bun ãstare pe care singur þi le creezi, are mai degrabã atribuþiile patriei. Dar poate cã ºi patria, mai ales în timpurile moderne, este
ca o mamã care te þine la sîn pînã înveþi sã umbi ºi sã vorbeºti…
TRAIAN ªTEF s-a nãscut în 1954 la Brãdet, jud. Bihor. Este redactor la revista Familia. Despre mistificare. Eseuri, Oradea, 1997.
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În numele autonomiei
locale - amin
Omul, dacã vrea cu orice preþ, poate sã-ºi confere putere din orice:
din calitatea de tatã, mamã, primul nãscut, al doilea nãscut etc., din
faptul cã e îndrãgostit, dar ºi din faptul cã nu e îndrãgostit, din statutul de rudã ºi prieten, din poziþia de ºef mai mare sau mai mic ºi aºa
mai departe. Cea mai uºoarã sarcinã îi revine evident politicianului
care dispune de putere din capul locului, nu trebuie sã o producã, cel
mult trebuie sã schimbe ici-colo ceva în natura puterii ca sã poatã uza
– sau, în caz de nevoie, abuza – de ea în gradul cel mai intens posibil.
(Ce-i drept „în caz de nevoie” apare destul de frecvent!)
Este ceva în putere ce are un efect ameþitor asupra multora ºi prod uce o deformare a personalitãþii cel puþin similarã cu cea cauzatã de
consumul de drog sau alcool. Chiar ºi cei care, conform constituþiei
lor sufleteºti, ar fi de altfel persoane modeste ºi talentate, dar cãrora
le lipseºte înþelepciunea din urmã ºi adevãrata dragoste faþã de oameni, se transformã în maniaci care urlã ºi bat cu pumnul în masã
d acã puterea – ºi banii (cele douã sînt, fireºte, strîns legate, în special
în contextul central ºi est european, unde controlul sferei civile asup ra puterii existã cel mult pe hîrtie) – îi invadeazã viscerele.
N u ne putem apãra de ei decît într-un singur mod: cu democraþia.
Care înseamnã tot mai mult exercitarea controlului civil asupra puterii de orice fel, asigurarea acestui control prin legi care nu existã doar
pe hîrtie, care nu au fost introduse doar pentru a garanta o imagine a
statului, ci pentru satisfacerea cerinþelor reale ale unei societãþi, ale
ind ivizilor dintr-o societate. Astfel, legile nu sînt doar cadrul vieþii în
societatea respectivã, ci în primul rînd bazele ei solide.
În mãsura în care el se realizeazã nu mai este un necaz chiar atît
de mare dacã un om nepotrivit „picã” într-o funcþie, undeva. Pînã la
urmã existã peste tot în lume funcþionari publici care abuzeazã de
funcþie. Sînt cei pe care o anumitã conjuncturã, opinia publicã indusã în eroare, banii, politica zilei, poate o greºealã i-a promovat în
funcþia respectivã, deci – în acest caz cu siguranþã – ºi la putere. În
aceste situaþii societatea, politica ºi opinia publicã – cel puþin la case
mai mari, unde existã acele baze, cadre despre care am vorbit mai
sus – realizeazã greºeala (chiar dacã nu o recunoaºte) ºi .... acþioneazã. Iar acþiunea este întotdeauna îndreptatã împotriva celui care ocup ã nemeritat funcþia respectivã.
Sp un... la case mari mari. În alte pãrþi însã, posesia puterii se poate prelungi cu ani buni, ºi dupã ce s-a dovedit: deþinãtorul puterii nu
numai, uzeazã de putere, ci abuzeazã de ea. Iar acest lucru nu se poate întîmpla decît acolo unde, pe de o parte, ºi ceilalþi deþinãtori ai puterii se simt cu musca pe cãciulã ºi, pe de altã parte, cetãþenii nu sînt
numai obiºnuiþi cu minciuna, dar o ºi considerã naturalã. Mai mult
decît atît – pesemne – chiar se aºteaptã sã fie minþiþi pentru cã ei
considerã cã minciuna deºteaptã este esenþa competenþei politice.
Este o logicã întortocheatã, dar adesea de succes, dacã ambele
perspective sînt general acceptate într-o þarã.
Dar chiar ºi în astfel de situaþii se gãseºte cîteodatã soluþia: ridicolul. Pentru cã orice funcþionar, de orice nivel, este anihilat dacã devine ridicol: este distrus în ochii celor despre care crede ºi ºtie cã-i sînt
supuºi ºi este distrus ºi în faþa celor de-o seamã cu el pentru cã odatã
cu el ºi aceºtia cad în ridicol.
Cînd primarul Clujului, Gheorghe Funar, a anunþat în 12 septemb rie cã intrã în greva foamei dacã în termen de o sãptãmînã, guvernul
nu îi desituie pe cei doi „escroci”, prefectul Vasile Soporan ºi subprefectul Dan Canta, jumãtate din oraº a rîs. Rîde ºi acum ºi se pregãteºte pentru marele spectacol. Cealalaltã jumãtate ori nu sesizeazã ridicolul, ori e indignatã de situaþia în care a fost adus cel care de zece ani
o „ocroteºte” de „pericolul maghiar”. Vasile Soporan a anunþat cã va
asigura ajutorul medical pentru primarul grevist, iar Dan Canta a declarat cã va mobiliza Direcþia Sanitarã în interesul sãnãtãþii lui Funar,
pentru cã primarul va avea nevoie de ea în închisoare. Aºadar ºi ei au
rîs. Cel puþin aparent. Pentru cã nu cred cã incapacitatea lor în faþa
unui mititel primar obiºnuit ar fi motiv de bucurie. ªi trebuie sã ia în
considerare ºi faptul cã jumãtatea care rîde, rîde ºi de ei. De neputinþa lor. Fiindcã este într-adevãr straniu. Iar întrebarea se aude tot mai
tare: de ce ?
Cã un primar încearcã sã ºantajeze guvernul, deºi este ceva neob iºnuit, nu este totuºi o raritate. Problema este cã guvernul ºi reprezentantul lui, prefectul, precum ºi poliþia – deci toþi cei care ar putea
acþiona în acest caz – au tolerat degenerarea situaþiei în capitala
Transilvaniei (nu am sã vorbesc acum despre motivele pentru care
acum zece ani a cãzut cu tronc un primar de acest gen chiar în capitala Transilvaniei), nu au acþionat atunci cînd puteau s-o facã cu uºurinþã, cînd era deja clar ceea ce un neurolog din Cluj, directorul Direcþiei Sanitare, a spus cu cîteva sãptãmîni în urmã: Funar este un
nevropat paranoic. Asta în privinþa stãrii sãnãtãþii lui. Doar aceastã

constatare l-ar fi descalificat pentru poziþia de conducãtor al oraºului.
Dar sã nu uitãm nici faptul cã nu a fost niciodatã atît de bolnav încît
sã nu profite de funcþie pentru a-ºi îmbogãþi familia. Chiar în interesul îmbogãþirii excesive a ei. Deºi legile stipuleazã, nu-i aºa, cã funcþionarii oraºului ºi familiile lor nu pot avea legãturi cu firme care au
contracte cu primãria, este cunoscut faptul cã o mare parte din lucrãrile contractate de primãrie sînt efectuate de firme în care tînãrul
Funar este interesat. Ce înseamnã acest fapt? Înseamnã, de exemplu,
cã p rimãria a încheiat un contract cu firma lui pentru instalarea ºi întreþinerea semafoarelor înmulþite ca ciupercile dupã ploaie, iar întreþinerea unui singur semafor îi aduce peste douã milioane de lei. E bunã gluma, nu? ªi asta cînd existã oameni nevoiþi sã trãiascã dintr-un
salar d e douã ori mai mic ºi nu pentru cã nu ar lucra sau nu ar fi specialiºti competenþi. Numai cã este dificil sã intri în competiþie pe baza
competenþei cu cineva care profitã ori de avantajele centralizãrii, ori
d e cele ale administraþiei locale în interesul acaparãrii puterii ºi a
unor avantaje materiale, de fapt fãrã a fi preocupat nici cît negru sub
ung hie de oraºul care i-a fost încredinþat sau de interesele reale ale
naþiunii, a cãrei protecþie o declarã sus ºi tare.
Ministrul de interne a declarat cã situaþia funestã din Cluj trebuie
rezolvatã de clujeni. Astfel a recunoscut oarecum neputinþa guvernului faþã de primarul care l-a ridiculizat, cã nenumãratele procese intentate împotriva lui Funar nu dau rezultate. De ce oare? A vrut sã
sp unã cã toate acestea sînt nefondate? Ori stafia Caritasului bîntuie în
continuare? Pricepe cine pricepe.
Prefectul judeþului Cluj a fãcut apel la partide pentru uniune politicã împotriva lui Funar. Nu e prea tîrziu? Existã azi la Cluj douã partide care sã aibã încredere unul în celãlalt? De altfel, nu este îndeajuns
sã te bazezi pe faptul cã o mare parte a clujenilor s-a sãturat de Funar.
S- au sãturat de mult. Totuºi, partidele nu prea s-au miºcat pînã
acum, numai acum cînd nu sînt doar maghiarii expuºi, ci ºi funcþionari majoritari, ºi asistãm nu doar la distrugerea Clujului, din punct
d e vedere economic ºi estetic, ci ºi la distrugerea imaginii întregii þãri.
Iar în afara nemulþumirii am avea nevoie ºi de un candidat. Cineva

care sã se facã, sã fie fãcut cunoscut pînã la alegerile viitoare, ºi care
sã cîºtige încrederea clujenilor. Însã aceasta nu este o sarcinã uºoarã.
Restul partidelor s-au trezit întotdeauna prea tîrziu la alegerile anterioare, au început prea tîrziu sã caute un candidat pe care sã-l promoveze. ªi poate nu au fost nici destul de eficienþi. Gãsirea unui candidat
adecvat nu a fost o încercare uºoarã nici pînã acum, iar acum va fi
p rob abil ºi mai grea pentru cã se ºtie cã, dupã aceastã invazie a lãcustelor, îmbunãtãþirea situaþiei publice din Cluj va fi o sarcinã grea, cã va
fi greu pentru oricine sã lupte cu banii ºi corupþia de tip Funar.
Pãcat cã voinþa societãþii nu ajunge. Ar fi nevoie ºi de voinþã politicã. Deºi am putea spune azi cã existã aceastã voinþã. ªi atunci ce lipseºte? Curajul? Sau capacitatea puterii, încã centralizatã, în a soluþiona d e la centru o situaþie neplãcutã pentru toþi, în care, în numele autonomiei locale, cineva poate prãda discreþionar oraºul ºi spulbera
speranþa cetãþenilor ca într-o bunã zi sã poatã privi cu capul sus în
ochii populaþiei dintr-un alt oraº?
„Voi, cei care intraþi...” – investitorii strãini ºtiu acest lucru ºi evitã
oraºul. Ei o pot face. Este un lucru ºtiut ºi de foºtii prieteni ºi camarazi ai primarului care l-au pãrãsit, poate pentru cã un primar deºtep t lasã ºi pe alþii la ciolan, dar cel paranoic nu. ªi ei evitã oraºul dacã
p ot, iar dacã nu pot îl evitã mãcar pe primar. Cine a rãmas lîngã el?
Angajaþii lui, pe care-i þine în mînã datoritã funcþiei lor, dacã nu pentru altceva. Cine îl sprijinã? Toþi care au primit locuinþã, dacã nu ºi altceva d e la el. Sau mãcar o vorbã „bunã” prin care se spune cã este sup erior celorlalþi numai pentru faptul cã s-a nãscut majoritar, iar ceilalþi îi pericliteazã fãrã încetare existenþa. Este o situaþie schizofrenicã:
a te considera deasupra altora, dar a te teme de ei. Ar merita sã ne
gîndim la acest lucru. Pãcat cã cine înghite cu adevãrat acest lucru
(nu mã gãndesc la cei care doar o spun fiindcã cunosc valoarea manip ulativã a situaþiei) nu obiºnuieºte sã gîndeascã.
„Voi, cei care intraþi...” noi, însã nu intrãm, nu am intrat aici. Noi,
ad evãraþii clujeni, care purtãm în suflet soarta Clujului, sîntem aici,
am fost aici. Ce putem face aºadar? Rîdem. Deocamdatã.
Traducere de KOZÁK Gyula

HADHÁZY ZSUZSA s-a nãscut în 1952 la Cluj. Este ziarist liber profesionist, ºef de redacþie al publicaþiei Provincia. Esseuri, publicaþii în presa
româneascã de limbã maghiarã.

Marius
COSMEANU

Metamorfoza unei
condiþii
De la Tessék! Poftiþi! la
Poftiþi! Tessék!
Inversarea aceasta, din ultima vreme, a poziþiei sau a ordinii termenilo r în folosirea cunoscutei formule de salut cu care eºti întîmpinat
în localitãþile transilvane locuite de maghiari, prioritatea acordatã
tot mai mult termenului românesc, ne oferã un exemplu elocvent
despre schimbãrile din mentalul transilvãnean maghiar al ultimilor
ani. Indiferent de care din cele douã variante ar fi vorba, formula exprimã – dincolo de bunul-simþ sau complezenþa celui sau celei care
ni se adreseazã – ºi un raport statistic, o relaþie de putere, cu toate
semnificaþiile ei socio-economice ºi politice. Aºezarea în faþã a unuia sau celuilat dintre termeni indicã, chiar ºi indirect, recunoaºterea
statutului de majoritar al vorbitorului limbii din vocabularul cãreia
termenul respectiv face parte.
Pentru românii care o aud zilnic, formula þine de banalul cotid ian, denotativ. Pentru cei cu disfuncþionalitãþi în adaptare, ea constituie un alt motiv de stereotipic reproº fãcut comercianþilor mag hiari care, vezi, Doamne!, nu vor sã-i serveascã dacã nu vorbesc
maghiara (pretext de „împrospãtare” a sentimentelor anti-ungu1
reºti). În fine, pentru ceilalþi, formula este una pur exoticã . În ceea
ce-i priveºte, însã, pe maghiari, trecerea de la folosirea variantei iniþiale (Tessék! Poftiþi!) la cea inversã semnificã, de fapt, un pas înap oi în relaþia cu majoritatea, un semn al „acceptãrii” sau „împãcãrii” cu coordonatele unei noi situaþii.
Maghiarii ardeleni, îndeosebi cei din localitãþile în care procesul
d e asim ilare „a reuºit” sau „e în grafic”, cum ar spune adepþii lui, se
aflã în prezent într-un moment de cumpãnã. Situaþia este oarecum
similarã celei în care s-au aflat saºii pe la începutul anilor ’80 (azi,
pãstrîndu-se doar o „casetã neagrã” a prezenþei lor în acest spaþiu).
N iciodatã maghiarii din România nu s-au confruntat cu riscurile
unei scãderi atît de drastice a populaþiei lor ca în momentul de faþã.
Rãmîne însã de vãzut dacã aceastã tendinþã – manifestatã, de altfel,
la nivelul întregii societãþi româneºti, dar cu perspective diferite – va
continua sau va putea fi stopatã. Din fericire, regimul politic este altul decît cel care i-a poftit – contra cost – pe germanii din Transilvania ºi Banat sã emigreze în masã, plus cã atracþia economicã a Germ aniei era (ºi) atunci mai mare decît cea a Ungariei astãzi.
Detractorii maghiarilor sînt revoltaþi pentru – susþin ei – prea
m ultele revendicãri ale acestui grup minoritar (în general, drepturi
incluse în tratate internaþionale semnate ºi de România). Vajnicii
apãrãtori ai þãriºoarei ignorã însã faptul, elementar, cã într-o relaþie
de putere cum e cea dintre majoritate ºi minoritate, acesteia din urmã mai mult i se oferã decît poate obþine prin sistemul legislativ;
existã anumite limite culturale – mai cu seamã în spaþiul central-european post-comunist – dincolo de care revendicãrile lor sunã
utopic. De aceea, logica maximalistã aplicatã de liderii comunitãþii
maghiare – F iþi realiºti, cereþi imposibilul! – este pînã la urmã una
d e înþeles cît timp cererile lor se lovesc de soluþii rigide. Mai mult,
logica de contracarare a acestor revendicãri este una simetricã: se
ex agereazã presupusele efecte nedorite pe care le-ar putea avea garantarea acestor drepturi în scopul acordãrii lor într-un numãr cît
mai mic ºi în forme cît mai restrînse. În termeni machiavellici, a
avea putere (politicã) înseamnã a-l putea influenþa pe celãlalt chiar
ºi atunci (sau, nu-i aºa?, mai ales atunci) cînd acesta nu e de acord
cu intenþia ta. Pentru o relaþie constructivã cu minoritatea, însã, e
nevioe de o anumitã maturitate a jocului democratic, de o diferenþiere între autoritate ºi surogatele ei, de folosirea puterii nu de pe
poziþii de „cotonogar”, ci cu acceptul sau, eventual, persuadarea celuilalt. A fi, aºadar, maghiar în România de azi nu-i tocmai o reverie
identitarã. Nu e foarte la-ndemînã sã-þi gãseºti confortul social cînd
þi se p un în cîrcã tot felul de belele ºi trãsãturi de þap ispãºitor (ba cã
ai fluierat – imnul – în bisericã, ba cã nici Trianon n-ai avut, nici 1
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Decembrie nu-þi place º.a.m.d. ). Receptarea acestor atitudini ostile
explicã multe dintre comportamentele de grup ale comunitãþii maghiare din România, inclusiv refluxul identitar sau fenomenul mig raþional din rîndul ei.
Des p re cauzele acestui reflux identitar maghiar în spaþiul public
românesc am mai scris, inclusiv în paginile Provinciei . Am sã dau
acum doar douã exemple statistice legate de acest fenomen. În zilele ce-au urmat revoluþiei, în mai multe locuri ale oraºului Tîrgu
M ureº p utea fi citit, cu titlu de manifest, textul urmãtoarei note
PCR gãsitã de revoluþionari printre documentele muribundului
p artid:

NOTÃ
privind structura pe naþionalitãþi a populaþiei din municipiul Tg.
M ureº
– L a recensãmîntul din 1977 populaþia municipiului Tg. Mureº numãra: 130 051 loc.
– din care:
46 558 români
35,8%
81 151 maghiari
62,4%
2342 alte naþ.
1,8%
– L a 1 ianuarie 1985 populaþia municipiului Tg. Mureº numãra: 154 904 loc.
– din care:
66 420 români
42,9%
85 176 maghiari
55,9%
(de fapt, 55% - n.m., M.C.)
3308 alte naþ.
1,2%
(de fapt, 2,1% - n.m., M.C.)
– Pentru ca numãrul românilor în municipiul Tg. Mureº sã
ajungã sau chiar sã depãºeascã în urmãtorii doi ani 50% din totalul populaþiei este necesar sã ni se aprobe încadrarea în aceastã perioadã în unitãþile socialiste din oraº a cca. 7.600 persoane
de naþionalitate românã, socotind în medie 3 persoane de familie, respectiv 22 800 persoane, urmînd ca pînã la finele cicinalului viitor populaþia de naþionalitate românã din municipiu sã
prezinte cca. 58-60 din totalul populaþiei.
Tg. Mureº, 1 noiembrie 1985
Rezultatele preliminare ale recensãmîntului populaþiei de anul
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acesta pentru municipiul Tîrgu Mureº , comparativ cu cele ale recensãmîntului din 1992 indicã urmãtoarele diferenþe:
Anul
2002
1992

Pop.
stabilã
149 577
164 445

Români

Maghiari

75 316
75 851

69 804
84 448

Alte
etnii
4423
4143

Nedecl.
34
3

Comentariile sînt de prisos.
*
Î n interviurile realizate cu cîþiva ani în urmã cu foºti deþinuþi politici, ei îmi mãrturiseau cã momentul în care devii cu adevãrat „puºcã riaº politic” (formula aparþinîndu-le) este acela în care te visezi
p entru prima oarã în zeghe. Pe undeva, desigur, într-un alt context,
cred cã o la fel de neplãcutã revelaþie – cea a condiþiei de minoritar –
a avut ºi preotul reformat ardelean Makkai Sándor, înainte de a fi
scris, în 1937, explozivul, intrigantul ºi în egalã mãsurã tragicul text
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Nu se poate ( Nem lehet) . De atunci, comunitatea maghiarã din Rom ânia a trecut prin mai multe încercãri ºi prin cîteva momente de
g raþie. În faþa unui astfel de moment critic cred cã se aflã ea ºi acum.
Scãderea drasticã a populaþiei sale (conform rezultatelor preliminare ale recensãmîntului, cu aproximativ 200 000 de persoane în ultim ul deceniu) ºi perspectiva sumbrã a pãstrãrii acestei tendinþe, nu
pot avea, la nivel comunitar, decît efecte negative. În ºtiinþele sociale,
modificarea comportamentului uman atunci cînd subiecþii ºtiu cã
sînt observaþi de cercetãtorii sociali este numit «efect Hawthorne».
În cazul maghiarilor din România, influenþarea comportamentului
vine oarecum post-factum, prin luarea la cunoºtinþã a unui proces
ale cãrei prime faze s-au consumat deja. Ei se aflã, deci, în faþa unui
p rag psihologic care poate sau nu poate fi trecut.

Pasul urmãtor ar fi, bineînþeles, sã ne întrebãm „Ce-i de fãcut?”.
Din partea actualilor guvernanþi, lucrurile par a fi destul de simple.
Într-o coabitare parlamentarã aparent liniºtitã cu UDMR, cu periodicele (ºi dozatele) atenþionãri sau trimiteri la acordul bilateral, cabinetul PSD nu prea îºi face griji în ce priveºte chestiunea maghiarã ºi
fetiºizata imagine în exterior a acestei chestiuni. Numai cã relaþia de
„pace ºi pretenie” dintre PSD ºi UDMR, nu implicã de fel o relaþie similarã ºi între PSD ºi electoratul maghiar. Cã actualii lideri ai UDMR
rep rezintã din ce în ce mai mult doar strict politic ºi tot mai puþin
simbolic sau moral comunitatea maghiarã, e aproape o certitudine.
Î n plin proces de resocializare, ca sã dãm un diagnostic willkymlickaian, semi-bucureºtenizaþii lideri ai UDMR se distanþeazã tot mai
mult de modelele celor care i-au delegat – fidelii ºi consecvenþii aleg ãtori maghiari. Identificarea reciprocã votanþi-votaþi tinde tot mai
mult spre compromis din partea primilor. Dacã comparãm gesturile, deloc ortodoxe, fãcute (ºi) de maghiari la ieºirea de la urne în cel
d e al doilea tur de scrutin al ultimelor alegeri prezidenþiale (ca urmare a votului negativ dat lui Ion Iliescu) cu tot mai protocolarele
z îm bete de la întîlnirile dintre domnii Nãstase ºi Markó, vom înþelege
cã votanþii UDMR se regãsesc tot mai puþin în gesturile politice ale re-

p rezentanþilor lor ºi cã legitimitatea ºi aprecierea de care se bucurã
cond ucerea UDMR în rîndul alegãtorilor sãi nu mai e cea de odinioarã. (Ca sã rãmîi partener politic, chiar ºi pînã treci rîul, cu un partid
al cãrui preºedinte declarã despre Tõkés László, adicã propriu-þi preºed inte de onoare, cã, dacã s-ar fi nãscut român, l-ar fi chemat Vadim
Tud or, îþi trebuie, totuºi, o mare, o enormã dozã de seninãtate.)
I nconsistenþei acestei relaþii dintre votanþii ºi votaþii UDMR i se
mai adaugã ºi importul de scindare determinat de precipitarea scenei politice din Ungaria la alegerile de anul acesta. Avem astfel o intensificare ºi o activare a conflictelor latente, mai vechi, din interiorul Uniunii. Grupãrile existente se delimiteazã pe criterii sau incomp atib ilitãþi diverse: simpatii pentru actualii sau foºtii guvernanþi de la
B ud ap esta; orientarea preponderent nostalgicã sau preponderent
p ragmaticã; prioritãþi diferite acordate problemelor regionale; poziþii
nefuncþional de moralizatoare, respectiv care nu pun un accent prea
mare pe acest tip de valori; tabere de tineret paralele, cu susþinãtorii
uneia sau alteia dintre grupãri etc. Acest tablou este completat de
forþele civice ºi politice maghiare din afara UDMR ºi care, de regulã,
se opun politicii actuale a Uniunii (vezi cazul alegerilor locale din
Od orhei, Gheorgheni ºi din alte localitãþi cu populaþie maghiarã
semnificativã). Nu e exclus ca, pe viitor, ponderea acestora sã creascã, complicînd lucrurile la urmãtoarele alegeri.
Fragmentãrile din interiorul Uniunii sînt deci cunoscute ºi tot
mai vizibile. Pe lîngã grupul de moderaþi mureºeni (Markó Béla,
Frunda György, Borbély László), „extremiºtii” din Aripã Reformistã a
(ex )timiºorenilor (Toró Tibor, Szilágyi Zsolt, Tõkés László) pare o alternativã tot mai apropiatã de orizontul de aºteaptãri al electoratului
maghiar. Pe lîngã acestea, mai avem ºi o aripã liberalã, una civicã,
p lus cîteva personalitãþi (ca Verestóy Attila, Ráduly Robert º.a.), care
sînt mai greu de încadrat într-o grupare anume. Pînã la urmã,
UDMR nu face nici ea excepþie de la configuraþia eclecticã ce caracterizeazã principalele partide politice din România ultimului deceniu
(liberali cu lideri post-comuniºti, social-democraþi cu simpatii naþionalist-extremiste sau naþionaliºti filo-ruºi, cu valenþe comuniste).
Dincolo de faptul cã pactul PSD-UDMR „îi obligã” pe parlamentarii maghiari (b usiness is business) sã voteze ºi legi care nu prea au
d e a face cu spiritul democratic, liderii actuali ai UDMR lasã impresia
unui compromis prea mare pentru o ofertã comunitarã atît de micã. Dacã ideea unei continuitãþii a participãrii UDMR la guvernare,
sub diverse forme, este de susþinut ºi, sã spunem, reciproc beneficã,
e o nerozie, totuºi, sã credem cã acest lucru merita fãcut cu orice
preþ, chiar cu cel al pierderii credibilitãþii. Criza din interiorul UDMR
vine, în principal, din contradicþiile dintre managementul politic al
conducerii actuale ºi expectaþiile/nemulþumirile diferitelor grupãri
din interior. În fond, o problemã ce þine de gradul de compromis/rad icalism în comportamentul politic al Uniunii, iar conflitul poate fi
perceput ºi la nivel de electorat. Punctele slabe ale conducerii actuale p rovin, în principal, din uzura perioadei Markó, corelatã cu o anume inflexibilitate în negocierea transferului de putere în interiorul
U niunii. La acestea se adaugã lipsa ofertelor (economice în primul
rînd) care sã micºoreze migraþia în rîndul populaþiei maghiare ºi sã
atragã generaþiile tinere spre o participare mai largã ºi mai activã.
Soluþia care sã scoatã Uniunea din crizã actualã nu poate veni decît din interior. Actuala conducere a Uniunii dã aceleaºi semne de
erodare, de saturaþie imagologicã dacã vreþi, în rîndul electoratului
maghiar, ca ºi restul partidelor consacrate dupã 1989 în rîndul electoratului românesc (de unde ºi ascensiunea alternativei peremiste,
singura care, practic, n-a guvernat încã). ªi UDMR, ca întreaga scenã
politicã româneascã are nevoie de lideri politici ºi de modele noi, care sã deschidã noi orizonturi acestui electorat. Existã, desigur, ºi alternativa încremenirii în proiect, cu riscul (cunoscut foarte bine ºi
d e adversarii UDMR!) al îngropãrii Uniunii sub pragul celor cinci
p rocente electorale. Înþelepciunea constã, însã, ºi în politicã, în a te
retrage la timp.
Note
1 Aceleaºi semnificaþii sociolingvistice le putem întîlni ºi în cazul secuiescului cozonac Kürtös. Termenul – scris întocmai în magazine din Bucureºti sau pronunþat, într-o simpaticã traducere foneticã, C hiurtoº colaci
de cãtre comercianþii ambulanþi ce bat plaja Mãrii Negre de la un capãt
la altul – este tradus, prutenian, ca Tulnice de unii vînzãtori din Cluj (de
parcã aceste „politici gastronomice” ar face specialitãþile culinare ale altorculturi mai savuroase).
2 Ca sã dau un exemplu recent, ultimul raport SRI pe tema miºcãrilor sataniste menþioneazã cã acestea ajung în România pe filierã maghiarã.
Problema e cã nu prea e de ales. Dacã Marea Neagrã ne e cel mai bun vecin (asta da declaraþie de politicã externã!), Ungaria e unicul ºi cel mai
occidentalizat stat cu care avem graniþã comunã. Ceea ce implicã – nedorit, dar inevitabil – ºi importuri culturale cu grad mare de risc social.
La vremea respectivã, întreg fenomenul de shopping tourism, mai toate
curentele muzicale, artistice sau de modã, atît de putred-mirositoare tovarãºilor de la culturã, veneau tot pe filierã ungarã, plus de la sîrbi, care
însã, de atunci, au dat niþel ceasul istoriei înapoi...
3 Datele preliminare ale recensãmîntului de anul acesta indicã tendinþe
similare ºi pentru alte localitãþi locuite de maghiari.
4 Autorul menþioneazã printre altele: „Pentru problematica minoritarã
nu poate fi gãsitã o soluþie onorabilã, deoarece însãºi categoria de
minoritar este una nedemnã ºi sufleteºte imposibilã. [...] Dreptul la
viaþã al unei minoritãþi se justificã prin cultura sa specificã. Ruptã
de cadrele sale vitale, cultura minoritarã nu se poate dezvolta, iar
nedezvoltîndu-se regreseazã, criteriile aprecierii culturale ºi standardele morale degradîndu-se. Destinul minoritar nu constituie o
imposibilitate politicã sau socialã, ci una moralã.”
MARIUS COSMEANU s-a nãscut în 1967 la Tîrgu Mureº. Este sociolog al
Grupuli de Monitorizare ºi Analizã. (Fu)turism: strategiile migraþionale
ale românilor din Ungaria, Altera, 1999, 9; Antinostalgia, Sfera politicii, 2001.

Cristina
GHEORGHE

Vin (iarãºi?)
americanii…
N u ºtiu (mã rog, e un fel de a spune…) din ce cauze, pe pãmîntul românesc, americanii sînt foarte aºteptaþi. În ei au fost puse speranþele
în vederea cîºtigãrii celui de-al doilea rãzboi mondial ºi tot ei erau cei
care trebuiau sã ne scape de regimul comunist proaspãt instaurat dup ã terminarea rãzboiului. Tot românul, indiferent cã era de la coada
sap ei, negustor sau mic întreprinzãtor dorea, credea, spera în venirea
americanilor pentru ca problemele României sã se rezolve. Cum, nimeni nu prea ºtia, important era ca aceºtia sã vinã.
Americanii însã nu au venit pînã prin ’96, ca sã ne consoleze cã
am rãmas în afara NATO. Comunismul însã a ajuns mult mai repede
(Rusia era ºi a rãmas, cel puþin pentru unii, mai aproape decît America), iar el a reuºit sã obþinã, iar apoi sã piardã, clauza naþiunii celei
mai favorizate, adicã niºte facilitãþi economice pe care nu a reuºit sã le
înlocuiascã decît cu contracte cu
þãrile africane, care se ºtie cît de mult
le permiteau economiile sã facã
afaceri externe, chiar ºi cu statele
comuniste.
Visul cu venirea americanilor a continuat însã sã existe, sã-ºi facã mereu noi
ad epþi sau sã le întãreascã speranþele ºi
convingerile celor vechi. Nu ºtiu dacã
dupã cãderea regimului comunist românii s-au mai gîndit la semenii lor
d e peste ocean ca la un panaceu,
mai ales cã în zare se observa un
altul: Comunitatea Europeanã,
devenitã mai apoi Uniunea Europeanã. Cu deosebirea cã
acum nimeni nu mai spunea cã trebuie sã vinã europenii, ci cã trebuie sã
intrãm în Europa, unii
chiar uimiþi cã aceasta nu
ne-a primit chiar fãrã sã se
mai gîndeascã, fãrã nici o formalitate (cã doar Europa e de la Atlantic la
Urali, nu-i aºa?). Dar sã nu divagãm prea
mult, iar asta pentru cã americanii „vin” din nou. Nu direct, ci prin
emisar, desigur, cã drumul e lung, iar timpul costã bani, ceea ce ei
ºtiu prea bine. Emisarul e Mircea Geoanã, care s-a întîlnit pe 6 aug ust, la Washington, cu Secretarul de Stat al SUA, Colin Powell, cu care
a discutat candidatura României la NATO (cu mulþumirile aferente
pentru sprijinul acordat pînã acum în privinþa integrãrii) ºi întãrirea
(îndeosebi pe plan economic) a Parteneriatului Strategic dintre SUA ºi
România. Pentru a fi (probabil) politicoºi, americanii ne-au mulþumit
ºi ei pentru srpijinul pe care România l-a acordat (aveau americanii
nevoie?) prin intermediul operaþiunii Enduring Freedom coaliþiei antiteroriste desfãºurate în Afganistan, pentru cã este un element de stabilitate în Balcani (aºa o fi…), pentru încheierea acordului bilateral
p rivind prevederile articolului 98 al Tratatului Curþii Penale Internaþionale, prin care România se obligã la extrãdarea militarilor americani aflaþi pe teritoriul românesc acuzaþi ce intrã sub jurisdicþia
americanã.
Se ºtie foarte bine cã diplomaþia înseamnã cuvinte. Multe. Mulþumiri, strîngeri de mînã, coctailuri, întîlniri secrete sau publice, baluri
de binefacere, ºi iarãºi multe, multe mulþumiri, de la toþi ºi cãtre toþi
cei participanþi. În aceste cadre se rezolvã, cel mai adesea, cele mai
importante probleme. Nu putem ºti dacã întîlnirea ministrului de externe român cu oficialii americani chiar va rezolva problemele de integrare atlanticã ale României ºi mai ales pe cele economice. Evident
a fost însã faptul cã acordul încheiat nu a fost un pas chiar diplomatic
faþã de Uniunea Europeanã, de care mai marii noºtri se pare cã au uitat cu desãvîrºire.
Sã sperãm însã cã aceastã nouã T h anks giving Day, cu sau fãrã
curcan ºi plãcintã de dovleac, a reprezentanþilor celor douã state nu
va avea doar o importanþã formalã, ci ºi un efect real asupra politicilor
economice româneºti (în mãsura în care acestea existã) ºi al acelora
referitoare la integrarea în organismele euro-atlantice. Iar în acest caz
nu ºtiu dacã americanii vor avea vreun motiv sã ne mulþumeascã, dar
noi sigur, pentru cã, prin politeþea lor, au reuºit sã ne mai dezmorþeascã, mãcar puþin… ªi sã ne facã sã gîndim, cam tîrziu, abia cînd
au început sã aparã bobîrnacele europene, cã semnarea diverselor
acorduri nu se reduce doar la formalitãþi, ci înseamnã ºi efecte, chiar
diplomatice.
CRISTINA GHEORGHE s-a nãscut în 1968 la Liteni, judeþul Suceava. Este
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Principalele probleme
privind revizuirea
Constituþiei
Experienþa politicã a ultimilor zece ani ne demonstreazã cã Constituþia adoptatã în 1991 are multe neajunsuri sau chiar reglementãri greºite ºi, ca atare, nu poate fi menþinutã pe termen lung.
Azi, elita politicã acceptã aproape unanim necesitatea revizuirii,
d ivergenþele de opinie serioase aparînd însã în privinþa conþinutului
d e modificat ºi amploarea modificãrii.
Necesitatea revizuirii principiilor constituþionale fundamentale
apare pe fondul relaþiilor politice, sociale ºi internaþionale actuale.
Amînarea acestor modificãri n-ar face decît sã accentueze dificultãþile
datorate carenþelor din sistemul legislativ ºi ar slãbi încrederea societãþii în instituþiile democratice fundamentale.
U rmînd structura constituþiei actuale, în cele ce urmeazã aº face
cîteva observaþii referitoare la instituþiile de drept a cãror schimbare,
în opinia mea, nu acceptã amînare.

1. Premisa revizuirii
Articolul 148 (1) al Constituþiei face referire la limitele, respectiv – în
cazul anumitor dispoziþii – la interdicþia oricãrei revizuiri. Nu pot forma obiect al revizuirii caracterul naþional, independent, unitar ºi indivizibil al statului, forma republicanã de guvernãmînt, integritatea
teritoriului, independenþa justiþiei, pluralismul politic ºi limba
oficialã.
Fãrã îndoialã cã fiecare stat îºi are interesele ºi valorile sale fundamentale, independente de transformãrile politice ºi pe care doreºte
sã le protejeze constituþional. Articolul 148(1) este, însã, din punct de
vedere juridic incorect, iar din punct de vedere politic este ininteligibil. Deoarece o parte a precizãrilor de mai sus sînt de inclus în categoria aspiraþiilor politice, prevederea nu poate avea un efect juridic
real. Interdicþia referitoare la revizuire este discutabilã atît din punct
de vedere al dreptului constituþional cît ºi al teoriilor juridice, ºi anume, conform urmãtoarei argumentaþii. Oricare putere constituantã,
respectiv corp constituant, poate decide în mod suveran. Nici o reglementare juridicã ºi, prin urmare, nici Constituþia, nu poate fi elaboratã pentru „eternitate” ºi nu poate avea valabilitate permanentã. Relaþiile, valorile ºi opþiunile socio-politice se pot schimba în timp. Puterea constituantã a unei perioade istorice date, nu poate, în acelaºi
timp, sã îngrãdeascã suveranitatea, libertatea decizionalã a unui viitor corp constituant. Pentru cã acest lucru ar însemna o ierarhizare a
puterii juridice a constituantelor din diferite perioade, ceea ce e inacceptabil juridic. În acest sens, renumitul expert francez de drept constituþional J. Laferriére scrie urmãtoarele: „din punct de vedere juridic, acest procedeu, care dispune ca anumite pãrþi ale constituþiei sã
nu poatã fi revizuite este imuabil, nu are nici o valoare. Puterea constituantã care acþioneazã într-un anumit moment nu e superioarã
puterii constituante care acþioneazã în viitor... Astfel de dispoziþii sînt
simple aspiraþii, declaraþii politice care n-au nici o valoare juridicã
sau putere coercitivã asupra constituantei de mai tîrziu.”
Prin urmare, pentru o reformã constituþionalã realã articolul
148(1) trebuie neapãrat eliminat.

2. Autodefinirea statului ºi
cîteva principii fundamentale
În autodefinirea lor, statele stabilesc, în general, caracteristicile considerate a fi cele mai importante. ªi fac acest lucru în aºa fel încît sã
surprindã atît experienþa favorabilã a trecutului, cît ºi cerinþele
viitorului.
Definirea României ca stat naþional este, pe de o parte, anacronicã, pe de altã parte, nu pleacã de la realitatea concretã ºi nu e în consonanþã cu practica juridicã a Uniunii Europene. Bazîndu-se pe
aceastã sintagmã politicã, guvernele ºi conducerile politice ale României genereazã o legislaþie ºi o practicã juridicã dezavantajoasã ºi discriminatorie faþã de minoritãþile naþionale.
Din punct de vedre juridic, acest fapt contrazice o altã prescripþie
constituþionalã cu valoare de principiu, conform cãreia România este
p atria comunã ºi indivizibilã a tuturor cetãþenilor sãi, fãrã deosebire
d e rasã, naþionalitate sau de origine etnicã. Este o contradicþie internã
între statul-naþiune, adicã esenþa statului etnic ºi acea dispoziþie constituþionalã, conform cãreia România este patria comunã a tuturor
cetãþenilor ei. Aºadar, din douã una: fie toþi cetãþenii României sînt de
etnie românã ºi atunci putem vorbi de stat naþional, fie acceptãm cã
în România trãiesc ºi cetãþeni de altã etnie, caz în care nu mai putem
vorb i d e stat naþional. A vorbi în acelaºi timp despre stat naþional ºi
d espre patria comunã a cetãþenilor, indiferent de naþionalitate, reprez intã un nonsens politic ºi juridic.

În mãsura în care acceptãm ca sursã a legitimitãþii statului comunitatea solidarã a cetãþenilor suverani, concepþia actualã despre suveranitate pare depãºitã, deoarece ea reflectã caracterul nelimitat ºi indivizibil al suveranitãþii tradiþionale caracteristic secolului 19. România, semnînd un acord de aderare la UE, trebuie sã formuleze în constituþie conceptul suveranitãþii limitate ºi parþiale, care e mai aproape
d e situaþia actualã a României ºi de aspiraþiile societãþii româneºti.
De asemenea, este necesarã lãrgirea reglementãrilor referitoare la
românii care trãiesc în strãinãtate – cu referire la problemele concrete care existã în acest sens –, pentru a putea fi ocolitã monopolizarea
d emagogicã a chestiunii naþionale.
Leg islaþia internã ºi internaþionalã permite ºi face necesarã, pe
lîngã recunoaºterea caracterului oficial al limbii române, ºi dreptul
de folosire a limbii materne în instituþiile publice (locale sau centrale) de cãtre minoritãþile naþionale în localitãþile în care proporþia
acestora este de cel puþin 20%.
În fine, trebuie precizat clar ºi textual cã principiul ordonator al
statului, al administrãrii sale structurale ºi funcþionale, îl reprezintã
separaþia puterilor (legislativã, executivã ºi judecãtoreascã).

3. Despre catalogul drepturilor
cetãþeneºti fundamentale
Capitolul privitor la drepturile fundamentale ale omului ºi ale cetãþeanului din actuala constituþie trebuie extins ºi definit clar. Handicapul principal al dispoziþiilor în vigoare îl constituie faptul cã ele au –
în primul rînd ºi aproape exclusiv – doar un caracter declarativ legat
de aceste drepturi. Capitolul se doreºte a fi o declaraþie cu caracter
universal a drepturilor fundamentale ale omului. Chiar dacã valoarea
ºi semnificaþia sa politicã e incontestabilã, e nevoie, totuºi, de garantarea acestor drepturi prin reglemementarea constituþionalã a unui
sistem de garanþie eficient. Fãrã îndeplinirea acestei condiþii, nu putem vorbi de un succes.
Lãrgirea catalogului de drepturi fundamentale ale omului ºi cetãþeanului trebuie fãcutã prin completarea cu drepturile individuale ºi
colective ale minoritãþilor naþionale. Trebuie reglementatã utilizarea
în scris ºi oral a limbii materne în administraþia publicã ºi în faþa instanþelor judecãtoreºti, ca ºi dreptul neîngrãdit ºi nelimitat la culturã
ºi educaþie în limba maternã. Marea majoritate a acestor drepturi se
manifestã ca drepturi individuale sau ca drepturi individuale exercitate în comun. Este însã nevoie ºi de o reglementare a drepturilor
strict colective sau comunitare ale minoritãþilor naþionale, ºi anume,
prin includerea de noi paragrafe, în primul rînd a celor referitoare la
formele de autonomie culturalã ºi educaþionalã. În opinia mea, în cad rul capitolului dedicat drepturilor fundamentale ale omului ar fi nevoie de un subcapitol separat, care sã reglementeze drepturile individ uale ºi colective ale minoritãþilor naþionale.
În continuare, sînt ºi alte drepturi care necesitã o definire mai clarã. E nevoie de ridicarea la rang constituþional a unui principiul fundamental din dreptul penal – cel referitor la prezumþia de nevinovãþie. Aceasta poate garanta – desigur, nu în sine, ci printr-o serie de reg lementãri juridice de rang inferior constituþiei – o justiþie echitabilã,
dreaptã ºi legalã.
Dreptul la proprietate ar trebui reglementat ºi el ca drept fundamental al omului, pentru cã, în ultimã instanþã, acesta poate sta la temelia unei dezvoltãri economice libere ºi sãnãtoase, dar ºi la a unei
condiþii umane cu adevãrat demne.

4. Aspecte legate de
organizarea statului
a. Legislativul
Constituþia adoptatã în 1991 revine la tradiþiile politice româneºti din
perioada interbelicã, la legislativul bicameral. Practica de peste un
deceniu a acestui for prezintã numeroase disfuncþionalitãþi provenind în cea mai mare parte din atribuþiile – de încetinire a procesului
leg islativ – comune celor douã camere. În opinia mea, sistemul bicameral ar trebui astfel schimbat încît Camera Deputaþilor sã devinã
practic principalul for legislativ, iar Senatul – camerã superiorã prin
tradiþie – sã aibã în atribuþiuni doar anumite probleme, cum sînt
ap ãrarea þãrii, siguranþa statului sau politica externã. Atribuþiile sale
legislative s-ar reduce astfel doar la discutarea într-o primã fazã a proiectelor de lege votate de Camera Deputaþilor. Obiecþiile ar ajunge
spre o nouã deliberare sau rediscutare în Camera Deputaþilor, asemenea celor fãcute de preºedinte. Astfel s-ar elimina maniera complicatã, tempofagã a procedurii actuale de mediere.
Activitatea Camerei Deputaþilor s-ar restrînge, de fapt, la legiferarea
propriu-zisã, fãrã a mai avea obligaþia de a face ºi anchete. O astfel de
modificare a legislativului ar eficientiza în mare mãsurã activitatea sa.
b. Puterea executivã
Legat de puterea executivã, putem spune cã, în momentul de faþã,
avem de a face cu o copie proastã a sistemului semi-prezidenþial de
tip francez. Acest model duce la o putere executivã bicefalã în care se
aºteaptã mult de la preºedinte, deºi acesta are competenþe administrative, de conducere, restrînse. În acelaºi timp, datoritã legitimitãþii
rezultate din votul direct prin care este ales preºedintele, Guvernul
aºteaptã, la rîndul sãu, mãsurile pe care trebuie sã le ia acesta. Aceasta situaþie determinã o frustrare în activitatea guvernamentalã, comp ensatã, în schimb de oferta constituþionalã: posibilitatea guvernãrii
p rin ordonanþe.
În opinia mea, ar trebui sã se renunþe la orice formã de sistem
prezidenþial, în locul lui fiind necesarã inroducerea sistemului parla-

mentar. Aceasta ar însemna ca preºedintele sã fie ales de cãtre Parlament, în ºedinþã comunã, cu o majoritate de douã-treimi a voturilor,
adicã prin cvasi-consens politic. Reducerea sferei de competenþe,
p lus consensul politic rezultat, ar plasa instituþia prezidenþialã deasupra hãrþuielilor politice de zi cu zi, conferind funcþiei þinutã ºi autoritate. Legitimitatea sa politicã ar creºte astfel considerabil faþã de un
p reºedinte ales direct, cu „jumãtate plus unu” din voturi.
Competenþele prezidenþiale ar scãdea, aºadar, semnificativ. În relaþia cu Parlamentul ºi-ar pãstra dreptul de veto – unic ºi de remitere
– precum ºi obligaþia emiterii legilor. Schimbãrile mai importante ar
apãrea, însã, în relaþia cu Guvernul. Nefiind ºeful puterii executive, el
nu mai poate participa la ºedinþele de Guvern, neputîndu-le nici prez id a, iar funcþiile sale de apãrare a þãrii ºi de siguranþã naþionalã ar
scãd ea semnificativ. ªi-ar pãstra funcþia de comandant suprem al forþelor armate, dar nu ºi cel de preºedinte al Consiliului Suprem de
Apãrare a Þãrii. Cu alte cuvinte, nu ar interveni în problemele operative, ci ar avea un rol mai mare în medierea necesarã cu societatea.
Ad evãratul conducãtor al puterii executive ar deveni, astfel, prim
ministrul, care ar dobîndi o libertatate decizionalã mai mare ºi ºi-ar
lãrgi competenþele.
c. Procedura de legiferare
Schimbãrile ce intervin în structura, competenþele ºi relaþiile dintre
sistemele instituþionale aparþinînd diferitelor componente ale puterii
modificã, bineînþeles, ºi procesul legislativ. Nu le voi aborda pe acestea separat; existã, însã, cîteva modificãri asupra cãrora meritã sã
chibzuim.
a) Dacã Camera Deputaþilor e cea care reprezintã cu adevãrat leg islativul, toate propunerile de legi ar trebui adresate ei.
b ) Ar trebui, de asemenea, lãrgitã sfera celor care pot avea iniþiativã legislativã; ea ar putea fi extinsã la comisiile de specialitate permanente, respectiv la organizaþiile civice de importanþã naþionalã, în caz ul acestora din urmã condiþiile ºi cadrele trebuind a fi stabilite foarte
precis. În mod similar, s-ar putea acorda dreptul de a propune legi ºi
consiliilor judeþene.
c) În ce priveºte delegarea legiferãrii, ar trebui menþinutã doar posibilitatea emiterii de ordonanþe guvernamentale simple. Aceasta se
justificã în cazurile în care activitatea parlamentarã e întreruptã, iar
atribuþiile guvernamentale necesitã reglementãri care sã fie acceptate
rapid ºi cu putere de lege.
Articolul 114(4), care reglementeazã ordonanþele de urgenþã ale
G uvernului, trebuie eliminat. Textul acestuia nu este îndeajuns de
clar ºi, dupã cum ne aratã experienþa ultimilor ani, a permis numeroase abuzuri. Dacã eliminarea nu va fi acceptatã, ar trebui modificatã astfel încît sã defineascã punctual conceptul de „caz excepþional”,
ºi anume, conform regulilor de teorie a dreptului: prin enumerarea
acelor situaþii în care e permisã exercitarea guvernamentalã a legiferãrii. Aceasta, doar în cazul stãrii de asediu din timpul unui rãzboi
sau al stãrii de necesitate, datoratã catastrofelor naturale sau de alt
g en. Teoria dreptului nu cunoaºte alt gen de „stare excepþionalã”.
Practica actualã a generat, însã, un adevãrat haos legislativ, ducînd la
creºterea incertitudinii juridice în aplicarea legilor.
d . Sistemul electoral
Eventualele schimbãri în funcþionarea ºi competenþele legislativului
pot influenþa ºi sistemul electoral. Probabil cã generalizarea votului
uninominal nu se justificã, cultura politicã neatingînd încã nivelul la
care sã se asigure cetãþenilor cu drept de vot oferte electorale reale.
Sistemul mixt (cu liste ºi vot uninominal) poate fi astfel modificat încît deputaþii sã fie aleºi pe baza sistemului actual (cu liste), iar senatorii pe baza aºa-numitului sistem de liste preferenþial. Adicã, partidele ar alcãtui listele, dar ordinea în cadrul lor ar fi stabilitã de votanþi, în urma alegerilor.
În cazul Senatului, trebuie analizat temeinic dacã introducerea
instituþiei de senator de drept este utilã sau nu. Deoarece prezenþa
clerului ar însemna practic, fãrã îndoialã, o supremaþie ortodoxã sau
ar pune, pe de o parte, sub semnul întrebãrii însãºi separarea dintre
Bisericã ºi Stat, caracterul laic al statului ºi autonomia realã a bisericii, iar pe de altã parte, prezenþa clericilor maghiari ar deveni una pur
formalã, de faþadã. Puse toate la un loc, consider ca inutilã modificarea într-o astfel de manierã, radicalã, a structurii Senatului.
Dacã se va opta pentru forma parlamentarã de guvernãmînt repub lican, s-ar justifica ºi o prelungire a perioadei de mandat a preºedintelui ales de cãtre Parlament. Astfel, alegerea preºedintelui nu s-ar
mai suprapune cu alegerile parlamentare. (În fond, propun modelul
din Ungaria, în care preºedintele este ales de cãtre Parlament pentru
o perioadã de cinci ani, în timp ce mandatul legislativului dureazã patru ani.)

5. Observaþii privind
administraþia publicã localã
Actualele articolele 119-122, referitoare la administraþia publicã localã sînt extrem de lapidare. Completarea lor ar trebui sã ducã la o extindere a autonomiei locale.
Articolul 119, care defineºte ca principii fundamentale ale administraþiei publice locale autonomia localã ºi descentralizarea serviciilor publice, este nu doar inexact, dar ºi incomplet. Inexact, pentru cã
deºi aminteºte – în mod greºit – de servicii publice descentralizate, e
vorba, de fapt, de autoritãþi publice locale subordonate ministerelor.
Conform literaturii de specialitate, la nivel local avem, pe de o parte,
consilii locale, adicã autoritãþi locale alese pe baza principiului autonomiei locale (al descentralizãrii), pe de altã parte, pot funcþiona aºa- numitele organe deconcentrate, subordonate ministerelor ºi care
dispun de o relativã independenþã decizionalã la nivel teritorial.

Totodatã, enumerarea prezintã anumite carenþe, pentru cã principii de rang superior, ce meritã incluse în dispoziþiile constituþionale,
sînt formulate de legi de rang inferior. Principiile de bazã ale administraþiei publice locale ar putea fi urmãtoarele: principiul autonomiei
locale, al deconcentrãrii serviciilor publice, al puterii locale alese, al
legalitãþii, al subsidiaritãþii, respectiv principiul exprimãrii opiniei comunitãþii locale prin referendum. Avînd în vedere cã pentru organizarea socialã ºi administrarea statului, existenþa ºi funcþionarea administraþiei publice ºi a autoritãþilor locale sînt fundamentale, ºi catalog ul de drepturi ale acestora (sfera competenþelor ºi a obligaþiilor) ar
trebui reglementatã constituþional. Drepturile fundamentale ale comunitãþii locale sînt urmãtoarele: dreptul la proprietate (la venituri
p roprii, la stabilirea de taxe locale), autonomia legislativã localã,
dreptul de constituire prin statut propriu, dreptul de asociere ºi colab orare, dreptul de a subscrie ºi de a înainta petiþii, respectiv dreptul la
simboluri ce exprimã identitatea comunitãþii locale.
Condiþiile constituþionale de satisfacere a obligaþiilor administraþiei locale constau în aceea ca administraþia publicã localã sã dispunã de:
– patrimoniu compus din proprietatea ºi drepturile de proprietate
ale consiliului local;
– venit propriu;
– taxe transferate de la administraþia centralã, venituri preluate;
– contribuþie bugetarã normativã de la administraþia centralã;
– sprijin guvernamental.
Dreptul la petiþie al administraþiilor locale asigurã acestora posibilitatea de a se adresa diferitelor organe de stat pentru a solicita consultanþã ºi informaþii în toate problemele care þin de activitatea lor. De
asemenea, administraþiile locale ar trebui sã dispunã – în cazul încãlcãrii principiului constituþional al autonomiei locale – ºi de dreptul de a se putea adresa direct, fie în cadrul unui control anterior, fie
ulterior, Curþii Constituþionale. În cadrul dreptului la petiþie se justificã garantarea dreptului consiliilor judeþene de a propune legi care þin
d e administraþia localã în privinþa reglementãrilor normative.
În privinþa competenþelor administraþiei locale, e nevoie ca atrib uþiile ºi competenþele organelor locale deconcentrate, subordonate
ministerelor, sã se reducã treptat, respectiv o parte a acestora sã treacã în sfera de competenþe a administraþiile locale. Stabilirea sferelor
de competenþã se poate face, însã, doar prin asigurarea resurselor financiar-materiale corespunzãtoare.
În condiþiile unor competenþe administrativ-locale largi, garantate
constituþional, e indicatã desfiinþarea instituþiei prefecturii. Controlul
legalitãþii activitãþii administraþiei locale ar trebui lãsat pe seama instanþelor de contencios administrativ, care ar exercita acest control
exclusiv pe bazã de plîngeri. E foarte probabil ca acest lucru sã nu fie
acceptat; caz în care e necesarã eliminarea articolului 122(4), care
p revede ca orice act al consiliului judeþean, al celui local sau al primarului atacat de prefect în faþa instanþei de contencios administrativ
sã fie suspendat de drept. Numai cã astfel se depãºeºte sfera conceptului de control al legalitãþii ºi se aduce un prejudiciu: anticipîndu-se
o stare de drept în care e chematã sã se pronunþe doar justiþia.
Constituþia garanteazã astfel o consecinþã juridicã a acþiunii prefectului, care echivaleazã cu o „sentinþã” aprioricã, fapt care poate favoriza – practic ºi teoretic – abuzul de lege ºi de competenþã.
Dacã nu se va accepta nici eliminarea articolului 122(4), ar trebui
eliminate din text mãcar dispoziþiile privitoare la suspendare, adicã,
modificarea ar trebuie astfel fãcutã încît suspendarea sã nu fie automatã, de drept, ci sã se facã pe baza deciziei independente a instanþei
d e contencios administrativ.

6.Cîteva sugestii referitoare
la instituþiile publice
În capitolul referitor la Curtea Constituþionalã, trebuie sã se obþinã o
creºtere a rolului Curþii Constituþionale. Ar trebui ca deciziile Curþii
luate în cazul legilor nepromulgate încã, adicã în cadrul controlului
constituþional preliminar, sã nu poatã fi modificate prin vot de cãtre
legislativ, întrucît astfel ar prevala interesele politice.
În ce priveºte instituþia juridicã Avocatul Poporului, articolul
5 5, care prevede condiþiile numirii, ar trebui astfel modificat încît numirea sã se facã printr-o ºedinþã comunã a celor douã camere ale
Parlamentului. Aceasta, cu atît mai mult cu cît articolul 57 prevede ca
Avocatului Poporului sã prezinte raportul anual în faþa celor douã camere p arlamentare. Consider importantã folosirea termenului de instituþie, deoarece – într-un proiect de lege înaintat de UDMR cu privire la organizarea ºi funcþionarea instituþiei Avocatul Poporului (resp in sã de Parlament) – am propus ca aceastã instituþie sã nu fie formatã dintr-o singurã persoanã, ci, pe lîngã ombudsman-ul principal,
sã existe ºi aºa-numiþii o mbudsmani specializaþi, bunãoarã, ºi un
ombudsman care sã se ocupe de protecþia minoritãþilor. Acest lucru
ar trebui stipulat într-un articol separat al Constituþiei.
În încheiere, aº dori sã semnalez cã analiza schematicã de mai
sus se referã doar la acele chestiuni pe care, personal, le-am considerat a fi cele mai importante. Dincolo de conþinutul concret al revizuirilor, care va fi formulate abia de aici încolo – de cãtre o comisie specialã numitã de Parlament –, ceea ce conteazã e ca actuala elitã politicã sã înþeleagã cã nu de modificãri superficiale, de suprafaþã, avem
nevoie, ci de o reformã constituþionalã realã.
Traducere de Marius COSMEANU
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Viitorul sat mondial
Despre producþia de cartofi ºi
despre informaticã
U niversitatea de varã de la Ilieni, organizatã de Liga Pro Europa în
iulie 2002, a propus o agendã de subiecte politice de cea mai mare
urgenþã. Printre acestea, criza economiei clasice în faþa tendinþelor
d e globalizare. Economia clasicã, în cazul României, formulatã în
jurul resurselor locale, regionale ºi naþionale destinatã sã satisfacã
o piaþã localã, regionalã ºi naþionalã, foarte rar ºi cu rezultate slabe
d estinatã exportului, este presatã de tendinþele de globalizare ale
unei pieþe în care produsele, capitalul ºi oamenii circulã dintr-o
p arte în cealaltã a globului fãrã nici un fel de dificultate. Vezi universalizarea unor produse banale ca Coca-Cola, a celor de cosmeticã, detergenþi sau a unor articole de îmbrãcãminte, dar ºi a echipam entelor din informaticã ºi comunicaþii.
A ctorii economici actuali, din punctul de vedere al lui Kolumban
Gábor, unul dintre referenþii Universitãþii de la Ilieni, nu mai sînt
intreprinderile de interes local, regional sau naþional, ci marile corporaþii internaþionale. Aceºtia sînt actorii economici care dicteazã
tendinþele economiei globale. IMM-urile se constituie ca subunitãþi
ale m arilor corporaþii, fie ca 1. furnizori de expertizã, fie ca 2. furnizori de servicii pe domenii specializate. În nici un caz, aceastea nu
pot genera politici economice decît prin presiuni colaterale ºi nesemnificative, presiuni care se constituie doar ca un semnal de
alarmã pentru politica economicã a marilor corporaþii. Dupã autorul mai sus amintit, IMM-urile nu constituie panaceul universal al
emancipãrii economice al unui stat naþional. Acestea au doar rol de
reglator al pieþei muncii, de amortizor al crizelor sociale, este un
sector care poate aduce venituri unui numãr destul de mare de actori sociali, iar, în faþa crizelor economice de proporþii, se restructureazã cu cea mai mare vitezã ºi cu cele mai mici costuri. Dar ele rãmîn actori economici de mîna a doua, care respectã paºii dictaþi de
marile corporaþii mondiale. Acest lucru nu este o nenorocire. Un
IMM local cu o invenþie ca cea a brãzdarului metalic în epoca plugului de lemn va avea toate ºansele sã se transforme într-o mare
corporaþie mondialã. Nu este deloc o glumã. Acei actorii sociali, fie
persoane, fie instituþii, care au ºtiut sã exploateze nevoia socialã au
creat evenimente istorice. Progresele din informaticã ºi comunicaþii
au transformat globul într-un sat mare în mai puþin de douãzeci de
ani. Viitorul sat mondial îºi va structura politicile economice, de securitate ºi cele de eficienþã socialã dupã o diviziune foarte diferitã
de cea pe care am cunoscut-o pînã acum. De aceea, politicienii viitorului vor trebui sã fie persoane foarte competente cu o mare cap acitate de adaptare. Politica va fi restructuratã de ºtiinþã ºi tehnologie ºi mai puþin de doctrine ideologice. În satul mondial, sãrãcia
º i conflictele de orice fel ale unui stat naþional vor fi probleme mond iale ºi nu probleme naþionale atîta vreme cît acestea destabilizeazã
ordinea mondialã. Subcultura va fi proprie indivizilor ºi nicidecum
unor state. Administrarea politicã se va desfãºura pe mai multe nivele. Cea de la nivel local ºi regional va administra politicile economice ºi cele sociale þinînd cont de resursele locale ºi de presiunile
g lo bale. Localitatea ºi regiunea sînt unitãþi administrative transparente în care controlul ºi administrarea resurselor se poate face în
cel mai eficient mod. Statul naþional va prelua politica internã, cea
a sectoarelor economice strategice ºi reprezentarea externã. Politicile de securitate ºi apãrare precum ºi reprezentarea intereselor
economice la masa negocierilor globale vor fi transferate uniunilor
de state sau statelor continentale, singurii actori politici care vor rezista competiþiei viitoare. Diviziunea muncii se va stabili conform
unei pieþe libere, combinate cu o piaþã controlatã a tendinþelor de
d ez voltare ºi în funcþie de capacitatea de adaptare a fiecãrei localitãþi, regiuni, stat naþional sau multinaþional la concertul mondial.
Dacã fabricarea armelor nucleare nu va sta în grija unui stat
mic ºi acesta va putea trãi foarte bine din politici bancare – ca Elveþia de pildã – sau dintr-o agriculturã ecologicã, posibilitate de viitor
p entru România, acest stat mic este normal sã se îndrepte spre
acele politici care îi asigurã bunãstarea. Prestigiul unei acþiuni sociale sau al unei intreprinderi economice va fi mãsurat de eficienþa
ei socialã; cîþi oameni hrãneºte ºi cîtã securitate socialã produce.
Marile performanþe, de orice fel, se vor stabili la nivel mondial. De
aceea, criza economiei clasice poate fi privitã ca generatoare de „ordine localã” dupã expresia referentului amintit mai sus. Presiunile
economiei globale pot fi valorificate ca oprtunitãþi locale, regionale
º i naþionale. Sã luãm un singur exemplu. Un magazin din centrul
Sy d ney-ului, al Bucureºtiului sau al celui din Sfîntul Gheorghe conþine cam aceleaºi mãrci de þigãri, detergenþi, îmbrãcãminte, bãuturi, conserve. Marea majoritate a acestora sînt produse de serie
mare, relativ ieftine ºi de proastã calitate. În toate þãrile mai dezvoltate existã o tendinþã tot mai evidentã spre produse de calitate ºi
s pre cele organice (naturale), în cazul produselor alimentare. Numai cã, un produs natural se obþine prin tehnologii tradiþionale, cu

productivitate micã, pînã acum, ºi deci mai scump, cu o adresabilitate scãzutã pe o piaþã îndepãrtatã. Dacã acest produs se adreseazã
uno r cumpãrãtori fideli, apropiaþi ca distanþã, deci fãrã costuri
mari de transport ºi intermediere, acest produs poate avea un preþ
atractiv ºi pentru producãtor ºi pentru cumpãrãtor. Mai mulþi prod ucãtori de acest fel angajeazã forþã de muncã ºi se concureazã pe
o piaþã liberã. Condiþiile de monopol sînt excluse cînd numãrul
concurenþilor este suficient de mare încît nu este posibilã o înþeleg ere între ei.
Nevoia produselor alimentare sãnãtoase ºi de bunã calitate este
to t m ai presantã la nivel mondial. Þara, regiunea, localitatea care va
º ti sã exploateze aceastã nevoie „va cîºtiga pariul cu piaþa”. Cum este posibil acest lucru? Sã ne imaginãm un exemplu la îndemînã,
acela al adaptabilitãþii producãtorilor de cartofi la noua nevoie socialã. Aceºtia revin la o tehnologie tradiþionalã, înlocuind ierbicidarea cartofilor cu praºila mecanicã. Nimic mai simplu. Producãtorul
d e cartofi în loc sã dea banii pe ierbicid mai prãºeºte odatã cartoful.
Industria de ierbicide se va reprofila pe industria de producere a
utilajelor agricole. Aceiaºi oameni vor produce unelte agricole, dar
nu vor polua mediul cu substanþe chimice. Producãtorul de cartofi
va fi în mãsurã sã-ºi procure uneltele de care are nevoie ºi va prãºi
aceastã plantã de oricîte ori va fi nevoie. Cartofii ecologici vor fi vînd uþi la început celor care pot da un preþ mai mare sau celor care au
probleme de sãnãtate pe o piaþã apropiatã de producãtor. Dezvoltarea acestei afaceri va pune producãtorul în situaþia de a dezvolta
p roducþia de cartofi ecologici extinzîndu-ºi piaþa. Acesta va putea, în
acelaºi timp, sã facã implanturi de tehnologie ºi în alte localitãþi sau
reg iuni sau pur ºi simplu invenþia lui se va difuza spre alþi producãto ri d e cartofi. Rezultatul va fi acela al scoaterii de pe piaþã a cartofilo r ierbicidaþi. Un rezultat foarte bun.
Dar care vor fi producãtorii care vor accepta sã se întoarcã la
tehnologii tradiþionale cînd cele moderne sînt mai mici consumato are de efort fizic. Faptul cã trebuie sã consumi mai mult efort fizic
cu p rãºitul decît cu ierbicidarea cartofilor este doar o aparenþã. Prãº itul manual poate fi înlocuit cu succes cu cel mecanic, dacã ai
unelte adaptate la aceastã operaþie. În cazul acesta, prãºitul mecanic p o ate fi mai ieftin decît ierbicidarea. Revenirea la tehnologii tradiþionale în agriculturã o pot face, în prima fazã, mai ales producãto rii care nu demult au abandonat practicile arhaice de exploatare
a pãmîntului, cei care sînt obiºnuiþi cu un cîºtig mic ºi cei care sînt
ad aptaþi la munci mai grele ºi prost plãtite. Din acest punct de vedere, România este pregãtitã pentru o agriculturã ecologicã. Industria ierbicidelor ºi a îngrãºãmintelor chimice se poate reformula fãrã dificultãþi, fiind ºi aºa în pragul falimentului. Mergînd mai departe cu analiza pe firul tendinþelor mondiale, vom constata cã industria alimentarã se reformuleazã tot mai mult pe tehnologii de
micã productivitate, pe cele artizanale, în favoarea produselor sãnãtoase ºi de bunã calitate. Aºa cum epoca naylonului a avut o viaþã
scurtã în comparaþie cu cea a bumbacului ºi a firelor naturale, presupun cã acelaºi lucru se va întîmpla ºi cu produsele din marea industrie alimentarã. Tendinþele mondiale din alimentaþie ne îndeamnã sã credem cã laptele praf va fi utilizat doar în cãlãtoriile în
spaþiu iar pîinea pe bandã rulantã va lua locul pesmetului. Orice
cãlãtor în þãrile mai dezvoltate a constatat cã marii producãtorii de
pîine au fost înlocuiþi de brutãriile mici care produc cîteva kilograme de pîine pe zi ºi o vînd în momentul în care au scos-o din cuptor. ªi acestea vor fi înlocuite de maºinile de uz casnic în care introd uci fãina, drojdia, seminþele ºi ce mai vrei sã conþinã pîinea ºi te
duci la plimbare sau la cumpãrãturi. Peste douã ore vei gãsi pîinea
proaspãtã, aºa cum o vrei. Neagrã, albã, cu lapte sau fãrã. Aceste
tendinþe mondiale pot, într-adevãr, produce ordine localã ºi regionalã. Globalizarea poate genera industrii sau activitãþi artizanale de
m are succes alãturi de industrii corporatiste care nu pot funcþiona
d ecît la nivel mondial. Industria de apãrare, informatica ºi comunicaþiile, transportul ºi dezvoltarea ºtiinþificã nu vor putea rãmîne în
grija unui stat naþional. Acestea se vor formula ca politici continentale în jurul unor state puternice, sau ale unor uniuni de state care
d eþin pachete importante ale inovaþiei ºtiinþifice.
Viitorul sat m ondial va fi administrat pe mai multe nivele de
co m p etenþã. Cel de securitate se va desfãºura la nivel mondial. Evenim entele din 11 septembrie ne-au introdus în aceastã logicã. Fie
cã o acceptãm, fie cã nu, aceastã logicã ni se impune ca o situaþie
care cere o rezolvare raþionalã. Este de preferat sã se gãseascã soluþiile cu cele mai mici costuri. Politica economicã se va decide tot la
niv el mondial de cãtre marile corporaþii reprezentate de state continentale sau de uniuni de state. Localitãþile, regiunile ºi statele naþionale se vor formula în contextul mondial aºa cum se formuleazã
az i familia în sînul comunitãþii locale ºi a societãþii în general. Acestea vor trebui sã þinã cont de presiunile ºi determinãrile externe,
p ãs trîndu-ºi coeziunea, identitatea ºi ordinea lor internã. O respons ab ilitate mult mai uºoarã faþã de aceea la care sînt supuse acum
lo calitãþile, regiunile ºi statele naþionale. Acestea trebuie sã facã faþã
º i nivelelor de res ponsabilitate pentru care nu au nici resurse nici
co m p etenþã. Pentru multe state naþionale, politica de apãrare este
o p roblemã de fudulie, fãrã nici o acoperire în realitate.
Tendinþele politice ºi economice viitoare se vor reformula cu o
v itez ã pe care nu o putem gîndi ºi într-un sens în care generaþiile
neracordate la Internet nu o pot imagina. Dar, în viitorul sat mond ial, mã simt la mine acasã. Liberã, scãpatã de sãrãcie ºi de gijile pe
care alþii sînt mai în mãsurã sã le ducã. Grijile individuale se vor refo rmula în jurul identitãþii culturale ºi a celei biologice.
ANA LUDUªAN s-a nãscut în 1948 la Vîlcele. Este coordonator al Ligii Apãrãrii Drepturilor Omului, fililala Cluj. Micul Stalin(roman), 1998.

Modelul democraþiei particulare

MOLNÁR Gusztáv

Despre democraþiile
particulare – sau
„formele cu fond”
Are o însemnãtate simbolicã faptul cã J ournal of Democracy – forul
numãrul unu al teoriei „tranziþiei democratice” – publicã în primul
sãu numãr pe 2002 un studiu intitulat Sfîrºitul paradigmei tranziþiei, în care se susþine cã nici una dintre premisele paradigmei tranz iþiei nu se dovedeºte viabilã. 1. Faptele nu confirmã teza conform cãreia þãrile care renunþã la regimurile dictatoriale pãºesc automat pe
calea tranziþiei cãtre democraþie, mai precis, cãtre modelul democratic corespunzãtor exigenþelor statului de drept ºi respectului demnitãþii umane constituit în cadrul civilizaþiei occidentale. 2. Teleologia
imanentã a etapelor implicite tranziþiei este falsã. Consolidarea ce urmeazã deschiderii, schimbãrii de regim iar apoi tranziþiei nu e un
proces firesc, inevitabil în urma cãruia formele democratice introduse datoritã modificãrii cursului politic se umplu de conþinut democratic. 3. Speranþele exagerate legate de alegerile libere nu s-au împlinit. Alegerile organizate la intervale de timp regulate nu oferã vreo garanþie cã reformele menite sã asigure adîncirea democraþiei astfel încît ea sã devinã funcþionalã vor fi ºi duse la bun sfîrºit. 4. Teoria tranz iþiei democratice presupune state coerente ºi în stare de funcþiune,
lucru pe care creºterea galopantã a numãrului de state eºuate (failed
states ) îl contrazice. 5. În sfîrºit, realitatea dezminte spectaculos ºi
p remisa, poate cea mai pregnantã, a întregii tranzitologii, conform
cãreia variabilele de mediu determinante în ceea ce priveºte specificul fiecãrei þãri ºi zone în parte, condiþiile istorice, sociale, economice º i culturale, moºtenirea instituþionalã, tradiþiile juridice
proprii n-ar juca vreun rol nici în debutul tranziþiei, nici în eficienþa
sa finalã.
Majoritatea statelor „de tranziþie”, cu statut nedefinit, nu sînt în
mod deschis antidemocratice, ci alcãtuiesc un soi de zonã gri a democraþiei. Trãsãturile principale sau, cum le numeºte Thomas Carothers,
„sindroamele” þãrilor zonei gri pot fi descrise ca modele politice bazate pe anume tradiþii ºi manifestîndu-se cu anumitã regularitate.

O’Donnell, cunoscãtor profund al „tranziþiei” latino-americane, descrie democraþiile din aceastã parte a lumii ca pe o combinaþie caracteristicã a anumitor particularitãþi într-un mod care completeazã
foarte bine cele spuse de Carothers în legãturã cu zona gri a democraþiei. Este vorba, înainte de toate, de sisteme în care instituþia alegerilor libere (în pofida unor intermezzo-uri dictatoriale de durate
mai mult sau mai puþin lungi) s-a împãmîntenit ºi s-a realizat ºi cealaltã premisã formalã indispensabilã a democraþiei: alternanþa la guvernare. În acelaºi timp – ºi aceasta e o trãsãturã într-adevãr caracteristicã a zonei gri –, pe lîngã instituþiile formale ale democraþiei, un
rol extrem de important îl joacã instituþiile informale, înainte de toate aºa-numitul clientelism sau particularism. Deºi faptul cã „în numeroase þãri din zonele estice ºi sudice ale lumii existã de multã vreme o prãpastie adîncã între pays réel ºi pays légal” este acceptat în
cercurile cele mai largi, cercetãtorii care s-au socializat în aºa-numitele democraþii nord-vestice ajung, totuºi, adesea, la concluzii eronate în legãturã cu þãrile respective. Cînd politologi altfel extrem de bine
p reg ãtiþi afirmã cã într-o þarã datã democraþia a devenit singura regulã a jocului („the only game in town”), se ºi grãbesc sã tragã, fãrã nici
ezitare, concluzia cã acolo democraþia (a se înþelege: democraþia istoriceºte constituitã în Europa nord-vesticã sau, recurgînd la modul
d e exprimare al lui O’Donnell, care include aici, evident, ºi America
d e N ord: democraþia constituitã în Nord-Vest) s-a consolidat. Cînd colo, aici este vorba despre cu totul altceva, ºi anume, despre consolidarea unui tip de democraþie care diferã „în fundamentele sale” de cea
occidentalã.
Co m ponentele paricularismului latino-american sînt, dupã
O’Donnel, urmãtoarele: schimburi particulariste ierarhice, clientelism, nepotism, favoruri concrete care, în condiþiile formale ale democraþiei „ar fi considerate corupþie”. Particularismul apare acolo
unde se estompeazã distincþia legalã ºi normativã între sfera publicã
ºi sfera privatã. În acelaºi timp, nu se poate susþine cã, în condiþiile
particularismului, ar dispãrea ºi democraþia însãºi. Ritualurile ºi discursurile inerente exerciþiului puterii legislative, judecãtoreºti ºi executive dau de înþeles cã regulile formale sînt cele care ghideazã comportamentul cotidian. Aceste ritualuri ºi discursuri îi îndeamnã, pe
de o parte, pe cetãþeni sã pretindã ca regulile formale sã fie într-adevãr respectate, pe de altã parte însã ipocrizia ostentativã îi determinã
p e aceºtia sã se raporteze cu cinsim la instituþiile democraþiei, la deþinãtorii funcþiilor publice ºi, în general, la „politicieni”. În asemenea
circumstanþe, în cele din urmã, toatã lumea se împacã cu gîndul cã
particularismul e modalitatea cea mai generalã de dobîndire ºi exercitare a puterii. Într-un mod vizibil pentru public, toatã lumea acþio-

Zona gri a democraþiei
Primul grup sindromatic e pluralismul elitar. Acesta e caracteristic
þãrilor unde existã, ce-i drept, alegeri libere ºi libertatea politicã e realã, diferitele grupãri politice alterneazã la guvernare, însã democraþia
e, totuºi, superficialã ºi fragilã. Participarea populaþiei la viaþa politicã
– fãcînd abstracþie de alegeri – este minimã, judecata opiniei publice
în privinþa politicii e negativã: þine, ce-i drept, la idealurile democratice, dar este extrem de nemulþumitã de viaþa politicã a þãrii. În general, politica îi apare drept o activitate rezervatã elitelor, care se caracterizeazã prin corupþie, prin urmare nici nu meritã preþuire ºi
respect.
Al doilea grup de sindroame, care face din zona gri a democraþiei
un model particular, este politica puterii dominante. Aceasta se manifestã în þãrile în care viaþa politicã e determinatã de o singurã grupare. În acest model, spaþiul politic e limitat dar real, grupãrile de
opoziþie pot critica în mod liber puterea, la un nivel oarecare funcþioneazã ºi instituþiile fundamentale ale democraþiei dar, din cauza surplusului de putere al grupului dominant, ºansele alternativei, ale alternanþei la guvernare sînt minime, în ochii opiniei publice partidele
cond amnate la perpetuã aºteptare în anticamera puterii nu vor putea
d eveni vreodatã forþe politice credibile.
Radicalismul ºi noutatea punctului de vedere al lui Thomas
Carothers nu sînt sesizabile în primul rînd în „rãsturnarea” paradigmei teoretice a tranziþei. El nu criticã, de fapt, modelul teoretic deductibil din studiile celor mai cunoscuþi „tranzitologi” (Guillermo
O'Donnell, Larry Diamond, Philippe Schmitter, Alfred Stepan, Juan J.
L inz , Adam Przeworski ºi alþii), ci mitul tranziþiei, iscat ºi întreþinut
de elitele politice din diverse þãri, interesate în promovarea democraþiei interpretate în mod teleologic (acordînd diverse ajutoare, împrumuturi, subvenþii – ºi sporindu-ºi astfel influenþa), ca ºi de cele din
þãrile care „binemeritã” ajutorul ºi de „specialiºtii” care le slujesc interesele. Dupã Carothers, „ceea ce în mod obiºnuit se considera a fi
doar o situaþie de tranziþie între o dictaturã totalã ºi o democraþie autenticã” nu este una excepþionalã, care ar trebui definitã doar negativ,
prin raportare la o presupusã fazã de dezvoltare mai avansatã, ci „este o stare de normalitate pentru multe societãþi.” În acest punct,
Carothers se dovedeºte a merge pe urmele lui O’Donnell, care, întrun important studiu apãrut încã în 1996, atrãgea atenþia asupra iluziilor legate de consolidare, care priveau sistemele democratice ale
aºa-numitelor þãri nord-vestice ca pe o þintã fireascã a perioadei de
d up ã prãbuºirea regimurilor autoritare ºi care s-au dovedit, ce-i
drept, extrem de folositoare în toiul incertitudinilor tranziþiei, dar
n-au contribuit cîtuºi de puþin la cunoaºterea situaþiei reale, a condiþiilor specifice ale regimurilor în cauzã.

neazã în cadrul instituþiilor democratice, dar aceasta nu constituie
un obstacol pentru ca regulile de joc din interiorul instituþiilor democratice sã difere, totuºi, de cele formale. Mai mult, cu cît e mai
consolidatã democraþia „originalã”, cu atît are ea ºanse mai mari de
a- ºi continua consolidarea – în direcþia originalã! Caracteristic þãrilor
latino-americane cercetate cu prioritate de O’Donnell e faptul cã
„p articularismul devine chiar mai agresiv în interiorul parlamentului
ºi al partidelor politice”, precum ºi în zona justiþiei.
Î n condiþiile democraþiei particulare sau, într-o formulare mai
puþin eufemisticã, ale democraþiei clientelare, democraþia reprezentativã luatã în sens clasic nu înceteazã sã existe, dar prezintã o accentuatã tendinþã de a se depalasa în direcþia aºa-numitei democraþii delegative. U n executiv cu legitimare plebiscitarã, specific sistemelor prezidenþiale, mizezã, dupã O’Donnell, pe raportarea tradiþionalã, colectivistã ºi paternalistã la politicã ºi face tot posibilul pentru
a atenua instituþionalizarea politicã formalã ºi aºa-numita responsab ilitate orizontalã decurgînd din funcþia de control reciproc a instituþiilor publice. Aceasta face ca formarea ºi implementarea politicilor
democratice sã devinã din ce în ce mai favorabilã grupurilor de interese extrem de bine organizate ºi puternice din punct de vedere
economic.

Stud iul de faþã nu vede în pluralismul elitar, politica puterii dominante, instituþionalizarea informalã (particularismul) ºi guvernarea
delegativã niºte modele aparte, ci le percepe ca fiind elemente comp onente ale unui regim ce transformã în mod original, într-un mediu
socio-cultural specific, aºa-numita democraþie de tip occidental. Astfel ni se oferã posibilitatea de a decanta în interiorul celui de-al de-al
treilea val, ce tinde sã devinã de-acum fãrã liman, al democraþiei un
tip de democraþie extrem de important ºi specific, consolidat deja sau
tocmai pe cale de a se consolida în numeroase þãri, tipul democraþiei
d e excepþie sau, într-o spiritualã formulare intratã de-acuma ºi în
limbajul comun românesc, al democraþiei originale, care diferã atît
d e d emocraþiile celui de-al treilea val în curs de consolidare în sensul
„nord-vestic”, cît ºi de acele regimuri care au introdus instituþia alegerilor mai mult sau mai puþin libere, dar în care predominã încã
trãsãturile autoritarismului.

Exemplul românesc
Pentru a vãdi cît de legate între ele sînt cele patru sindroame, creînd
modelul sintetic al unui tip specific de democraþie, un bun exemplu
oferã cazul României. Dupã Thomas Carothers, cele douã modele
conturate de el în zona gri se exclud reciproc, aºadar anumite þãri sau
grupuri de þãri nu pot fi incluse decît fie într-unul, fie în celãlalt. Aºa,
d e exemplu, în modelul pluralismului elitar existã alternanþã la putere (tocmai asta duce la discreditarea întregii clase politice), în vreme
ce, în modelul puterii dominante, nu existã, astfel cã partidele din
opoziþie nu pot ajunge niciodatã în situaþia ca electoratul sã se poatã
convinge în privinþa valabilitãþii ºi seriozitãþii alternativelor pe care le
rep rezintã. Contrar celor de mai sus, exemplul României aratã cã
p artidele de centru-dreapta confruntate cu blocul de putere postcomunist ºi-au pierdut definitiv credibilitatea tocmai dupã ce au acces
la p utere ºi a reieºit cã erau neputincioase în faþa reþelei prin care fosta Securitate þinea sub control toate domeniile importante ale vieþii
p olitice ºi economice – sau ale „sistemului”. Primul caz a fost recunoscut public de Emil Constantinescu, fostul preºedinte al României,
cu p uþin timp înainte de expirarea mandatului sãu iar despre cel
d e-al doilea fostul prim-ministru Radu Vasile publicã date uluitoare
în memoriile sale recent apãrute.
Ex emplul României pune foarte bine în luminã ºi cît de fãrã cusur poate funcþiona acel sistem de checks and balances al sindromurilor democraþiei particulare care asigurã stabilitate regimului.
Cînd alianþa de centru-dreapta, mãcinatã de cei patru ani de guvernare, a suferit o înfrîngere zdrobitoare la alegerile din noiembrie
2 0 0 0 ºi din partea opoziþiei o forþã politicã propovãduind în mod deschis autoritarismul ºi punînd astfel în pericol stabilitatea democraþiei
româneºti pornite pe calea stabilizãrii a încercat sã umple înspãimîntãtorul gol ce se iscase, cong lomeratul de putere dominantã a
putut sã atragã de partea ei acel
segment al opiniei publice dãdãtor
de ton ºi în mod angajat ºi consecv ent prooccidental, care, pînã
atunci, îl privise mai degrabã ca pe
o relicvã postcomunistã. În politica practicã un spor al aceleiaºi
„alinieri” s-a manifestat în faptul
nu lipsit de însemnãtate cã forþa
politicã cu cea mai bogatã tradiþie
a þãrii, Partidul Naþional-Liberal, a
rupt-o cu propriul sãu trecut „anticomunist” ºi, prin aceasta, a devenit un partener potenþial al partidului dominant, un fel de rezervã democraticã pentru cazul cînd
elementele conservatoare din interiorul partidului „postcomunist”
ar depãºi anumite limite.
Captivantul „spirit de conservare”
al democraþiei originale nu intervine însã doar atunci cînd regimul
trebuie apãrat de primejdia revenirii la autoritarism, ci ºi atunci
cînd ar încerca sã se deplaseze – punînd în pericol subzistenþa regimului „original” – în direcþia democraþiilor liberale „nord-vestice”.
Caracteristicã pentru România e, dupã cum se ºtie, ambivalenþa democraþiei reprezentative ºi delegative (adicã puterea ºefului executivului ºi cea a preºedintelui statului). Cînd pãrea cît p-aci ca ambiþiosul p reºedinte al (proaspãt rebotezatului) Partid Social-Democrat ºi
p rim-ministru al guvernului în exerciþiu, propunînd alegerea în viitor
de cãtre parlament a ºefului statului, sã poatã aduce mãcar în dezbatere introducerea sistemului, mai avantajos din punctul de vedere al
funcþionalitãþii unei democraþii reprezentative de tip occidental (ºi,
b ineînþeles, din acela al propriilor sale poziþii de putere) al preeminenþei ºefului executivului, conservatorii grupaþi în spatele preºedintelui aflat la cel de-al doilea – ultimul – mandat s-au pus brusc în
miºcare ºi, agãþîndu-se de superioritatea legitimitãþii unui preºedinte
ales prin vot direct, de popor, l-au convins pe ºeful statului sã ia poziþie în favoarea actualului status quo.
Însumînd cele de mai sus, putem constata cã, în perioada încã în
desfãºurare a împlinirii celui de-al treilea val, pare a se contura cu
claritate un tip de democraþie ce se caracterizeazã prin prezenþa simultanã a celor patru sindroame principale pe care le-am prezentat
pe baza studiilor lui Carothers ºi O’Donnell. Aceste democraþii speci-

fice, „originale” se pot deplasa, fireºte, în direcþia oricãruia dintre cele patru sindromuri principale, dar, în cazul acesta, nu mai pot fi
considerate regimuri democratice. În orice caz, pentru noi, þãrile ce
pot fi caracterizate prin prezenþa simultanã ºi limitîndu-se reciproc a
celor patru sindroame prezintã interes atîta vreme cît rãmîn democraþii ºi se aseamãnã mãcar în aparenþã, în privinþa generalizãrii instituþionalizãrii formale, cu democraþiile nord-atlantice. ªi sînt cu atît
mai interesante cu cît se dovedesc mai capabile sã se asemene ºi în
privinþa stabilitãþii regimului, adicã, evoluînd pe propria lor traiectorie originalã, sã se consolideze realizînd forma originalã a responsabilitãþii orizontale.
Dar, la urma urmei, care sînt þãrile, respectiv grupurile de þãri care pot fi incluse în aceastã categorie? La finele anului 2001, Larry
Diamond, completînd criteriile mult prea formale ºi concesive ale
d emocraþiei enunþate de Freedom House cu cîteva puncte de vedere
ce fac posibilã clasificarea mai precisã a regimurilor nedemocratice,
gãsea ºase categorii de regimuri politice. Acestea sînt democraþiile liberale situate pe scara de opt (negativã) a drepturilor politice ºi libertãþilor cetãþeneºti sub 2 puncte, democraþiile elective situate între 2 ºi
4 puncte, regimurile ambigue, aflate cam la 5 puncte, în sfîrºit, între
6 ºi 8 puncte, regimurile dictatoriale (autoritar competitiv, autoritar
hegemon electiv ºi autoritar autarhic – închis – din punct de vedere
politic).
Neluînd în calcul þãrile asiatice ºi africane, care prezintã trãsãturi
de un cu totul alt tip, irelevante din punctul de vedere al categoriei
d emocraþiilor particulare sau originale propuse de noi, în concepþia
noastrã în grupul bine marcat al democraþiilor originale consolidate se încadreazã þãrile balcanice dintre 2,2–3,3 puncte ºi cele latino-ameicane dintre gradaþiile 1,2 ºi 3,3 (din Europa sud-esticã România, Bulgaria, Iugoslavia ºi Albania, din America Latinã, printre altele, Chile, Argentina, Brazilia ºi Mexic). Þãrile situate în intervalul de
libertate dintre 3,5 ºi 5,5 , deci statele zonei europene a spaþiului
postsovietic, iar din America Latinã Venezuela, Paraguay ºi Columbia
þin de categoria democraþiilor originale încã neconsolidate, ceea ce
înseamnã cã se aflã în stare de tranziþie dinspre autoritarism înspre
democraþia particularã.

tul concordantã cu paradigma tranziþionistã propusã de el prin apropierea geograficã faþã de Occident. „Nu în creºtinism, educaþie sau
nivel economic – subliniazã politologul american –, ci în poziþia geog raficã trebuie sã cãutãm factorul cel mai însemnat care determinã
anumite þãri sã ia calea democraþiei. Regimurile incerte din Bulgaria
ºi România au devenit cu timpul tot mai democratice, pe mãsurã ce
aceste þãri au stãruit tot mai agresiv în dorinþa de a deveni membre
ale unor instituþii occidentale ca Uniunea Europeanã sau NATO. Pentru guvernanþii din România ºi Bulgaria faptul cã ambele þãri au ºanse rezonabile de a fi admise în aceste instituþii occidentale reprezitã
un serios impuls întru adîncirea democraþiei”.
Întrebarea e ce tip de democraþie este aceea a cãrei adîncire ºi
consolid are este în România (ºi în alte þãri, aflate în situaþii asemãnãtoare) un fapt de necontestat. Studiul de faþã nu-ºi propune sã sugereze cã în Romînia nu s-ar fi adîncit încã îndeajuns ºi nu s-ar fi consolidat democraþia sau cã – dintr-un motiv sau altul, fie el structural,
cultural sau politic – nici n-ar exista ºanse în aceastã privinþã într-un
viitor previzibil. Este vorba de altceva. Anume, cã, dupã alegerile din
1996 ºi apoi dupã cele din 2000, în România (ºi în alte cîteva þãri

Apartenenþa României
România poate fi încadratã în categoria democraþiilor particulare consolidate, este una din cele mai caracteristice exemple ale acestei categ orii. Aceastã încadrare, dincolo de faptul de a fi în consonanþã cu trad iþiile româneºti ºi cu realitãþile României contemporane, prezintã
avantajul de a putea pune capãt incertitudinilor ºi inconsecvenþelor
legate de încadarea României. Thomas Carothers, de pildã, care argumentazã în studiul mai sus citat în favoarea irelevanþei paradigmei
tranziþiei ºi care, dintre cele aproape o sutã de þãri aflate „în tranziþie”
calificã drept democraþii funcþionale mai puþin de douãzeci, remarcînd cã „liderele acestui grup puþin numeros se gãsesc mai ales în Europa Centralã ºi în zona balticã”, rãmîne, totuºi, pînã la urmã prizonierul acestei paradigme atît de dezavuate atunci cînd se referã la grupul acelor þãri care „au fãcut mai puþine progrese dar continuã evoluþia cãtre democraþie”. Carothers include printre altele România ºi
Bulgaria, Mexicul ºi Brazilia în acest grup, uitînd cã, în afara democraþiilor liberale nord-vestice, mai precis (dupã ce Europa de Sud s-a
alãturat iar Europa Centralã e tocmai pe cale sã se alãture nucleului
clasic al democraþiei) a celor occidentale sînt posibile ºi democraþii
funcþionale de alt tip. În afara þãrilor est-europene ºi latino-americane
ce pot fi incluse în grupul democraþiilor particulare, unui alt grup de
d emocraþii fãrã îndoialã funcþionale însã nu de tip occidental – ci
asiatic – i se pot subsuma Japonia, Taivanul, Coreea de Sud ºi, reprezentînd probabil în sine un subtip aparte, India. În cazul acestor þãri,
putem, de asemenea, vorbi despre primul, al doilea sau al treilea val
al democraþiei, adicã despre tranziþia dinspre autoritarism spre democraþie ºi despre problemele consolidãrii democraþiei, la fel ca în
cazul democraþiilor liberale de tip occidental – fãrã a ne referi la acelaºi lucru!
Dificultãþile legate de încadrarea corespunzãtoare a României sînd
depãºite într-un mod original ºi pragmatic de cãtre Michael McFaul,
care considerã într-atît de specificã tranziþia de la comunism la „noile
reg imuri” încît vorbeºte despre un „al patrulea val al democraþiei ºi
dictaturii”, faþã de cel de-al treilea val, din anii ºaptezeci-optzeci, al
democraþiei, care se constituise pe paradigma tranziþiei bazate pe pacte. Dupã McFaul, „noile regimuri” postcomuniste apãrute ca rezultat
al celui de-al patrulea val pot fi încadrate în trei categorii: acolo unde
forþele democraþiei erau într-o situaþie hegemonicã, adicã în cele nouã þãri central-europene ºi baltice (McFaul include aici, în mod judicios, ºi Croaþia) au avut loc tranziþii revoluþionare ºi au luat naºtere
democraþii liberale (pactele au jucat aici doar un rol marginal, faþã de
modelul clasic al celui de-al treilea val, cel spaniol); acolo unde raportul de forþe era fãrã echivoc favorabil vechiului regim comunist (în
þãrile Asiei Centrale, precum ºi în Belarus, Serbia ºi România) iniþiativa tranziþiei ºi punerea ei în practicã au venit de sus ºi în locul celor
vechi au luat naºtere îndeobºte noi dictaturi; în fine, acolo unde rap ortul de forþe era nedecis (în Rusia, Ucraina, Moldova, Mongolia,
Azerbaidjan, precum ºi în Bulgaria, Macedonia ºi Albania) tranziþia a
dus – cu excepþia Bulgariei ºi Mongoliei – „în cel mai bun caz la demonstraþii parþiale, instabile sau – în cel mai rãu caz – la rãzboi civil”.
România iese din rînd ºi în cazul paradigmei tranziþioniste care
p ropune introducerea unui al patrulea val. Dupã ce „puterea poporului” a nimicit ultimul regim comunist, foºtii activiºti comuniºti au
revenit practic la putere. În ciuda acestui lucru – zice McFaul – România – împreunã cu Bulgaria – „evolueazã bine spre consolidarea
d emocraþiei liberale”. McFault explicã aceastã afirmaþie nu întru to-

sud-est europene, înainte de toate Bulgaria ºi în Serbia de dupã
Miloºevici) nu s-a instaurat o democraþie liberalã de tip occidental, ci
a prins rãdãcini un sistem democratic specific sau particular, asemãnãtor regimurilor dominante în majoritatea þãrilor latino-americane.
Dacã trecem cu vederea aceastã circumstanþã de importanþã capitalã,
vom fi obligaþi sã ne ajustãm tot mereu punctul de vedere referitor la
caracterul ºi tipul (de fapt: identitatea) regimului politic din România funcþie de diverse evenimente politice conjuncturale. În postfaþa
unui volum de studii despre România postcomunistã, apãrut în 2001
ºi redactat la sfîrºitul lui 1999 ºi începutul lui 2000, pronosticînd
previzibila victorie în alegeri a lui Iliescu ºi a adepþilor lui, cei doi red actori ajungeau la concluzia cã „ bazîndu-ne pe tradiþionala înclinaþie gradualistã a lui Iliescu ºi a PSDR [e de presus cã] viteza reformei
s-ar putea reduce în mod considerabil. Dacã asta se va întîmpla, procesul de democratizare ºi restructurare a economiei se va prelungi
iar tranziþia s-ar putea sã devinã o stare cvasipermanentã.”

„Substanþa” democraþiei româneºti
Dimpotrivã, Alina Mungiu-Pippidi, ale cãrei analize de þarã publicate
lunar în cadrul Programului pentru dezvoltare al ONU reflectã bine
starea actualã a vieþii politice ºi economice româneºti, incluzînd aici
ºi imaginea þãrii, pe care guvernul României ºi o parte a elitei spirituale româneºti doresc s-o sugereze, s-o proiecteze într-afarã, constatã – tot pe baza unor evenimente politico-economice conjuncturale – cã, dupã alegerile din noiembrie 2000, lucrurile „au evoluat
substanþial” în þarã ºi cã „tranziþia politicã se apropie de sfîrºit”. Dupã Alina Mungiu-Pippidi, 8 noiembrie 2001, cînd Ion Iliescu a organizat un banchet în palatul prezidenþial în onoarea regelui Mihai, care împlinea 80 de ani, poate fi privit ca momentul încheierii „oficiale” a tranziþiei. Politica de asociere la guvernare a UDMR, atît la nivel
central, cît ºi pe plan local, cvasianularea contradicþiei de tipul „comunist-anticomunist”, care împãrþise atît de marcat elita politicã româneascã în perioada anterioarã, consensul pe cale de a se constitui
în aºa-numita problemã a restituþiei ºi în ceea ce priveºte privatizarea
coloºilor industriali asemãnãtori Combinatului de la Galaþi constituie
de bunã seamã tot atîtea indicii cã „democraþia formalã e acum consolidatã” în România. Dar – adaugã Alina Mungiu-Pippidi – „mai rãmîn multe de fãcut în ceea priveºte democraþia substanþialã”.
Ei bine, atunci tranziþia s-a încheiat sau nu s-a încheiat? Nu încap e îndoialã cã de consolidat s-a consolidat ceva, ce seamãnã în privinþa formelor instituþionale cu democraþiile liberale de tip occidental,
dar în ceea ce priveºte „substanþa”, adicã esenþa sa, nu este acelaºi
lucru. Dar e oare posibil un regim politic în care sã nu existe decît
forme „goale”? Puþin probabil. Aºadar ºi democraþia româneascã treb uie sã aibã o anume „substanþã”, un conþinut propriu, doar cã acela

e de presupus cã nu e identic cu „substanþa” democraþiei occidentale. Alina Mungiu-Pippidi aminteºte în acest sens – printre altele – politizarea administraþiei, serviciile secrete cãrora nu li se poate þine întru totul socoteala ºi regimul politic aflat – în absenþa unei opoziþii
notabile – în dezechilibru. Încã ºi mai grãitoare sînt datele acelui Eurobarometru p ublicat în octombrie 2001 de Institutul de sondare a
opiniei publice CURS – la care se referã ºi Alina Mungiu. „Românii –
sp une autoarea bucureºteanã – sînt democraþi convinºi ºi percep orice opþiune nedemocraticã ca find nerealistã ºi indezirabilã.”
Sã vedem acum ce spun cifrele despre opþiunea antidemocraticã
a p opulaþiei. 13% din cei chestionaþi ar dori ca þara sã fie guvernatã
d e militari; 18% sînt de pãrere cã ar trebui readus regimul comunist;
1 9 % ar fi de acord ca parlamentul sã fie închis ºi partidele politice interzise; 30% cred cã ar fi mai bine ca þara sã fie guvernatã de un lider
cu mînã forte, capabil sã ia decizii rapide, fãrã parlament ºi alegeri;
în sfîrºit, 59% din cei chestionaþi ºi-ar dori un guvern de unitate naþionalã în care oamenii cei mai capabili ºi mai bine pregãtiþi sã-i înlocuiascã pe politicienii aleºi. Aceastã din urmã opinie – majoritarã –
ap are sprijinitã ºi de alte douã date: dupã pãrerea a 51% din cei chestionaþi între clasa politicã româneascã ºi restul românilor existã un
conflict iar 62% cred cã rãspunderea pentru falimentul tranziþiei revine guvernelor incompetente.
Socot cã aceste cifre aratã cu limpezime cã nu are nici un rost sã
tot repetãm la modul ºcolãresc – cum, din pãcate, o face ºi Alina
Mungiu-Pippidi – cã „România a obþinut rezultate importante”, deºi
p e anumite planuri „a avut ºi serioase eºecuri” sau cã „per total mai
sînt încã multe lucruri de fãcut pentru ca democraþia proceduralã româneascã sã devinã o democraþie substanþialã”. Andrei Cornea, care,
d in pãcate, se face din ce în ce mai rar auzit în vremea din urmã, aducea în discuþie încã în 1990, într-o memorabilã scriere a sa, faptul cã
utilizarea obsesivã a anumitor expresii „aduce adesori consolãri” celor ce recurg la ele: în opinia lui, o analizã lucidã ar fi mult mai profitabilã decît aceste „consolãri derizorii”. Sub semnul acestei luciditãþi
a formulat Andrei Cornea – exact cu o sãptãmînã înainte de mineriad a care a uluit întreaga lume civilizatã – urmãtoarea ipotezã (confirmatã sau infirmatã în cei mai bine de zece ani care au trecut de
atunci, poate decide fiecare dupã cum crede de cuviinþã): „Deºi îndep ãrtarea României de «Est» ºi de comunism este inevitabilã, apropierea de «Europa» nu este chiar atît de sigurã. Existã chiar riscul, deloc
neglijabil, sã ne îndepãrtãm prea mult spre Vest ºi, depãºind marginile Europei ºi duºi de un neobiºnuit alizeu, sã traversãm în mod ideal
Oceanul, ajungînd undeva, într-un fel de Americã Latinã.”
N u în America Latinã, fireºte, ci într-un regim politic care-ºi aflã
mai multe asemãnãri în America Latinã decît în Europa Occidentalã.
Prelucrarea teoreticã ºi descrierea politologicã amãnunþitã a acestei
evidente asemãnãri – precum ºi a diferenþelor fireºti pe care „originalitatea” româneascã sau sud-est europeanã le induce chiar ºi faþã
d e America Latinã – e o sarcinã profesionalã care rãmîne încã de realizat. Un uluitor eveniment de ultimã orã dovedeºte însã cã aici nu e
vorb a numai de probleme profesionale ci de depãºirea anumitor limite, a cãror tolerare ar însemna sã rãmînem definitiv prizonierii democraþiei romîneºti originale care se consolideazã vertiginos.
Legea partidelor, votatã deja – cu diferenþe neglijabile – în ambele
camere ale Parlamentului, condiþioneazã înscrierea noilor partide de
ex istenþa unui numãr de 50 mii de aderenþi din cel puþin 21 de jud eþe. Smaranda Enache era îndreptãþitã sã spunã la conferinþa de
p resã din 22 septembrie a organizaþiilor societãþii civile care protestau împotriva acestei legi cã ceea ce s-a întîmplat indicã fãrã echivoc
cã p artidele parlamentare (inclusiv UDMR) „s-au coalizat peste capul
alegãtorilor” ºi au creat un bloc politic închis. Un rãspuns pe mãsura
acestei sfidãri îndreptate mai ales împotriva înfiinþãrii de partide regionale nu poate fi decît fondarea unei miºcãri politice noi, capabile
sã ofere o alternativã la actuala clasã politicã în totalitatea sa.
Traducere de Paul DRUMARU
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Ovidiu PECICAN

Meditaþii althusiene
1. Generozitatea ca liant social
În lucrarea Politica metodice digesta (1603, 1610), Johannes
Althusius îl pomeneºte pe Platon spre a afirma cã neîncrederea între membrii aceleiaºi comunitãþi este plaga societãþii prin excelenþã, în timp ce încrederea lor reciprocã este fundamentul acesteia
(IX: Suveranitatea politicã ºi comunicarea ecleziasticã). Iatã o
idee care nu putea izvorî, în acel moment, la cumpãna dintre secolul al 16-lea ºi cel de-al 17-lea, decît din mintea unui ideolog burg hez. Pentru aristocraþi, ca ºi pentru cãrturarii medievali – aºadar
rep rezentativi pentru Vechiul Regim ce funcþiona ca o societate de
stãri, unde solidaritãþile erau efective mai ales la nivelul membrilor
aceleiaºi stãri, de cele mai multe ori nu ºi între stãrile diferite –, era
inaccesibilã. Existau, desigur, ºi în evul mediu, idei care reuneau
întreaga societate într-o proiecþie coerentã. Mã mãrginesc sã pomenesc doar ideologia tripartitã pe care istoricii francezi au identificat- o, pe urmele lui G. Dumezil, ºi în societatea occidentalã feudalã,
deºi modelul ei a fost conceput pentru a explica tipologia socialã a
vechilor indoeuropeni. Dar aici, cele trei „ordine” – b ellatores,
o ratores , laboratores – erau complementare ºi, în momentele
cînd totalitatea nu era tulburatã de confruntãri interne (rãscoale
o ri rãzboaie civile), funcþionau ca atare, cu prea puþine interferãri
licite. De fapt, erau rarissime cazurile cînd nobilimea, clasa rãzboinicã, se înnoia prin admiterea în rîndurile ei (ºi, desigur, pe treptele cele mai de jos) a lucrãtorilor (negustori, þãrani ori meºteºugari).
Ceva mai permeabilã se dovedea casta clericalã, dar ºi aici, în vîrfurile piramidei nu ajungeau nicidecum, în general, homini novi din
p rima generaþie.
R ãspunsurile care s-au dat pînã astãzi întrebãrii referitoare la
solidaritãþile etnice – de limbã, tradiþii ºi culturã – în evul mediu
nu sînt pe deplin lãmuritoare. Aºa cum „patria” era adeseori regiunea natalã ºi nu întinsul întregului regat, principat ori imperiu, la
fel ºi solidaritatea etnicã se vãdea mai curînd în momentele de crizã
p rovocate de agresorii externi, cînd invaziile trebuiau respinse printr-un efort comun. Chiar ºi aºa însã, oamenii simpli au fost convocaþi la oaste mai adeseori ca supuºi ai regelui ori în virtutea obligaþiilor sociale ce le reveneau, decît ca membri ai aceleiaºi comunitãþi
etnice. Iar cînd nu era în joc obligaþia socialã, solidaritatea religioas ã era mult mai puternicã decît cea etnicã ºi avea o forþã mult mai
importantã de a mobiliza conºtiinþele.
Iatã de ce cred cã evul mediu a presupus existenþa unor modele
sociale care, dacã nu excludeau cu totul solidaritãþile etnice ºi conºtiinþa de neam, nici nu permit concluzia cã acestea din urmã ar fi
predominat.
M o d ernitatea ºi-a fãcut însã intrarea în arena istoriei printr-un
tip nou de relaþii sociale. Propulsînd dinamica orãºenime în prim-planul economiei, impulsionînd – din acute interese comerciale –
marile descoperiri geografice ºi testarea de trasee de transport cît
m ai sigure, s-a conturat nevoia unor relaþii care sã sprijine, efectiv
ºi cît mai profund, producerea de bogãþii. Spre deosebire de trecut,
cînd rãzboiul de cucerire era principalul mijloc de îmbogãþire într-o lume a economiilor feudale autarhice, prosperitatea se realiza
acum tot mai mult prin investirea efortului în producere – paºnicã
– de valori. Economia de schimb, ca ºi obþinerea mãrfurilor destinate acesteia, au antrenat oamenii într-un circuit al valorilor care a
presupus un nou tip de relaþii interumane ºi a solicitat imperios un
alt fel de raporturi politice. La baza tuturor acestora trebuia sã stea
un tip de solidaritãþi care sã fie altul decît acela caracteristic sistemului feudal. Relaþiile deveneau astfel mai puþin legate de sînge, de
vasalitãþi, de simbolica complicatã a piramidei ierarhice feudale, în
bunã mãsurã imuabile, date o datã pentru totodeauna. În schimb,
ele se caracterizau prin dinamism, flexibilitate, un caracter mai abs tract ºi mai accentuat contractual (deci negociabil). Nu este de mirare cã adeseori în modernitatea timpurie, armatele de mercenari
au fost cele chemate sã apere patriile în pericol, ºi nu patrioþii
înºiºi. Cît despre aparatul de stat, acesta cunoaºte un proces de parþialã înnoire, prin vînzarea slujbelor – accesibile astfel de-acum„
nobilimii de robã” –, ca ºi prin birocratizarea lui treptatã. Atunci
cînd Revoluþia Francezã va veni sã instituie o nouã ordine, la nivelul
aparatului de stat, aceasta era deja instauratã; ceea ce explicã marile continuitãþi la nivelul birocraþilor.
Acestui moment îi aparþine Johannes Althusius, care teoretizeazã necesitatea unei solidaritãþi de tip nou, burghez, între toþi membrii unei comunitãþi, pe temeiul încrederii reciproce. Aº remarca
în treacãt radicalitatea acestei gîndiri, care privilegiazã – considerîndu-l fundamental – un tip atitudinal bazat pe bunele sentimente de creditare mutualã. Ce înseamnã, la rigoare, aceasta? Sã semnez i un cec în alb, sã manifeºti o bunãvoinþã aprioricã faþã de cel
d e lîngã tine. Altfel spus, sã asumi raþional o atitudine generoasã.
N ici m ãcar Marx nu a teoretizat aºa ceva (poate pentru cã i se putea
pãrea o utopie socialã). La el, egalitatea visatã a oamenilor urma sã
se întemeieze în economic, pe un anume tip de relaþii de produ-

cþie. Încrederea despre care vorbeºte Althusius este tot ce poate fi
mai strãin de spiritul marxismului. (Nu degeaba figureazã Karl
Marx la loc de cinste, alãturi de Nietzsche ºi Freud, printre maeºtrii
s uspiciunii!) Ea vine, pesemne, din fundamentele biblice ale contractualismului sãu. Cãci, dacã Dumnezeu a fãcut omul dupã chip ul º i asemãnarea sa, atunci se poate afirma cu temei cã toþi oamenii pornesc în lume cu o egalitate de ºanse (metafizice) predeterm inatã. În subtextul acestui gînd rãsunã deja celebrul adagiu de
m ai tîrziu al lui Jean-Jacques Rousseau dupã care „omul e bun în
m od natural”.

2. Reflexe althusiene la români
De ce n-a putut naºte spaþiul românesc o meditaþie filosofico-politicã de aceeaºi sorginte cu cea althusianã? O asemenea întrebare îºi
p o ate afla rãspunsul doar într-o vastã investigaþie relevantã în planul istoriei statului ºi dreptului românesc. Ea ar trebui sã arate
cum aici economia a fost pe parcursul întregului ev mediu – ºi
chiar a modernitãþii – copleºitor agrarã, cum, prin urmare, „starea
a treia” s-a constituit tardiv, incomplet ºi mai cu seamã în latura ei
neproductivã, cum statul a rãmas arhaic, rudimentar pînã la jumãtatea secolului al 19-lea ºi cum pãtura literatã s-a laicizat tîrziu, dupã începutul aceluiaºi veac. Nu exista, aºadar, nici o ºansã ca o asem enea meditaþie sã se producã în mediile româneºti.
Acestea fiind spuse, nu este mai puþin adevãrat însã cã în mod ernitatea timpurie româneascã anumite reflexe althusiene pot fi
detectate. Cele mai vizibile sînt, fãrã îndoialã, criticile la adresa capetelor încoronate. Ele merg pînã la teoretizarea – succintã, însã
indubitabilã – a pedepsei capitale aplicatã capului statului (o ipostaz ã a gîndirii monarhomahice fãrã de care ar fi greu de imaginat
º irul de lupte fratricide ºi treceri dintr-o tabãrã într-alta a boierilor
Þãrii Româneºti în secolul al 15-lea ºi în prima parte a secolului al
1 6 - lea). Acestea însã nu vin dinspre o pãturã socialã urbanã ºi nu
sînt emise de pe poziþiile susþinerii unui interes social mai larg, cetãþenesc. Prin ele se exprimã încã o mentalitate caracteristicã aristocraþiei feudale, interesate numai de propriile-i poziþii privilegiate
ameninþate ori, direct, depreciate de demersul monarhiei cu pretenþii centralizatoare. În Moldova, unde situaþia este mai clarã, asemenea idei se lasã surprinse în Letopiseþul Þãrii Moldovei , compilat la mijlocul secolului al 17-lea. Chiar dacã se referã la domnitori
anteriori acestui moment, nu este deloc sigur cã teoretizarea asasinãrii principilor putea fi mai veche de sfîrºitul secolului anterior.
Nu acelaºi este cazul asasinatelor însele. Asemenea fapte sînt, într-adevãr, mai vechi, putînd fi constatate încã în secolul al 15-lea.
I s toricul care se va ocupa de inventarierea ºi discutarea lor va trebui
îns ã sã distingã între asasinatele ordonate de domnitorii concurenþi
ori de adepþii acestora în numele patronului lor, pe de o parte, ºi
comploturile boiereºti menite sã slãbeascã domnia ca instituþie în
v ederea instaurãrii – sau restaurãrii – unui regim dominat de facþiu nile aristocratice ori a unuia de stãri, unde domnul cîrmuieºte în
numele ºi cu consimþãmînt boieresc.
Problema care rãmîne este dacã, totuºi, asemenea acþiuni complotiste ori þinînd de alte forme specifice de revoltã pot fi considerate, în vreun fel, drept expresia unei noi sensibilitãþi în raport cu cea
feudalã. Cînd devine boierimea mai curînd o aristocraþie ale cãrei
titluri sînt în strînsã relaþie cu slujbele în cadrul statului, decît una
care ºi-a cîºtigat ºi îºi ilustreazã meritele pe cîmpul de luptã, prin
virtuþi rãzboinice? Chiar dacã este greu de stabilit riguros acest mom ent – de fapt cel ce desparte medievalitatea de modernitate în
þãrile române, unde intrarea într-o nouã vîrstã istoricã s-a suprap us, mai mult sau mai puþin, peste reforma administrativã ºi politicã –, el trebuie întrezãrit în limitele unui interval. În cadrul respectivului segment cronologic s-au petrecut, aº crede, mai multe mutaþii importante pentru redefinirea tipului de statalitate româneascã. Întîi, s-au precizat ºi s-au înmulþit – inclusiv prin dublare ºi trip lare – funcþiile boiereºti. Pe de altã parte, aceºti slujbaºi au început sã nu mai fie esenþialmente sfetnici domneºti, ci slujitori ai statului. În fine, domnitorul însuºi ºi-a pierdut treptat investitura iniþialã – prin drept divin, dintr-o anumitã familie, ºi datoratã alegerii
fãcute de boieri în interiorul þãrii –, devenind tot mai mult (în perioada premergãtoare celei fanariote, cît ºi în cadrul acesteia, deci în
secolele al 16-lea – al 18-lea) un soi de guvernator numit de sultanul de la Bosfor, aºadar un substitut de suveran, un funcþionar el
însuºi.
Î n aceastã luminã, în care modernitatea nu va mai fi cãutatã –
precum în timpul dominaþiei ideologice a marxismului – în domeniul economicului ºi a influenþelor decisive ale acestuia asupra socialului, înnoirea va putea fi detectatã în procesul structurãrii statului, iar drept purtãtori ai noilor germeni vor apãrea boierii. Cazul
nu este în nici un caz unic în Europa, de-ar fi sã ne gîndim doar la
mica nobilime englezã din vremea lui Carol I Stuart, la nobilii polonezi de dupã dezmembrarea þãrii lor, ori la nobilimea liberalã mag hiarã de la 1848. ªi, într-adevãr, „slujitorii” ºi „seimenii” care s-au
ridicat, în miezul secolului al 17-lea, împotriva puterii centrale, dar
ºi – implicit – a regimului de stãri aºa cum se configurase el, ca
avînd un caracter oligarhic, ca ºi, mai tîrziu, Tudor Vladimirescu ºi
cei care l-au urmat (ce nu erau niºte simpli þãrani lipsiþi de pãmînturi ori chiar de o condiþie socialã demnã) au aparþinut treptelor inferioare ale ierarhiei feudale.
OVI DIU PECICAN s-a nãscut în 1959, la Arad. Este conferenþiar la
Facultatea de Studii Europene, UBB Cluj. Razzar (cu Alexandru
Pecican), Bucureºti, 1998; România ºi Uniunea Europeanã, Baia
Mare, 2000.
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Vorbã sau faptã?*
Cazuri ºi învãþãturi din trecutul
propiat al discursului urii
în Ungaria
Introducere – Libertatea patimilor
Unul dintre cele mai mãreþe rezultate ale dezagregãrii regimurilor
politice de tip sovietic, adicã ale perioadei urmãtoare anului 1989, a
fost dobîndirea libertãþii de exprimare în þãrile din Europa Centralã
ºi de Est. Acest fapt a permis dezbaterea publicã asupra tensiunilor
sociale dintotdeauna existente în acest spaþiu, în care democraþia ºi
lib ertatea au fost tot timpul rareori în vizitã. (ªi tocmai de aceea este
d e temut cã un timp vor mai fi încã în primejdie). În acelaºi timp,
însã, a apãrut ºi riscul util – aºa zicînd – al deschiderii terenului lib er pentru patimile ºi prejudecãþile înãbuºite, care în timpul dictaturilor au rãmas neexprimate, neclarificate. În consecinþã, actuala
atm osferã politicã publicã a acestui spaþiu este împovãratã de patim ile nedescãrcate la modul potrivit sub diferitele stãpîniri din anii
p atruzeci, cincizeci – ºi chiar de atunci încoace. În asemenea condiþii, libertatea exprimãrii înseamnã nu numai alinierea de culturã juridicã ºi politicã a democraþiilor constituþionale, ci ºi posibilitatea
d ez b aterii libere în faþa publicitãþii sociale a tensiunilor acumulate
ºi în curs de acumulare în acest spaþiu. Aºadar, nu încape îndoialã
în ceea ce priveºte necesitatea libertãþii cuvîntului. Totuºi, cu numai
atît nu putem încheia tema, deoarece cuvîntul este o armã. Or, între
p erm isul de portarmã ºi folosirea nejustificatã a armei, prãpastia juridicã ºi moralã este imensã.
Î nvãþãtura democraþiilor constituþionale este cã libertatea exprim ãrii nu poate fi limitatã decît în cazuri foarte speciale, ºi cã orice lim itare de acest fel este posibilã numai dacã cineva se foloseºte de lib ertatea exprimãrii într-un fel în care lezeazã drepturile altora. Un
ex em p lu în acest sens este discursul urii. În cele ce urmeazã, aº
vrea sã prezint unele reflexii juridice, etice ºi politice conturate în
jurul cîtorva cazuri de instigare din Ungaria, dupã schimbarea regimului. Argumentez în sensul cã atît abordarea juridicã dificilã a discursului urii, cît ºi unele consecinþe politice ºi etice ale limitãrii lib ertãþii cuvîntului aratã cã rãspunsul legal este doar unul dintre rãsp unsurile de necesitate la discursul urii. Acesta trebuie sã fie întregit
p rin rãspunsul politic ºi civil.

Urã sigurã de sine ºi drept incert
Numim discurs al urii acel discurs, care – cãlãuzit de prejudecãþi
sau urã – comunicã opinii jignitoare, generatoare de urã faþã de
g rup uri rasiale, etnice, religioase sau sexuale, respectiv faþã de unii
membri ai acestor grupuri. Cãci astfel sînt lezate nu numai unele
d repturi ale personalitãþii, ci ºi personalitatea însãºi este umilitã
p rin acuzaþia de inferioritate, prin nelegitimitatea apartenenþei sale
1
la societate.
L ib ertatea cuvîntului este aºa-numitul drept-mamã al altor drepturi comunicaþionale, ca de exemplu dreptul de acces la informaþiile
de interes public. Istoria sa duce înapoi pînã la începuturile modernitãþii. Cea dintîi completare, din 1791, a constituþiei americane este unul din primele documente juridice care stabilesc apãrarea de
cãtre stat a libertãþii exprimãrii. Mai tîrziu, printre altele, paragraful
19/1966 al Cartei ONU prevede libertatea comunicãrii ºi sancþionarea hãrþuirii din pricina opiniilor. În istoria maghiarã, libertatea presei a fost consfinþitã prin articolul XVIII al legii din 1848, ca una din
cele mai mari cuceriri ale revoluþiei. Din punctul de vedere al fundamentãrii filozofice, argumentarea – nu prima în timp, dar primordialã – aparþine lui John Stuart Mill. Conform acesteia „piaþa liberã a opiniilor” asigurã cea mai dreaptã competiþie a acestora. Libertatea cuvîntului, respectiv a exprimãrii, diferã în abordarea dem o craticã de cea libertarã. În interpretarea celei dintîi, libertatea exprimãrii este un procedeu în procesele democratice ale manifestãrii
voinþei. În cea de a doua interpretare (cronologic de fapt prima), lib ertatea exprimãrii este o valoare în sine, întrucît este un accesoriu
indispensabil al fiinþei morale a individului.
Dupã schimbarea de regim din Ungaria, documentele juridice
referitoare la libertatea exprimãrii au trecut prin trei schimbãri mai
im p o rtante. Paragraful 269 al Codului Penal a stabilit încã înainte de
schimbarea regimului douã cazuri ale instigãrii: instigare la urã ºi
defãimarea. Drept instigare la urã calificã declaraþiile publice împotriva naþiunii maghiare, respectiv a unei etnii, a unui popor, unei
co nfesiuni sau rase, ori a unui grup social, care dau naºtere la urã.
În decizia sa nr. 30/1992 (29 mai), Curtea Constituþionalã a calificat
drept anticonstituþionalã reglementarea defãimãrii, dar a aprobat
p rim ul alineat referitor la instigare la urã, în mod expres. A justificat
m o dificarea prin apãrarea libertãþii cuvîntului, ca înaltã valoare so-

cialã, care poate fi limitatã numai în cazul instigãrii la urã, nu ºi al
d efãim ãrii. În acest sens, spiritul hotãrîrii a fost asemãnãtor cu celebra soluþie americanã, formulatã în 1919 de judecãtotul Oliver
Wendell Holmes. Conform acesteia, libertatea cuvîntului poate fi limitatã numai în cazul în care pericolul probabil cauzat de cuvintele
sp use în public „este evident ºi direct” (clear and present danger)
în anumite împrejurãri ºi poate sã producã daune faþã de care Congresul are dreptul sã ia atitudine. În 1996, legislativul din Ungaria a
vo tat din nou enunþul „alte fapte în stare sã stîrneascã ura”. În
1 9 9 9 , acesta a fost anulat de Curtea Constituþionalã.
Ho lmes comparã discursul care trebuie sã fie limitat cu situaþia
în care, într-un spaþiu aglomerat, cineva scoate un þipãt: „Foc!”. Dupã pãrerea lui, în acest caz devine real pericolul evident ºi direct, cei
p rez enþi neavînd timp sã aprecieze conþinutul de adevãr al afirmaþiei, fiindcã trebuie sã se gîndeascã la pericolul iminent. Astfel, în
co nformitate cu Holmes, constituþia nu apãrã libertatea unui discurs capabil sã provoace în asemenea mãsurã o situaþie de pericol.
Este d e menþionat cã pînã ºi testul holmesian plin de spirit, care a
creat posibilitatea obiectivãrii de grad înalt, formuleazã în sensul cã
stabilirea actului criminal depinde de mãsura asemãnãrii ºi gradaþie („It is a question of proximity and degree”), cu alte cuvinte imp une neapãrat cumpãnire pentru a vedea în ce mãsurã, într-un caz
co ncret, cuvîntul spus se aseamãnã cu tipul ideal al exclamaþiei:
„Foc!”. Atît soluþia lui Holmes, cît ºi hotãrîrea din ’92 a Curþii Constituþionale din Ungaria accentueazã cã, în cazurile date, libertatea
exprimãrii este apãratã, independent de conþinutul ei ideologic sau
d e adevãr. Hotãrîrea se referã ºi la „tensiunile sociale inevitabile ale
schimbãrii regimului”, care justificã atenþia faþã de pericolul instigãrii la urã. În acest sens, este mai severã decît reglementarea americanã. În aceleaºi timp seamãnã cu o hotãrîre judecãtoreascã din
G ermania (1994), care afirma – referindu-se la împrejurãrile istorice ale exterminãrii evreilor în masã, pe baza d iscriminãrii rasiale, în
timpul stãpînirii naziste – cã libertatea exprimãrii nu beneficiazã de
ap ãrare, atunci cînd cineva se foloseºte de aceastã libertate, necon2
tribuind astfel la formarea opiniei ºi voinþei democratice. În cele ce
urmeazã, voi rezuma cîteva cazuri devenite celebre ºi soluþiile referitoare la acestea. În toate ce trei cazuri s-a fãcut denunþ pentru declaraþii antisemite exprimate în public sau publicate. În primele douã caz uri, procuratura a respins denunþul, iar în al treilea a iniþiat
ancheta împotriva unui fãptaº necunoscut, deºi autorul textului ºi-a
asumat de la început calitatea de autor.
În ianuarie 2001, Franka Tibor, candidatul Partidului Maghiar al
Drep tãþii ºi Vieþii (MIÉP), la alegerile de la Dabas a fost oaspete al Forumului Democrat Maghiar (MDF). Discursul sãu electoral a fost
difuzat de canalul local TV. Franka, între altele, a spus: „Ãstora le picurã nasul, urechile lor sînt mai jos decît nãrile ºi se scãlîmbã. E
foarte uºor sã îi identifici. (…) Cred cã noi, maghiarii, nu sîntem
aºa. (…) cînd el privea campionatul mondial de fotbal cãlare pe genunchii bunicului, eu fãcusem deja mult pentru ca neamul nostru
sã fie la putere. (…) De propriul lui neam se teme Orbán Viktor?
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Sau Orbán Viktor nu este din propriul lui neam?” O persoanã particularã a fãcut denunþ, dar procuratura a refuzat sã dispunã anche-

tarea cazului ºi a respins ºi o plîngere referitoare la acesta.
În legãturã cu vînzarea echipei de
fo tbal denumitã Fradi cãtre o altã firmã maghiarã, MTK, la 26 iulie 2001, deputatul Bognár László, vicepreºedinte al Partidului Maghiar al Dreptãþii ºi Vieþii (MIÉP), în comunicatul de partid intitulat
„Fradi-Fotex – tranzacþie antinaþionalã”, a scris printre altele: „A
fost nimicit sentimentul naþional, acea afecþiune a omului de rînd
din întreaga þarã faþã de Fradi. MTK a privatizat. (…) FTC a fost acaparat de cãtre grupul de afaceri lacom, lipsit de scrupule, care nu
are nici o legãturã cu Ferencváros ºi cu maghiarimea.” Comunicatul
putea fi citit pe site-ul internet al MIÉP. Autorul a explicat agenþiei
MTI cã suporterii Fradi sînt mici burghezi maghiari cinstiþi, care vãd
în mercantilul ºi burghezul MTK o firmã lipsitã de sentiment naþional, care poate fi marcatã prin epitetul evreu. De aceea MIÉP consi4
d erã aceastã tranzacþie ca fiind una „obscurã ºi antinaþionalã” . La
tex tul astfel formulat, clar antisemit, procuratura a declarat cã în
lip sa unui denunþ nu poate acþiona. (Meritã sã menþionãm cã mai
ap o i, la un meci de fotbal, suporterii-Fradi au scandat din tribunã,
p rintre altele: „pleacã trenul spre Auschwitz”. La o întrebare reportericeascã pe aceastã temã, prim-ministrul a rãspuns cã este surp rins, iar doamna ministru al Justiþiei a rãspuns cã nu se pricepe la
fotbal. Ulterior a rectificat, dar nu în faþa marelui public, ci în ziarul
M agyar Hírlap.) Î n cele din urmã a sosit denunþul, dar procuratura
a refuzat sã facã cercetãri. Potrivit opiniilor profesionale, procuratura poate fi condamnatã din mai multe puncte de vedere. În primul
rînd, este incorectã motivarea, conform cãreia, în lipsa unui denunþ, procuratura nu poate sã acþioneze, fiindcã, potrivit legii, textul
d at p ub licitãþii este în sine suficient pentru autosesizarea ei. În plus,
procuratura nici mãcar nu a analizat textul în cauzã, pentru a vedea

dacã „este propice pregãtirii emoþionale pentru violenþã”. Or, confo rm legii, ar fi trebuit sã facã acest lucru. Printre altele, aceastã
omisiune a fost reclamatã de cãtre organizaþia evreiascã denumitã
Prima Comunitate B’nai B’rith din Budapesta. Împotriva atitudinii ezitante ºi în cele din urmã concesive a procuraturii s-a adus ºi
argumentul cã la evaluarea periculozitãþii probabile sau efective nu
a luat în considerare coincidenþa celor întîmplate cu agresivitatea
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crescîndã a discursului public peste tot în þarã. În plus, tribunele
terenurilor de fotbal sînt locuri tipice în care pasiunile se pot trans6
fo rma cu uºurinþã în violenþe.
Î n numãrul 3/2001 al gazetei intitulate Ébresztõ, aparþinînd org anizaþiei MIÉP din sectorul XVI, Hegedûs Lóránt jun., vicepreºedinte al partidului ºi deputat în parlament, scria între altele în articolul
sãu intitulat Keresztyén magyar állam ( Statul maghiar creºtin)
d espre „veneticii din Galiþia”, indicîndu-i fãrã echivoc pe evrei: „În
fiecare an la 20 august, în cîrcîielile lor de deposedare a maghiarimii se poate auzii teza falsã: statul primitor al Sfîntului ªtefan. (…)
Ei b ine, auziþi maghiari singurul mesaj dãtãtor de viaþã al mileniului
statalitãþii maghiare creºtine, al moºtenirii strãmoºeºti bazate pe
co ntinuitatea milenarã a dreptului la aceastã moºtenire: Exclude-i,
fiindcã dacã nu o faci tu, o vor face ei cu tine!” (Sublinierea în
original – Sz.-G. M.) În acest caz insinuarea la urã a fost atît de univo c tendenþioasã, încît procuratura a ordonat declanºarea anchetei
judiciare, dar la modul tragicomic: împotriva unui fãptaº necunoscut, d eºi autorul nici o clipã nu ºi-a negat identitatea. Preºedintele
M I ÉP, Csurka István, i-a luat apãrarea lui Hegedûs Lóránt jun., în
numãrul din 4 octombrie 2001 al gazetei Magyar Fórum, ºi a apreciat justeþea scrierii sale. În cursul redactãrii acestui studiu, în cazul
Hegedûs jun. a fost întocmit rechizitoriul, în schimb tribunalul a
respins cele douã denunþuri civile, pe motivul cã articolul instigator
al lui Hegedûs jun. nu are o parte vãtãmatã concretã, este doar o
m anifestare de urã la modul general.
În toate cele trei cazuri de ezitare a procuraturii ºi refuz succesiv
d e a d a curs anchetei se pune întrebarea: unde este hotarul dintre
d efãimare, care nu este pasibilã de pedeapsã, ºi delictul instigãrii
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la urã.

Învãþãturi
În baza exemplelor ºi a reflexiilor de mai sus, deosebesc douã mod uri dominante ale identificãrii discursului urii: dauna emoþionalã
cauzatã ºi suspiciunea temeinicã a unui apel la violenþã, sau cel puþin la vreun fel de acþiune împotriva celor vizaþi verbal. Ambele tipuri
ale testului fac ca, din punct de vedere juridic, sã fie greu sesizabilã
necesitatea limitãrii libertãþii cuvîntului. În primul caz, juriºtii se
confruntã cu dificultãþi de aplicare, în sensul cã dovedirea daunei
emoþionale aºazã prea jos criteriul incriminãrii. Cãci dauna emoþionalã este subiectivã ºi poate sã îmbrace forme extrem de individuale. În al doilea caz, apelul la acþiune este subiectiv ºi este problematicã ºi posibilitatea obiectivãrii, chiar prin referire la cuvinte concrete. În ultima analizã, învãþãtura acestor reflexii este cã, într-o situaþie datã, evidenþa corelaþiei dintre cuvintele concrete ºi acþiunea
consecutivã este aproape imposibil de doved it. În consecinþã, testul pericolului vãdit
ar putea funcþiona ca un criteriu univoc
numai în cazuri extreme, comparabilã cu
exclamaþia: „Foc!”. Dar acest test s-ar referi numai la cazuri atît de extreme, încît
poate cã nu ar putea fi aplicat cu deplinã
certitudine nici dacã, de exemplu, dupã un
discurs electoral mulþimea întãrîtatã ar
porni imediat ºi ar distruge o aºezare a romilor. Dar ºi alte argumente pledeazã pentru faptul cã rigoarea legii în sine nu este o
armã satisfãcãtoare împotriva instigãrii. În
acest sens deosebesc un argument moral
ºi unul politic.
Sancþiunea judiciarã ridicã o dilemã de ordin etic, anume cã din cauza aplicãrii rigide a posibilitãþilor legale, în locul conþinuturilor instigãtoare pedepsim doar unele
fo rme concrete care sînt expresia acestor
conþinuturi. În schimb, dacã intrãm în interpretarea lor, putem aluneca în exagerarea de a începe sã limitãm ºi manifestãrile etic admisibile ale libertãþii cuvîntului, ceea ce ar fi foarte rãu din punctul de
vedere al statului de drept democratic. Prin sprijinirea pe referirile
schimbãtoare ale limbajului uzual, pe felxibilitatea limbii ºi adaptab ilitatea ei faþã de lege, pentru a evita rigorile ei, se poate instiga ºi
fãrã a spune explicit cã o anumitã afirmaþie se referã la persoane
„d e culoare”, cuvîntul susceptibil de a fi sancþionat conform legii. În
lo cul cuvîntului „evreu” apare, de exemplu, expresia „de inimã
strãinã”, care lasã conþinutul în nebulozitate, dar are o semnificaþie
clarã în corelaþiile limbajului de toate zilele. În asemenea cazuri se
poate vorbi de instigare mascatã. Negura semanticã de acest fel este
insesizabilã juridic, dar este suficientã pentru ca cititorul de ziare
versat în referirile uzuale sã „înþeleagã” despre ce/despre cine se
vo rb eºte. În aceste cazuri legea ar putea interveni numai dacã s-ar
alcãtui lista cuvintelor interzise, care pe de o parte ar rãmîne în mod
necesar lacunarã, din cauza conþinuturilor instigatoare care oricînd
p o t m igra spre cuvinte noi, iar pe de altã parte ar fi o gravã profanare
a libertãþii exprimãrii. Un exemplu asemãnãtor în contextul din România este denumirea vagã ºi totuºi inteligibilã pentru toatã lumea,
„bozgor”, adicã „apatrid”, care înseamnã excluderea minoritãþii
maghiare.

Conform argumentului politic împotriva instigãrii reglementate
numai legal, vocile sociale înnãbuºite prin rigoarea legii, foarte uºor
p o t deveni mai populare, tocmai datoritã interdicþiei. Dacã sînt oprimaþi prin lege, ºi cei mai înrãiþi instigatori la urã pot ajunge în postura impozantã moral a celor ce „gîndesc diferit” din miºcãrile subterane. Mai important este considerentul cã ideile înnãbuºite prin
leg e, oricît ar fi ele de agresive faþã de unii membri ai societãþii, vor fi
scutite tocmai de sancþionarea lor de cãtre societate. În cele ce urm eaz ã, aº dori sã reflectez asupra acestui argument liberal.
Dupã cum am vãzut, dacã ne sprijinim numai pe rãspunsul legii
în tratarea socialã a discursului urii, consecinþele pot fi: din punct
de vedere juridic dificultãþi de aplicare, din punct de vedere etic interpretare imperfectã, iar din punct de vedere politic efect derutant.
Sub aspect legal problema este sã se decidã dacã într-un caz concret
poate cineva sã cauzeze un prejudiciu mai mare folosindu-se de lib ertatea cuvîntului, decît ar însemna limitarea juridicã a libertãþii
cuvîntului. Dilema eticã este: într-un caz concret prejudiciul moral
este mai mare dacã admitem în spaþiul dezbaterilor publice opiniile
unor oameni ostili, instigatori la urã, sau dacã admitem cuvintele
instig atoare cu preþul sentimentului unora cã sînt ameninþaþi fizic ºi
p sihic. Din punct de vedere politic, dilema s-ar putea formula astfel:
ce anume ar însemna factor destabilizator mai mare privind ordinea politicã, cuvintele instigatoare la urã care tulburã liniºtea publicã, sau înnãbuºirea lor prin interdicþie, lãsîndu-le neexprimate? La
aceste întrebãri trebuie sã dau un rãspuns care are în vedere soluþiile juridice, etice ºi politice nu ca alternative care se ascund reciproc,
ci ca soluþii care se completeazã reciproc.
În opinia filozofului Kis János, ar însemna un optimism exagerat
sã sperãm cã discursul rasist dispare definitiv din societatea noastrã. El crede cã în politicã una din cele mai mari dificultãþi constã în
fap tul cã nu ºtim sã alegem cu cine este cazul sã trãim în aceeaºi com unitate cetãþeneascã. Trebuie, prin urmare, sã acceptãm cã oamenii o stili, rasiºti fac parte din poporul suveran. Ei nu vor ajunge la
periferia discursului public, decît dacã modernizarea se va desãvîrºi
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în Ungaria. Kis considerã, însã, cã este posibil ca societatea sã-i
m arginalizeze, sã-i elimine din cercul oamenilor cu bun simþ pe
aceia care vorbesc astfel. Pînã cînd rãspunsul social la ostilitate nu
d evine riguros, pînã atunci înãsprirea mijloacelor dreptului penal
rãmîne fãrã efect. Iar dacã societatea pronunþã sentinþa moralã asup ra membrilor ei de acest fel, atunci tratarea problemei prin sancþiu ni penale mai severe devine inutilã. În consecinþã, Kis considerã
cã nu e permis sã se înãspreascã actualele cadre juridice din Ungaria, chiar dacã în discursul public se revarsã enorm de multã murd ãrie. Kis crede cã este fundamentalã responsibilitatea sferei politice în consolidarea proceselor de autopurificare a societãþii. Oamenii
p o litici trebuie sã se delimiteze fãrã echivoc de instigare referitoare
la identitatea altora ºi nu sã-ºi exprime mirarea cînd la un meci de
fo b al se scandeazã: „porneºte trenul spre Auschwitz” ºi nu e cazul
nici sã spunã cã nu se pricep la fotbal. Ei trebuie sã declare ferm cã
so cietatea maghiarã nu tolereazã asemenea afirmaþii, indiferent pe
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cine vizeazã.
A ccept în esenþã raþionamentul lui Kis, dar aº vrea sã-l completez. E limpede cã numai rãspunsurile venite din rîndurile societãþii
ºi aprecierea lor publicã poate crea acea culturã socialã în care rasism ul ajunge la locul periferic care i se cuvine. Este aºa, fie ºi num ai p entru cã practica juridicã nu se poate înstrãina de cultura eticã
a societãþii. Fãrã un fel de armonizare a acestora, practica juridicã
nu poate conta pe o largã acceptare, or, normele convieþuirii sociale
pot lua naºtere ºi totodatã pot fi legitimate numai prin schimbul pub lic de idei. Dar acest proces al discutãrii ºi legitimãrii sociale trebuie sã demareze nu, sau nu numai, în politicã, ci în primul rînd în societatea civilã, care, prin dezbaterea curentã a diferitelor opinii în forurile publicitãþii, poate sã cearã socoteala chiar ºi politicii. Ultima
instanþã nu este dreptul ºi nici politica, ci societatea civilã, care îºi
asigurã autoapãrarea prin drept ºi se autoreprezintã prin politicã.
„The People” considerat în sensul politic, constituþional, ºi sfera lui
civilã are ultimul cuvînt cu privire la calitatea legilor ºi a politicii. Iar
cei cãrora nu le convine ceva, pot sã facã ceea ce fac ºi ceilalþi: sã
continue dezbaterile.
Traducere de Florica PERIAN
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VISKY András

Sosire în secolul 21*
Am sosit pentru patru zile ºi jumãtate în Europa dintr-un spaþiu care
sugereazã ºi prin denumirea sa un stil de viaþã ambiguu, pendularea
între „nici aici, nici acolo”: din Europa Centralã de Est.
Dupã dreapta-scriere a limbii mele materne, acestã noþiune este
redatã printr-o structurã lexicalã în care cele trei elemente se cupleazã
p rin cratime – cãci graiul viu le aglutinazã întru totul! –, ultima dintre
componentele acestei structuri fiind Europa, înaintea cãreia se situeazã tocmai aria geograficã – „Estul” –, care de mai multe mii de ani încoace nu promite nimic bun, obîrºie a permanentei alerte, a primejduirii, a întrupãrii ºi emanaþiei aproape imposibil de controlat a Rãului. E de-ajuns sã trecem o zonã frontalierã, o fîºie de altfel destul de
îng ustã, mai ales dacã o raportãm la însemnãtatea simbolicã pe care o
are, pentru ca senzaþia de a te (de a se) afla permanent în primejdie sã
devinã perceptibilã. Abstractul devine dintr-o datã concret: eu sînt cel
ce vine din Est, de mine se teme lumea, eu am declanºat mecanismele
de autoprotecþie. Teama fãrã corp a Europei, reticenþa sa – în acelaºi
timp explicabilã ºi deºartã – de propra-i parte rãsãriteanã a transformat deja de foarte multã vreme Europa într-o cetate asediatã. Cînd, în
1580, Montaigne viziteazã Augsburgul, cel mai populat ºi mai bogat
oraº al Europei, îl cuprinde uimirea la vederea ingeniozitãþii mijloacelor de securitate, a întregului complex de porþi, ºanþuri ºi poduri. Avea
oraºul de ce sã se teamã, nu încape îndoialã; în cartea sa La peur en
Occident, Jean Delumeau întocmise deja lista neagrã a vremii: ciuma,
moartea prin inaniþie, musulmanii, evreii („rãul capital”) ºi femeile.
Cînd se clinteºte severa poartã de fier sau se ridicã podul se aud niºte
sunete ca la judecata de apoi, cînd sufletele sînt chemate spre a se începe socoteala cea de pe urmã. Cine nu se dovedeºte demn de a intra e
aruncat pradã întunericimilor de afarã, cum citim în fenomenala Apocalipsã a lui Ioan, dar acesta, întunericul de afarã, e încã totuºi unul
din cazurile mai fericite, o nouã ºansã pentru a mai bate la poartã, un
fel de purgatoriu plin de speranþe, cãci cei de nu-ºi au locul acolo, cei
ce cîrtesc, cei ce nu corespund o pot ºi sfîrºi prematur în ºanþul cu apã
dimprejurul cetãþii.
Primul membru al... troicii – cuvîntul „central” – dã cea mai exactã descriere a locului unde îmi duc eu viaþa: nu în miezul, ci la mijlocul ambiguu, în zona tranzitorie, ale cãrei coordonate sînt dificil de fixat, a istoriei, într-un fel de provizorat difuz, într-un loc unde toatã lumea, fãrã excepþie, e încã din naºtere pribeagã. Trãieºte în Estul (Central) dar nu doreºte sã se aºeze aici, cãci se declarã ca aparþinînd de
Occident, european autentic, necontrafãcut, care, conform învãþãturii
recurente a manualelor de istorie, ºi-a vãrsat sîngele de-a lungul veacurilor întru siguranþa Apusului, a veritabilei Europe. Dacã mai adaug
la aceasta cã patria mea propriu-zisã este Ardealul (Central), plaiul
misterios de dincolo de codri, mirifica Trans-Silvanie, precum ºi, sã nu
uit, cã sînt, la paritate, austriac ºi maghiar – cum s-ar zice adicã austro -ungar – ºi mã legitimez cu un paºaport românesc, atunci se vãdeºte de îndatã cã acel Centrum pe care mã simt îndreptãþit în a mi-l ºti
de patrie ºi care e parte a identitãþii mele poate fi localizat cel mai puþin pe hãrþi, pe harta geneticã doar cu mare dificultate, cel mai mult
poate, aºa nãdãjduiesc, în naraþiunile de pînã acum ºi în cele ce mai
urmeazã a se scrie. S-o indici cu un gest lejer – „Uite-o ici!”, „Uite-o
colo!” – greu de crezut cã se poate, cãci pînã a fi undeva nu mai este
acolo, ori aici e þara Domnului aºadar sau cel puþin o provincie a acesteia, care, dupã învãþãtura isusiacã, poate fi, de asemenea, recunoscutã doar într-un spaþiu intermediar, ambiguu („se aflã printre voi”) în
pomenitele istorii deja narate sau care urmeazã a fi scrise. Un loc liber,
s-ar putea spune, dar libertatea regiunii nu poate fi interpretatã nici în
sens politic, nici într-un sens mai larg decît acesta, e mult mai potrivit
sã ne închipuim cã e nedecis, deschis, ne mutãm de pe un picior pe
altul cu toþii acolo, deasupra ºanþului plin cu apã, pe podul de fier, ca
odinioarã Montaigne, cu diferenþa esenþialã cã acesta este modul nostru de viaþã, aceastã febrilã alergare pe loc.
Motivul pentru care preambulul a fost atît de amãnunþit e cã mã
simt împovãrat de grave neliniºti în aceastã privinþã: voi fi fost sosit într-adevãr din secolul 21 în secolul 21? Pentru mine secolul care se aflã
în faþa noastrã ºi care, conform calendarului nostru, a început totuºi e
de nedesluºit iar întrebarea referitoare la Europa celui de-al douãzeci
ºi unulea veac genereazã mult mai degrabã o altã întrebare: s-o fi încheiat într-adevãr secolul 20? ªi mai departe: de unde ne uitãm într-afarã ºi încotro ni se îndreaptã privirea; am lãsat oare în urmã ceva ca o
p ovarã pe care nu ne-ar face nici o plãcere s-o mai cãrãm?
De fapt, întrebarea se referã la timp ºi e ºi în sine o problemã tradiþional europeanã: stã acolo bãtrînul continent, ca un actor în retragere, pe scena instabilã a istoriei, þine în mînã un craniu, cel al lui
Nietzsche, dacã vãd eu bine, aduce vorba de timpul care a deraiat ºi care ar trebui sãltat ºi readus în fãgaºul sãu, într-o manierã afectatã ºi
narcisisticã dar ºi din ce în ce mai înfricoºatã.
Experienþa mea de viaþã provine în mod fundamental din spaþiul
dictaturii. M-am nãscut în perioada consolidatã, sigurã de sine, deci
aproape cea mai întunecatã a dictaturii, ca al ºaptelea copil la pãrinþi.
La vremea aceea soarta revoluþiei ungare din ‘56 fusese deja decisã, în
culise, în spatele decorului proaspãt vopsit, cu izolarea fonicã bine pu-

sã la punct, retorsiunile se desfãºurau cu mare avînt. ªtiu de la fraþii
mei mai mari, ceea ce mai tîrziu am putut observa ºi eu însumi, cã tata, pînã în momentul curînd împlinit al arestãrii, petrecea multã vreme ºezînd în faþa aparatului de radio, ciulind urechea la glasurile din
lumea largã. Radioreceptorul, acel Globrotter cu nume grãitor ºi sclipiri misterioase, ca recuzitã emblematicã a dictaturii dure. Cu stînga
rãsucea butonul amplificatorului iar cu dreapta pe cel de cãutare,
emisia îl pãcãlea tot mereu, la el ajungeau doar fragmente de frazã de
prin eter, ºtiri trunchiate, care fãceau pierdute cînd subiectul, cînd
predicatul, cînd complementul de timp sau de loc dar care apoi trebuia reconstituite totuºi cumva, ca sã aibã înþeles ºi sã se refere la situaþia
noastrã, la noi. Radioul ni se revela în rolul de avangardã a libertãþii, a
Europei libere, dar era ºi un sanctuar familial în acelaºi timp, oracol
cîrîitor, miorlãitor, emiþînd mesaje nesigure, întrupare a aºteptãrilor,
d eci ºi a vremurilor viitoare. Datoritã lui a dedus tata, cu destulã precizie, cînd avea sã vinã ºi momentul arestãrii sale.
Timpul dictaturii e timpul viitor ºi asta ne lega în mod esenþial de
Europa ºi Europa de noi. Cãci viitorul este timpul marilor întîlniri, vremea judecãþii, în sensul cã opozanþii fideli care am fost aveam sã dobîndim fãrã nici o îndoialã recompensa cuvenitã. Cele patru decenii de
dictaturã ne-au înzestrat cu experienþa specificã, nelipsitã nici de miracole ale rãtãcirii prin pustie ºi ne-au îndreptat atenþia asupra timpului.
Iar timpul ce va sã vinã din ce altã ceva se nutreºte decît din trecutul
bogat, din istoriile comune, care pot fi repovestite, evocate ºi ne amãgesc cu speranþa de fi personajele unei desfãºurãri care n-a început cu
noi ºi al cãrei sfîrºit nu coincide cu trista ºi fericita noastrã extincþie.
Moartea, ca o sorã severã dar la urma urmei plinã de bunãtate, locuia în casã cu noi sau, oriºicum, ne vizita cel puþin o datã pe sãptãmînã ca o mãtuºã înfricoºãtoare dar demnã de dragoste, cãci nu ne lua
viaþa doar aºa, pur ºi simplu, ci ne împlinea înfruntãrile, ne încununa
suferinþele ºi prin asta afirm cã pe lîngã Moartea aflatã în dialog cu noi
d ispuneam ºi de un altceva, la dobîndirea cãruia Moartea, cu un fel de
largheþe, ne dãdea o mînã de ajutor. Într-un fel sau într-altul, nu ºtiu
cum, dar între noi exista o relaþie, ne vorbeam, noi ºi cu dînsa, cu
Moartea, aidoma sfîntului din Assisi. Dispuneam de o moarte proprie,
p ersonalã: la vederea acestei stãri de lucruri, fericirea lui Rilke ne-ar fi
putut strãlumina zilele mohorîte, lipsite de curent electric.
Pierderea libertãþii, libertatea interzisã, absenþa libertãþii: e o experienþã importantã, nu i-o doresc nimãnui. În orice caz, spaþiul grãitor
ºi dilematic al artei de a muri, ars moriendi, ºansa drasticã a cuplãrii
dintre Viaþã ºi Artã, co-incidenþa formei ºi a conþinutului. E ca o grãdinã europeanã din marile epoci: poteci abia întrezãrite, drumuri fãrã
de cale, teamã ºi tremur, artezianã, sosire. ªi, sã nu uitãm, urme lãsate în umã, care îi dau celui pornit mai tîrziu putinþa de a ajunge mai
departe decît cel plecat pentru totdeauna.
Pînã a nu lua spusele mele drept o apologie a dictaturii mincinoase
în fiece gest al sãu ºi minate de un narcisism pustiitor, îngãduiþi-mi sã
vin cu o pildã.
Pe tata l-au condamnat, ce-i drept, la 22 de ani, dar, în 1964, conducerea comunistã din România, sub presiunea Americii, of course,
cãuta febril o modalitate de eliberare a deþinuþilor politici. S-a decis sã
li se dea mai multor mii de deþinuþi care supravieþuiserã cumva anilor
de temniþã posibilitatea de a se converti în mod public, cãci aceasta le
apãrea drept singura cale ca, în ciuda propriilor convingeri, sã-i elibereze pe rezistenþi ºi totuºi sã aparã, tot ei, patronii puºcãriilor, în posturã de învingãtori. Au organizat un mare spectacol, veritabil teatru de
închisoare, cu cîte-o scenã ridicatã în curtea acestora, cu flori ºi orchestre, au început sã dea mîncare mai bunã ºi au anunþat cã celor care erau dispuºi sã facã dovada cãinþei pentru faptele comise împotriva
regimului li se va reduce de îndatã pedeapsa, ba mai mult, vor fi puºi
în libertate imediat. Unii au ºi urcat pe scenã, ºi-au exprimat, de bunã
credinþã sau de formã, regretul pentru faptele respective ºi, sub ochii
deþinuþilor, ºi-au lepãdat zeghea, au îmbrãcat haine civile ºi au pãrãsit
închisoarea. Sub efectul diabolicei înscenãri, tovarãºii de luptã ºi prietenii cei mai apropiaþi au încercat, cu argumente dintre cele mai solide, sã-l convingã pe tata sã se prefacã ºi el cã se dezice, cãci era de datoria lui sã-ºi redobîndeascã libertatea, þinînd cont de cei ºapte copii
care trãiau într-o primejdie de moarte, deportaþi în Gulagul românesc,
la o mie de kilometri de cãminul lor de altfel confiscat.
În interesul copiilor: cine ar putea sã-i reziste acestui argument?
ªtiu din relatãrile tovarãºilor de detenþie cã tata le-a cerut acestor
oameni mînaþi de cele mai bune intenþii sã-i lase timp de gîndire, o
noapte, apoi, dupã o veghe ce-a durat pînã-n zori, a ajuns la concluzia
de a nu-ºi renega trecutul, nici mãcar de formã – ºi fãcea asta tocmai
în interesul copiilor, fie ce-o fi, mai bine aºteaptã finalul.
Era om liber, nu-ºi pierduse niciodatã libertatea, pe care o primise
de la Cel de Sus ºi n-o înlocuise cu nimic altceva, cãci nu poate fi înlocuitã cu nimic, sub efectul chiar ºi a celei mai slabe încercãri se destramã pe loc, se face una cu neantul, nu rãmîne nici de sãmînþã. Iar
moartea, a noastrã, proprie, pare a fi elementul esenþial al acestei lib ertãþi, mulþumescu-þi þie, Rilke, fie-þi þãrîna uºoarã.
Ce-i drept, secolul 21, într-un sens mai strict, e pus pentru noi toþi
la timpul viitor, totuºi ne gîndim la el nu fãrã neliniºte, cãci acolo, în
viitor, percepþia noastrã nu aflã Binele, ceea ce este de atins ºi poate fi
atins, ci nenumitul ºi incertul, un soi de sursã de primejdii care refuzã
sã se dea pe faþã, care, în contrast cu escatologiile – religioase sau laice
– de pînã acum, nu va face, ba nici chiar în momentul de faþã nu e dispus sã facã diferenþa dintre Bine ºi Rãu, dintre oamenii bine intenþionaþi ºi cei rãu intenþionaþi. În faþa noastrã se aflã Moartea, dar nu
moartea noastrã proprie, sora severã cu care am putea sta de vorbã ºi
ne-am putea înþelege. Ne vorbeºte, îi vorbim, dar vorbele trec pe alãturi, o þinem pe-a noastrã, recurgem la cuvinte îngrozitor de pripiþi.
Dacã e adevãrat cã secolul 20 a luat sfîrºit odatã cu 11 septembrie, deºi
eu am crezut multã vreme cã i-am spus adio în decembrie 1989,

atunci, de atunci încoace, aceastã pripealã e cea mai veridicã trãsãturã
a modului european de viaþã, limbajului corpului, nu cuvîntul, nu
(con)vorbirea, ci gestul, privirea, suflarea.
Ce-i drept, ºi cu un numãr de ani în urmã ne cunoºteam planeta
d rept scenã a unor rãzboaie fãrã contenire, dar acestea se întîmplau
cumva totdeauna departe, citadela civilizaþiei europene le putea þine la
o distanþã confortabilã, le puteam intercala cu minim efort între telenovela ce se desãºura la infinit – atenþie: timp! – ºi luptele de gladiatori, respectiv figurile fotbaliºtilor noºtri angajaþi în cîte-o încleºtare
eroicã, în felul acesta deci nu reprezentau decît trecutul în parte depãºit sau, în orice caz, pe care-l puteai depãºi. S-a terminat ºi cu asta.
Chiar dacã noi înºine nu dispuneam de mijloace spre a-l þine în frîu pe
Cel Rãu, venea unchiul nostru cel bun ºi puternic de dincolo de Ocean
sau mai degrabã tãticul de nezdruncinat, mereu vigilent ºi gata de a
sãri în apãrarea valorilor noastre ºi punea lucurile la punct. Asta pînã
în ziua cînd Cel Rãu, ca un virus, sã nu se fi înãlþat peste capul tãticului
nostru celui demn de toatã încrederea, sus, în aer ºi sã nu fi depãºit
acele graniþe pe care le credeam intangibile. Iar acuma, împotriva
voinþei noastre, îl respirãm, ne invadeazã gîndurile, judecata, simþirea
ºi ia ostatice sufletul, spiritul pe care ni le ºtiam libere. „Rãzboaiele
ep ocii noastre – scria Imre Kertész – sînt întodeauna rãzboaie de coloraturã moralã, într-o mãsurã poate mai mare decît au fost vreodatã.”
Europa celui de-al douãzeci ºi unulea veac a fost jefuitã de propriu-i
viitor – ºi momentul acesta îl trãieºte. Nu existã viitor, imagine (de vis),
iluzie proiectatã într-afarã ºi în consecinþã nu existã (nu avem) nici prezent veritabil, ci doar unul de moment, de-o clipitã. Iar clipele pe care le
ºi cele cãrora le-am supravieþuit nu se ating, nu ajung la acea congruenþã care sã ne poatã oferi vreun sens întru continuitate, un drum, practicabil, o cale de urmat. Din acest unghi de vedere, din pragul celui de-al
21-lea secol european, continentul, în loc de a se fi comprimat sub presiunea fricii, apare mai degrabã ca unul care ºi-a împins hotarele pînã
departe, problemele sale nu sînt tipice, în mãsura în care, ca
est-central european, împãrtãºesc la rîndul meu, în bunã parte, aceleaºi
griji ºi aceeaºi derutã care-i macinã pe confraþii mei occidentali ºi nu
pot spune nici mãcar cã – avînd în vedere nivelul de dezvoltare al celor
douã civilizaþii, de apus ºi de rãsãrit – aº avea mai puþin de pierdut, cîtã
vreme avem cu toþii maximum de pierdut, acel ceva unic, irepetabil.
Aºa debuteazã secolul 21: europeni cu chipuri pãlite, rãmaºi orfani
de tatã, noi toþi.
În acea culturã în care trãiesc, iar asta este douã, cãci e ºi românã,
ºi maghiarã, absenþa resimþitã a tatãlui a devenit trãirea fundamentalã
a zilelor noastre. A înfrunta dictatura înseamnã inevitabil ºi a încheia
socotelile cu taþii, cu maeºtrii, care, într-un fel sau într-altul, au fost
colaboratori ai totalitarismului ºi au profitat de pe urma lui. A încheia
socotelile cu ei sau, ceea ce e aproape acelaºi lucru, a-i ierta ulterior
într-un fel oarecare, cum dupã celebra povestire talmudicã se luptã cu
disperare Rabbi Meir, eminentul discipol al lui Aher, legendarul învãþãtor dezis mai tîrziu de credinþa sa, pentru mîntuirea acestuia, incapabil, cu o fidelitate frizînd de acum absurdul, sã se împace cu gîndul cãderii maestrului. De pe-o clipã pe alta se aflã despre oameni excepþionali, scriitori, artiºti ºi, ei bine, desigur, despre polititicieni curajoºi,
„schimbãtori de regim”, opozanþi de odinioarã cã deveniserã agenþi,
mesageri secreþi ai regimului de opresiune ºi, cu o punctulitate plinã
de abnegaþie, îºi denunþau cu regularitate cei mai buni prieteni, rudele, soþul, soþia, ba poate cã mai acceptau ºi bani din partea comanditarilor fãrã obraz.
Prezentul cel mai real al Europei noastre din cale-afarã de fragile
este acuma trecutul, trecutul ca trãdare, cu care n-a izbutit în nici un
chip sã-ºi încheie socotelile. Mai întîi am savurat doar anecdotica
STA SI, deºtepþi ºi distanþi, acum însã, tîrziu, extrem de tîrziu au ieºit la
luminã ºi sînt la ordinea zilei propriile noastre istorii. Péter Esterházy,
în uluitoarea sa carte intitulatã Javított kiadás (Ediþie revãzutã), se
luptã cu trecutul de agent secret al tatãlui sãu, repetînd aproape cuvînt
cu cuvînt calvarul înfruntãrii celeºtilor ºi pãmîntenilor deopotrivã al
discipolului lui Aher. În pragul secolului 21 – sau: în pragul furtunii –
se p oate vedea, totuºi, mãcar atîta, cã „esenþa autoînºelãrii – ca sã-l citãm pe Esterházy – cred cã rezidã în aceea cã ororile au fost comise întotdeauna numai de alþii, de nemþi, de ruºi, de nyilaºiºti, de comuniºti” ºi lista s-ar putea prelungi: de arabi, de români, de maghiari...
Temã veche, mare partiturã europeanã: Infernul e Celãlalt. Cine
anume comite ceea ce se sãvîrºeºte ºi se petrece sub ochii noºtri cerînd u-ºi tributul de vieþii nevinovate, la modul fizic sau moral – asta e o
problemã nemãsurat de complicatã. Ceea ce nu se poate eluda nici
pentru o clipã, ceea ce trebuie avut în vedere ºi luat în calcul e cã iertarea – mai cu seamã dacã ºi Dumnezeu stã acolo, în rînd cu taþii – nu
este cîtuºi de puþin sentimentalã ºi, sarcinã extrem de delicatã, a rãmas în seama noastrã, victime, supravieþuitori. Citesc despre taþi, despre þarã, despre trecutul trãind laolaltã cu noi: „ar fi avut nevoie de cineva, oriºicine, în oglinda chipului cãruia sã se fi vãzut pe sine însuºi.”
Sub semnul acesta – actualitatea iertãrii – a început secolul al 21
-lea. Iertare: cuvînt; a le spune lucrurilor pe nume, fie ºi dacã devenim
noi înºine subiectul propoziþiei enunþiative. Iertare: necuvînt; îndatorire, lucrare, obraz întors ºi arãtat.
Traducere de Paul DRUMARU

Notã
* Expunere þinutã pe insula Iutlandei, la Hald Hovegard, în 24 august
2002, la conferinþa organizatã de Uniunea Scriitorilor din Danemarca
sub titlul: Eu ropa în secolul 21 – Migraþia identitãþii, rãdãcini ºi fundamentalism.
VISKY ANDRÁS s-a nãscut în 1957 la Tîrgu Mureº. Este lector la UBB ºi director al editurii Koinonia. Reggeli csendesség (Liniºtea dimineþii), Budapesta, 1995, Goblen (Pécs, 1998)

SZERENCSÉS Zsuzsanna

Autonomie ºi
descentralizare în
Serbia „postmiloºevici”
Voivodina în expectativã
Printre promisiunile electorale ale puterii din Serbia de dupã
Miloºevici au fost prezente douã mari „D”-uri. În afara democratizãrii a apãrut regulat ºi continuu tema descentralizãrii, deºi preºedinþii
de partid din coaliþia de atunci, formatã din 19 partide ( între timp
Partidul Democrat din Serbia, condus de Vojislav Koºtunica, a fost
ex clus) nu au scrutat îndeaproape diferenþele ivite în interpretarea
celui de al doilea „D”. Spre deosebire de alþii, actorii scenei politice
d in Voivodina au încercat sã-ºi defineascã cît mai precis aºteptãrile,
în special cerinþa ca Voivodina sã-ºi recapete autonomia „de fapt ºi
d e esenþã”.
Dup ã apropape doi ani de guvernare a noii puteri, se poate spune
cã practic nimic nu s-a întîmplat în interesul reglementãrii constituþionale a descentralizãrii ºi regionalizãrii promise, cu atît mai puþin
d in partea celor care aveau obligaþia constituþionalã ºi legalã sã elaboreze detaliile noii ordini constituþionale. Pentru cã Parlamentul
d in Serbia nici nu a demarat aceastã iniþiativã. Momentan, în centrul
atenþiei stã concilierea viziunii sîrbeºti ºi a celei muntenegrene cu
privire la constituþia federaþiei ºi a viitorului stat comun al republicilor din Iugoslavia. În ceea ce priveºte Serbia, în afara ideilor lansate
de organizaþii neguvernametale ºi de partidele politice din Serbia, în
prezent doar Voivodina se ocupã „oficial” de pregãtirea noilor soluþii
constituþionale.
„Voivodina trebuie sã dea exemplu ºi în privinþa acþiunilor normative – spune dr. Korhecz Tamás, secretarul provinciei (ministrul)
pe problemele minoritãþilor din consiliul executiv (guvernul) din Voivo dina –, nu putem aºtepta pasivi ca situaþia creatã în urma neglijenþei altora sã fie reglementatã fãrã implicarea noastrã, trebuie sã
definim propriile noastre idei în legãturã cu organizarea, obligaþiile,
situaþia Voivodinei.”
Parlamentul din Voivodina a hotãrît anul trecut sã înfiinþeze o comisie de experþi care sã aibã sarcina de a elabora proiectul documentului fundamental al Voivodinei. Preºedintele comisiei, dr.
Aleksandar Fira, academician din Novi Sad, un binecunoscut expert
în drept constituþional a spus, la o întrunire politicã publicã de la încep utul verii cã aceastã comisie a finalizat varianta de lucru a Proiectului Preliminar al Legii Fundamentale a Provinciei Autonome Voivodina. În afarã de tezele cele mai importante cuprinse în document,
prezentate de preºedintele comisiei, detaliile proiectului de constituþie a Voivodinei au rãmas necunoscute pînã azi. Deºi proiectul porneºte de la constatarea cã „Voivodina organizeazã ºi exercitã în mod
auto nom puterea legislativã, executivã ºi judecãtoreascã”, nu a fost
iniþiatã încã o dezbatere publicã asupra acestor probleme care influenþeazã decisiv soarta Voivodinei. Dr. Fira a transmis public: „trebuie
sã distingem între ceea ce este esenþial ºi ceea ce este secundar”,
adicã, a explicat, „prima datã trebuie elaboratã constituþia Serbiei,
abia dupã aceea urmeazã restabilirea autonomiei Voivodinei”. Dr.
Korhecz, secretar al provinciei, el însuºi membru al comisiei, a afirmat în legãturã cu proiectul constituþiei Voivodinei cã propunerea
d in Vo ivodina nu este bãtutã în cuie, nu este turnatã în beton. Cu alte
cuvinte, atunci cînd va fi creat noul cadru constituþional al Serbiei
„co rectarea nu va fi doar posibilã, ci vom fi obligaþi sã negociem ºi sã
ajungem la un acord”.

Comunitãþile naþionale
Ce oferã varianta de lucru a propunerii pentru constituþia Voivodinei? Atrage instantaneu atenþia articolul conform cãruia „în conformitate cu legea fundamentalã ºi cu constituþia Serbiei, Provincia Autonomã Voivodina este asociatã regiunilor europene”. Spiritul european al documentului este subliniat de capitolul extrem de cuprinzãtor care reglementeazã drepturile individuale ºi colective ale comunitãþilor naþionale: „în PA Voivodina limbile sîrbã, maghiarã,
cro atã, slovacã, românã ºi rusinã, atît scrise cît ºi vorbite, au statut
egal ºi oficial. „Reglementarea metodelor de aplicare ale acestui
d rept este de competenþa Parlamentului Voivodinei ºi a statutelor
administraþiilor locale. Printre sarcinile provinciei gãsim ºi urmãtoarele: „protecþia limbii vorbite ºi scrise, culturii celorlalte comunitãþi
naþionale, incluzînd comunitãþile naþionale ale rromilor, germanilor
ºi evreilor”. Trebuie creatã instituþia ombudsman a provinciei, care
controleazã realizarea drepturilor ºi libertãþilor omului, precum ºi a
drepturilor comunitãþilor naþionale ºi asigurã respectarea ºi dezvoltarea lor în armonie cu legislaþia. Documentul – care, dupã cum am
menþionat deja, se bazeazã, de fapt, pe teza cã în jurisdicþia Voivodinei, organizarea ºi exercitarea puterii legislative, judecãtoreºti ºi executive este autonomã – prevede ºi dreptul ca provincia sã-ºi apere
statutul în tribunal ºi la Curtea Supremã. Voivodina elaboreazã autonom proiectul de dezvoltare regionalã ºi teritorialã. Administraþiile
locale autonome propuse în Provincia Autonomã Voivodina sînt com unele, oraºele, comunitãþile din comune ºi oraºe, ºi regiunile.
Conform documentului, membrii comunitãþilor naþionale pot
avea vaste relaþii cu naþiunea-mamã ºi cu patria-mamã. Organele
PA Voivodina trebuie sã garanteze dreptul de apartenenþã a cetãþenilor
la comunitãþi naþionale, practicarea liberã a culturii lor naþionale, a

limb ii scrise ºi vorbite. PA Voivodina, administraþiile locale, toate org anele puterii ºi funcþionarii publici „sînt obligaþi sã asigure, prin mãsuri corespunzãtoare, deplina ºi eficienta egalitate naþionalã a comunitãþilor naþionale ºi sã împiedice orice manifestare a discriminãrii”.
O hotãrîre separatã reglementezã reprezentarea proporþionalã a
membrilor comunitãþilor naþionale în structurile PA Voivodina, în instituþiile create de ea, în oficiile publice, în administraþiile locale – în
acord cu legile în vigoare –, protecþia ºi dezvoltarea toleranþei ºi a
convieþuirii între naþiuni în învãþãmîntul public, precum ºi activizarea prin mãsuri corespunzãtoare a respectului faþã de indivizi ºi com unitãþi naþionale, a înþelegerii ºi cooperãrii în comunicaþii ºi în domeniul culturii. Una din obligaþiile fundamentale ale PA Voivodina
este ca, în proiectele de dezvoltare teritorialã sau de altã naturã, sã ia
în considerare caracteristicile teritoriilor în care o parte însemnatã a
populaþiei aparþine unei comunitãþi naþionale. Învãþãmîntul preºcolar, general ºi liceal, precum ºi cel superior se desfãºoarã în limba
sîrbã ºi a comunitãþilor naþionale (fapt ce va fi reglementat într-o lege separatã), iar organele provinciei vor avea obligaþia sã sprijine înfiinþarea instituþiilor de presã ºi informare în limba comunitãþilor
naþionale. Documentul fundamental afirmã cã „în domeniul învãþãm întului public, al culturii ºi în privinþa utilizãrii în scris ºi în comunicarea oralã a limbii materne, comunitãþile naþionale au dreptul la
autonomie”, conform legii referitoare la acest drept, lege care trebuie adoptatã în termen de ºase luni de la intrarea în vigoare a docum entului fundamental. Comunitãþile naþionale ºi grupurile etnice
au dreptul de a se adresa, prin membrii sau organizaþiile lor politice
sau de altã naturã, tribunalului în vederea protecþiei drepturilor lor
ºi pot depune plîngeri la curtea constituþionalã.

Competenþe alternative
Pentru cã Serbia a adoptat deja legea privatizãrii, cãreia i s-au adus
mai multe critici din Voivodina, capitolul care se referã la problematica socio-economicã meritã o tratare specialã. Aici gãsim acel articol
conform cãruia „PA Voivodina reglementeazã procedura de privatizare pentru întreprinderile ºi unitãþile al cãror sediu se aflã în Voivodina”. În proiect apare ºi înfiinþarea unei Bãnci de Dezvoltare din Voivod ina. În document, agricultura (pãmîntul arabil nu poate fi utilizat
în alte scopuri decît în condiþii excepþionale) beneficiazã de un tratatment special însã capitolul despre taxe propune soluþii alternative
în funcþie de hotãrîrile constituþiei sîrbe. Taxele, în afarã de TVA, vor
fi colectate ori de PA Voivodina, prin propriile ei instituþii, ori va fi definit procentul exact pe baza cãruia taxele colectate pe teritoriul Voivod inei vor fi distribuite între PA Voivodina ºi administraþiile locale.
Cel m ai mare numãr de soluþii alternative (patru) se gãseºte în
capitolul care stipuleazã drepturile ºi obligaþiile PA Voivodina, ceea ce
reflectã, fãrã îndoialã, acea poziþie a membrilor comisiei înfiinþate
de parlamentul provinciei, care susþine cã, în aceastã problemã, factorii politici ai provinciei sînt cei în mãsurã sã formuleze o declaraþie. Conform uneia dintre variante, PA Voivodina „adoptã ºi modificã
legea fundamentalã, garanteazã procedurile de realizare a drepturilor ºi libertãþilor constituþionale ale omului ºi cetãþenilor, egalitatea
dintre poporul sîrb ºi comunitãþile naþionale, asigurã protecþia lor,
dispune de evidenþa oficialã a cetãþenilor din Serbia ºi Iugoslavia”.
Ex istã ºi variante în care competenþele provinciei sînt reglementate
mult mai cuprinzãtor. În afarã de cele menþionate, ele încredinþeazã
Voivodinei ºi sarcina de a crea condiþiile dezvoltãrii sociale ºi economice prin elaborarea unor proiecte ºi programe adecvate, ºi considerã oportunã existenþa unor competenþe autonome în mai mult de
patruzeci de domenii de activitate stipulate în document. Printre
acestea se aflã (conform unei variante) organizarea tribunalelor,
structura organizatoricã ºi funcþionarea poliþiei locale, înfiinþarea
Co nsiliului pentru relaþiile dintre naþiuni (existã variantã în care
acesta lipseºte), organizarea ºi funcþionarea autoritãþilor fiscale, protecþia culturii, în primul rînd a patrimoniului cultural al comunitãþilor naþionale, domeniul arhivelor, bibliotecilor, muzeelor ºi al cercetãrii ºtiinþifice, exploatarea terenurilor agricole, exploatarea apelor ºi
pãdurilor, vînatul ºi pescuitul, turismul, industria micã ºi întreprinderile mici, cooperativele, înfiinþarea unor camere de comerþ, fonduri ºi întreprinderi publice, exploatarea zãcãmintelor minerale, instituþiile umanitare, asigurarea sãnãtãþii ºi fondul de pensii în conformitate cu hotãrîrile legii cadru a statului, protecþia socialã ºi a fam iliei, sportul, drumuri ºi transporturi, informaþiile etc.
Parlamentul Voivodinei este deþinãtorul puterii legislative în Voivodina. Este de competenþa lui: aprobarea legii fundamentale, ratificarea amendamentelor la constituþia Republicii Serbia (sau: doar
înaintarea unui referat), teritoriul Voivodinei nu poate fi modificat
fãrã aprobarea Parlamentului (adoptarea modificãrii necesitã o majoritate de douã treimi), elaboreazã proiectul de dezvoltare teritorialã, înfiinþeazã instituþii ºi întreprinderi publice, înfiinþeazã ºi desfiinþeazã judecãtorii.
Parlamentul este compus din douã consilii: Consiliul Civic ºi
Consiliul Comunitãþilor Naþionale (cu 94 respectiv 32 – sau 24 – de
membri). Componenþa recomandatã a celui din urmã: 10 (7) reprez entanþi sîrbi, 6 (5) maghiari, 4 (3) slovaci, 4 (3) croaþi, precum ºi
cîte doi români, rromi ºi rusini ºi încã doi reprezentanþi din rîndul
comunitãþilor naþionale la care legea nu se referã în mod explicit.
Consiliul Comunitãþilor Naþionale poate înainta proiecte Consiliului
Civic, poate decide autonom în problema legilor ºi a regulamentelor
care ating chestiuni importante pentru comunitãþile naþionale, evalueazã caracterul constituþional ºi legal al normelor care reglementeazã drepturile comunitãþilor naþionale. Puterea executivã este
exercitatã de guvernul Voivodinei. Preºedintele provinciei, care nu
poate fi membru de partid pe durata mandatului, este ales de Parlam entul provinciei pentru patru ani.
Capitolul referitor la justiþie este ºi el construit pe alternative.
Ex istã o variantã conform cãreia capitolul este inutil, dar existã o altã
variantã care propune ca Voivodina sã înfiinþeze Curtea de Apel ºi
Curtea Supremã.

„Descentralizare raþionalã”
Pentru a înþelege diferenþele existente în interpretarea descentralizãrii în rîndul actorilor politici sîrbi din perioada democraticã de dupã
Miloºevici, meritã sã comparãm proiectul constituþiei din Voivodina,
m ai precis propunerea de proiect care recomandã variante alternative în problemele esenþiale, cu documentul intitulat Tezele fundamentale ale noii constituþii a Serbiei. „Tezele” fundamentale sînt
susþinute de Partidul Democrat din Serbia condus de Vojislav
Koºtunica, care îºi exprimã frecvent asumarea deplinã a descentraliz ãrii ºi regionalizãrii Serbiei, dar evitã sã menþioneze sub orice formã autonomia Voivodinei. Conform autorilor documentului, noua
co nstituþie a Serbiei trebuie sã ofere posibilitatea „descentralizãrii
raþionale a administraþiei statului”. Astfel, accentul cade pe autonomia regionalã ºi autonomia administraþiei locale, „care este unica
reacþie democraticã a puterii la organizarea teritorialã actualã din
Serbia, moºtenitã din epoca Miloºevici”.
Co nform noii constituþii a Serbiei propuse de PDS, care, în opinia
partidului, ar trebui adoptatã de adunarea constituantã, teritoriul
Republicii Sîrbe ar fi compus din ºase regiuni, cu condiþia ca cea de
a ºasea regiune sã fie formatã „dupã reglementarea definitivã a statutului ei”, din Kosovo ºi Metohija, cu sediul în Priºtina. Sediile celo rlalte cinci regiuni ar fi: Belgrad, Kragujevac, Niº, Novi Sad ºi Ucice.
Denumirea regiunilor ar fi definitã de adunãrile regionale competente, motiv pentru care documentul nu menþioneazã denumirea de
Vo ivodina. Constituþia ar include ºi condiþiile de creare a regiunilor
(dar exclusiv ca parte a procedurii de modificare a constituþiei) ºi ar
stabili competenþele regiunilor definite drept comunitãþi teritoriale
autonome. Unitãþile administraþiei teritoriale ar fi comunele ºi
oraºele.
R eg iunile ar avea statute elaborate cu implicarea Parlamentului
Serb iei, iar guvernul sîrb ar avea dreptul sã recomande Curþii Constituþionale desfiinþarea organelor regionale în cazul încãlcãrii constituþiei Republicii Serbia. Parlamentul unicameral regional ar desfãºura activitãþi legislative, guvernul regional ar fi organul executiv, iar
preºedintele lui „ar asigura legãtura dintre autonomia regionalã ºi
p uterea statalã”. Structura puterii regionale ar fi formulatã de legile
republicii, stabilind precis „acele organe ale puterii pe care regiunea
le p oate deþine sau nu le poate deþine”. În proiectul PDS, regiunile ar
avea autonomie financiarã, venitul lor ar fi compus din taxele regionale ºi o parte din venitul republicii. Se evidenþiazã faptul cã autonomia regionalã dispune de putere legislativã ºi executivã, dar nu ºi de
cea judecãtoreascã. Regiunile pot colabora „cu comunitãþi naþionale
o m oloage din alte þãri”. Un aspect important este cã regiunile ar participa nemijlocit la exercitarea puterii centrale, la deciziile privind
Serbia ca întreg, pentru cã ar avea 10-15 reprezentanþi aleºi în Consiliul Regiunilor. Pentru cã Parlamentul Serbiei ar fi format din douã
consilii, Consiliul Civic (150 de reprezentanþi) ºi Consiliul Regiunilor
(1 00 de reprezentanþi). Propunerea conþine ºi recomandarea ca „rep rezentanþii minoritãþilor sã fie aleºi în ambele consilii pe baza principiului discriminãrii pozitive”.
Co nsiliul Regiunilor ar avea drept de veto în Consiliul Civic în
acele probleme care sînt definite în constituþie ca aparþinînd sferei
de interese imediate ale regiunilor. Puterea centralã ar controla activitatea regiunilor, dar ar exista ºi instrumente pentru protecþia drepturilor înscrise în autonomia regionalã, în primul rînd prin forma
plîngerii constituþionale speciale. Astfel, conform principiilor constituþionale de bazã elaborate de PSD-ul condus de Koštunica, regiunile pot demara iniþiative la nivelul republicii pentru stabilirea caracterului constituþional ºi legal al hotãrîrilor cu caracter general. În cazul disputelor asupra competenþelor între republicã ºi regiune, deciz ia curþii constituþionale are caracter normativ.
Do cumentul PSD stipuleazã datoria republicii Serbia, care are
„obligaþia de a asigura egalitatea comunitãþilor naþionale ºi etnice, ºi
d e a sprijini dezvoltãrea acestora”, subliniind cã utilizarea principiului discriminãrii pozitive este inclusã în protecþia drepturilor comunitãþilor naþionale ºi etnice. Limba oficialã este limba sîrbã, iar grafia
este cea cirilicã, însã constituþia ar garanta într-un capitol separat înfiinþarea instituþiei Ombudsman care ar servi protecþiei drepturilor
omului ºi ale minoritãþilor.

„A treia cale”
Este important sã menþionãm cã, în afara proiectelor venite din partea partidelor politice ºi a comisiei din Parlamentul din Voivodina,
menþionate deja, propunerile reprezentanþilor societãþii civile, ale
experþilor independenþi ºi ale organizaþiilor neguvernamentale au
un rol important în formularea perspectivelor asupra descentralizãrii ºi regionalizãrii Serbiei. În urmã cu un an, grupul de ºase experþi
independenþi înfiinþat pe lîngã Centrul Drepturilor Omului din Belg rad a elaborat un proiect nou de constituþie, care a avut un ecou serios. Mesajul principal al autorilor acestei propuneri elaborate în detaliu a fost cã doresc sã excludã principiul statului etnonaþional al
naþiunii majoritare, în care „minoritãþilor li s-au acordat toate drepturile”, ºi cã sînt pentru o Serbie „care este statul democratic ºi multicultural al tuturor cetãþenilor ºi popoarelor care trãiesc pe teritoriul ei”, ceea ce înseamnã, totodatã, cã protecþia constituþionalã a
minoritãþilor naþionale este stipulatã ºi grupurilor minoritare li se
asigurã drepturi specifice. Un alt mesaj al proiectului se referea la
regionalizarea paralelã cu decentralizarea accentuatã a Serbiei „pornind de la convingerea cã echilibrul dintre diferitele nivele ale puterii este condiþia sine qua non a transformãrii democratice”.
Co nform proiectului, întregul teritoriu al Serbiei ar fi structurat
în comune, circumscripþii, sectoare ºi provincii autonome. În
schimb, autonomia provinciilor existente nu ar suferi modificãri.
Proiectul propune douã soluþii alternative: constituþia ar înºira toate
provinciile ale cãror graniþe ar fi fixate în constituþie (în afarã de VoiContinuare în pagina 12
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vodina, Kosovo ºi Metohija). Soluþia alternativã ar fi ca Voivodina
sã- ºi pãstreze graniþele ºi numele actuale, iar, în cazul celorlalte provincii, acestea sã fie incluse în constituþie. Provinciile autonome care
au o constituþie separatã ar avea competenþã legislativã, printre altele, în domeniul dezvoltãrii teritoriale, economiei, protecþiei sociale,
învãþãmîntului public ºi al culturii. Autorii proiectului nu au reuºit
sã ajungã la o decizie unanimã în privinþa unui singur aspect, ºi anum e dacã provinciile vor dispune sau nu de putere judecãtoreascã
autonomã.
Cei din Voivodina trateazã cu scepticism pronunþat ideile referitoare la autonomia regionalã venite din Belgrad, adesea contradictorii. În acelaºi timp, chiar ºi susþinãtorii autonomiei din Voivodina
considerã cã propunerile de mai sus constituie un punct de plecare
bun, care ar putea conduce la un compromis acceptabil. Partizanii
autonomiei Voivodinei considerã demn de remarcat faptul cã „este
p rima datã cînd o voce din Belgrad spune cã provinciile au dreptul la
legi fundamentale proprii”.
Op inia publicã a Voivodinei aºteaptã cu interes finalizarea evaluãrii principiilor constituþionale, proiectelor de constituþie ºi a propunerilor de proiecte elaborate pînã în prezent, evaluare realizatã de
un grup de experþi independenþi, profesioniºti recunoscuþi grupaþi
în organizaþia neguvernamentalã Forum Iuris. Acest grup de experþi
d o reºte sã înlesneascã formularea unui compromis ºi în problemele
în care divergenþele de opinii erau cele mai frecvente. Între aceste
p robleme importante ºi nedefinitivate sînt ºi urmãtoarele: problema
statutului constituþional al autonomiei provinciei, adicã chestiunea
constituþiilor provinciilor separate, definirea precisã a competenþelor (de exemplu judecãtoriile, justiþia la nivelul provinciei) ºi nici pe
departe în ultimul rînd: problema statutului special (asimetric) al
Voivodinei într-o viitoare Serbie a regiunilor.
Traducere de KOZÁK Gyula

SZERENCSÉS ZSUZSANNA s-a nãscut în 1953 în Voivodina, Serbia. Este
ziarist, publicã articole politice în cotidianele Naºa Borba ºi Voivodina,
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Misiunea Administrativã
Interimarã a Naþiunilor Unite
în Kosovo

Cadru constituþional
pentru autoguvernare
provizorie
Titlul I
Dispoziþii fundamentale
1.1. Kosovo este o entitate sub o administraþie internaþionalã interim arã care, împreunã cu poporul sãu, are caracteristici istorice, legale, culturale ºi lingvistice unice.
1.2. Kosovo este un teritoriu nedivizat în care Instituþiile Provizorii
d e Autoguvernare înfiinþate în virtutea acestui Cadru constituþional
pentru autoguvernare provizorie (Cadru constituþional) îºi exercitã atribuþiunile.
1.3. Kosovo se compune din municipalitãþi, care sînt unitãþile teritoriale de bazã ale autoguvernãrii, iar atribuþiunile lor sînt stabilite de
legislaþia UNMIK în vigoare, referitoare la autoguvernarea localã ºi la
municipalitãþile din Kosovo.
1.4. Kosovo va fi guvernat în mod democratic de cãtre corpuri ºi instituþii legislative, executive ºi juridice în conformitate cu prevederile
acestui Cadru constituþional ºi ale Rezoluþiei Consiliului de Securitate al Organizaþiei Naþiunilor Unite nr. 1244 din 1999.
1 . 5. Instituþiile Provizorii de Autoguvernare sînt:
(a) Adunarea;
(b) Preºedintele teritoriului Kosovo;
(c) Guvernul;
(d ) Instanþele judecãtoreºti ºi
(e) A lte corpuri ºi instituþii prevãzute în acest Cadru constituþional.
1 . 6. Sediul Instituþiilor Provizorii de Autoguvernare este Priºtina.
1.7. Instituþiile Provizorii de Autoguvernare vor folosi numai simboluri care sînt reglementate de legislaþia UNMIK sau pot fi adoptate în
cadrul acesteia. (...)

Titlul II
Drepturile omului
3.1. Toate persoanele din Kosovo se vor bucura, fãrã discriminare de
vreun fel ºi în deplinã egalitate, de drepturile omului ºi de libertãþile
fundamentale. (...)

Titlul IV
Drepturile Comunitãþilor ºi
ale membrilor lor
Dispoziþii generale
4.1. Comunitãþile de locuitori aparþinînd aceluiaºi grup etnic, religios sau lingvistic (Comunitãþi) beneficiazã de drepturile stabilite
sub prezentul titlu pentru a-ºi pãstra, proteja sau exprima identitatea lor etnicã, culturalã, religioasã ºi lingvisticã.
4 .2 . Nici o persoanã nu va fi obligatã sã declare cãrei Comunitãþi îi
ap arþine sau sã se declare membru al vreunei Comunitãþi. Indivizii
nu vor suferi nici un dezavantaj în urma exercitãrii dreptului de a se
d eclara sau de a nu se declara membru al vreunei Comunitãþi.
4 .3. Instituþiile Provizorii de Autoguvernare vor fi cãlãuzite în politica
ºi practica lor de nevoia de a facilita coexistenþa ºi reconcilierea dintre Comunitãþi ºi de a crea condiþii adecvate care sã permitã Comunitãþilor sã-ºi pãstreze, protejeze ºi dezvolte identitãþile lor. Instituþiile vor promova, totodatã, fãrã discriminare ºi pãstrarea moºtenirii
culturale a tuturor Comunitãþilor din Kosovo.
Drepturile Comunitãþilor ºi ale membrilor lor
4 . 4. Comunitãþile ºi membrii lor vor avea dreptul sã:
(a) foloseascã limba ºi alfabetul lor în mod liber, inclusiv în faþa
instanþelor, organizaþiilor guvernamentale ºi a altor corpuri publice
din Kosovo;
(b) primeascã educaþie în propria lor limbã;
(c) beneficieze de acces la informaþie în propria lor limbã;
(d) beneficieze de ºanse egale la toate nivelurile atît în privinþa
angajãrii în corpurile publice, cît ºi a accesului la serviciile publice;
(e) întreþinã contacte libere între ele, precum ºi cu membrii Com unitãþilor proprii în interiorul ºi în afara regiunii Kosovo;
(f) foloseascã ºi sã expunã simbolurile Comunitãþii în condiþiile
legii;
(g) înfiinþeze asociaþii pentru a promova interesele Comunitãþii
lor;
(h) întreþinã contacte libere cu organizaþii nonguvernamentale
locale, regionale ºi internaþionale ºi sã participe la activitatea acestora în conformitate cu statutele acestora;
(i) furnizeze informaþii în limba ºi alfabetul Comunitãþii lor, inclusiv prin înfiinþarea ºi menþinerea unor instituþii mass-media
proprii;
(j) organizeze învãþãmîntul ºi sã stabileascã instituþii de învãþãmînt, în special în ceea ce priveºte învãþãmîntul în limba maternã ºi
cu folosirea alfabetului propriu al Comunitãþii, precum ºi cel referitor la cultura ºi istoria Comunitãþii; scopuri pentru care se pot aloca
ºi subvenþii, inclusiv din fonduri publice, în condiþiile legii, cu condiþia ca planurile de învãþãmînt sã fie în conformitate cu legile în vig oare ºi sã reflecte spiritul de toleranþã dintre Comunitãþi ºi respectul pentru drepturile omului ºi tradiþiile culturale ale tuturor Comunitãþilor;
(k) promoveze respectul pentru tradiþiile Comunitãþii;
(l) ocroteascã siturile de importanþã religioasã, istoricã ori culturalã pentru Comunitate, în cooperare cu autoritãþile publice competente;
(m ) beneficieze de ºi sã furnizeze servicii publice de sãnãtate ºi
asistenþã socialã, pe o bazã nediscriminatorie, în acord cu standardele în vigoare;
(n) o rganizeze ºi sã asigure funcþionarea unor instituþii religioase;
(o ) b eneficieze de acces garantat la ºi reprezentare garantatã în
televiziunea ºi radiodifuziunea publicã, ca ºi de programe garantate
difuzate în limba Comunitãþii;
(p ) îºi finanþeze activitãþile din colectarea de contribuþii voluntare
d e la membrii lor, din donaþii provenite de la organizaþii din afara regiunii Kosovo ori din subvenþii primite de la Instituþiile Provizorii de
Autoguvernare sau de la autoritãþile publice locale, cu condiþia ca
aceste finanþãri sã fie oferite într-un mod pe deplin transparent.
Pro tecþia drepturilor Comunitãþilor ºi ale membrilor lor
4 .5. Instituþiile Provizorii de Autoguvernare vor asigura ca toate Com unitãþile ºi membrii lor sã-ºi poatã exercita drepturile specificate
mai sus. Instituþiile provizorii vor asigura ºi reprezentarea echitabilã
a Comunitãþilor în cazul angajãrilor în corpurile publice, la toate
nivelurile.
4.6. Pe baza responsabilitãþilor sale directe de a proteja ºi a promova drepturile omului, precum ºi de a sprijini activitãþile de consolid are a pãcii ce decurg din Rezoluþia Consiliului de Securitate al
ON U nr. 1244 din 1999, Emisarul Special al Secretarului General
îºi pãstreazã competenþa de a interveni la nevoie în exercitarea autoguvernãrii cu scopul de a proteja drepturile Comunitãþilor ºi ale
membrilor lor.

Titlul V
Competenþele Instituþiilor Provizorii
de Autoguvernare
5 .1. Instituþiile Provizorii de Autoguvernare vor avea competenþe în
urmãtoarele domenii:
(a) politica economicã ºi financiarã;
(b) probleme fiscale ºi bugetare;
(c) activitãþi administrative ºi operaþii vamale;
(d ) comerþ intern ºi extern, industrie ºi investiþii;
(e) învãþãmînt, ºtiinþã ºi tehnologie;
(f) tineret ºi sport;
(g ) culturã;
(h) sãnãtate;
(i) protecþia mediului;

(j) muncã ºi bunãstare socialã;
(k) familie, gen ºi minori;
(l) transport, poºtã, telecomunicaþii ºi tehnologii informaþionale;
(m) servicii în domeniul administraþiei publice;
(n) agriculturã, silviculturã ºi dezvoltare ruralã;
(o ) statisticã; (...)
5.4. În domeniul mass-media, Instituþiile Provizorii de Autoguvernare rãspund ºi de:
(a) elaborarea legilor ºi a mecanismelor de aplicare, în conform itate cu standardele internaþionale referitoare la drepturile omului
ºi la libertatea de expresie stipulate în articolele 19 ºi 29 ale Declaraþiei Universale a Drepturilor Omului, în Co nvenþia Europeanã a
Drepturilor Omului ºi în Protocoalele Adiþionale ale acesteia, pentru
a preveni difuzarea prin sistemele mass-media din Kosovo a discursurilor defãimãtoare sau incitatoare la urã;
(b ) reglementarea televiziunii ºi radiodifuziunii în conformitate
cu constrîngerile legale internaþionale ºi cu cele mai bune practici
europene prin intermediul unei comisii media independente, ai cãrei membri vor fi numiþi de Instituþiile Provizorii de Autoguvernare
pe baza nominalizãrilor depuse de organizaþiile nonguvernamentale
ºi nonpolitice din Kosovo, cu condiþiile ca printre membri sã fie rep rezentate ambele sexe ºi compoziþia comisiei sã reflecte diversitatea etnicã ºi regionalã a societãþii din Kosovo;
(c) garantarea independenþei editoriale a posturilor publice prin
p ãstrarea independenþei comitetelor directoare ale acestora, ai cãror
membri vor fi numiþi de Instituþiile Provizorii de Autoguvernare pe
baza nominalizãrilor depuse de organizaþiile nonguvernamentale ºi
nonpolitice din Kosovo cu condiþiile ca printre membri sã fie reprez entate ambele sexe ºi compoziþia comisiei sã reflecte diversitatea etnicã ºi regionalã a societãþii din Kosovo ºi
(d) înfiinþarea unui birou sau a unor birouri de informare publicã, menite sã prezinte mass-mediei internaþionale ºi locale conþinutul dezbaterilor instituþiilor ºi deciziile acestora. (...)

Titlul IX
Instituþiile Provizorii
de Autoguvernare
Capitolul I: Adunarea
9 .1.1. Adunarea este cea mai înaltã instituþie reprezentativã ºi legislativã provizorie de autoguvernare din Kosovo.
Co mpoziþia Adunãrii
9.1.2. Adunarea se compune din 120 membri aleºi prin vot secret.
A legerea Adunãrii
9 .1.3. În scopul alegerii Adunãrii, Kosovo va fi considerat o singurã
circumscripþie electoralã plurinominalã.
(a) O sutã (100) din cele 120 de mandate ale Adunãrii vor fi distribuite între partidele, coaliþiile, iniþiativele cetãþeneºti ºi candidaþii
independenþi în mod proporþional cu numãrul voturilor valabil exp rimate în favoarea acestora cu ocazia alegerii Adunãrii.
(b) Douãzeci (20) din cele 120 de mandate vor fi rezervate pentru reprezentarea adiþionalã a Comunitãþilor non-albaneze din Kosovo, dupã cum urmeazã:
(i) Zece (10) mandate vor fi alocate partidelor, coaliþiilor, iniþiativelo r cetãþeneºti ºi candidaþilor independenþi care s-au declarat reprezentanþi ai Comunitãþii sîrbe din Kosovo. Aceste mandate vor fi
distribuite acestor partide, coaliþii, iniþiative cetãþeneºti ºi candidaþi
independenþi în mod proporþional cu numãrul de voturi valabil exp rimate în favoarea acestora cu ocazia alegerii Adunãrii ºi
(ii) Zece (10) mandate vor fi alocate celorlalte Comunitãþi, dupã
cum urmeazã: Comunitãþile romani, ashkali ºi cea þigãneascã patru
(4) mandate, Comunitatea bosniacã trei (3) mandate, Comunitatea
turcã douã (2) mandate ºi Comunitatea gorani un (1) mandat. Mand atele pentru fiecare dintre aceste Comunitãþi sau grupuri de Comunitãþi vor fi distribuite partidelor, coaliþiilor, iniþiativelor cetãþeneºti ºi
candidaþilor independenþi care s-au declarat reprezentanþi ai fiecãrei
asemenea Comunitãþi în mod proporþional cu numãrul de voturi valabil exprimate în favoarea acestora cu ocazia alegerii Adunãrii. (...)
Prezidiul Adunãrii
9.1.7. Adunarea va avea un Prezidiu constînd din ºapte membri ai
acesteia selectaþi dupã cum urmeazã:
(a) Doi membri vor fi numiþi de partidul sau de coaliþia care în
privinþa voturilor valabil exprimate s-a clasat pe primul loc la alegerile pentru Adunare;
(b) Doi membri vor fi numiþi de partidul sau de coaliþia care în
privinþa voturilor valabil exprimate s-a clasat pe locul al doilea la
alegerile pentru Adunare;
(c) Un membru va fi numit de partidul sau de coaliþia care în
privinþa voturilor valabil exprimate s-a clasat pe locul al treilea la
alegerile pentru Adunare;
(d) Un membru va fi numit dintre membrii Adunãrii aparþinînd
acelor partide care s-au declarat ca reprezentînd Comunitatea sîrbã
din Kosovo ºi
(e) Un membru va fi numit dintre membrii Adunãrii aparþinînd
acelor partide care s-au declarat reprezentante ale unei Comunitãþi
non-albaneze sau non-sîrbeºti din Kosovo. Procedura numirii acestui ultim membru va fi determinatã de membrii Adunãrii aparþinînd
aceloraºi Comunitãþi.
9.1.8 . Adunarea va aproba aceste numiri printr-un vot formal.
Preºedintele Adunãrii
9.1.9 Un membru al Prezidiului aparþinînd partidului sau coaliþiei
care în privinþa voturilor valabil exprimate s-a clasat pe primul loc
la alegerile pentru Adunare va fi preºedintele Adunãrii.
Co misiile Adunãrii
9.1.10 Adunarea va numi comisii permanente ºi speciale în scopul
analizãrii proiectelor de lege ºi a formulãrii recomandãrilor necesare.

Co misiile permanente
Comisia Buget-Finanþe
9.1.11 Comisia Buget-Finanþe se compune din 12 membri selectaþi
în mod proporþional dintre membrii partidelor ºi coaliþiilor reprez entate în Adunare. Ea are competenþe generale în problemele bugetare ºi financiare. Totodatã, aceastei comisii îi revine ºi responsabilitatea de a asigura ca toate proiectele de legi care au implicaþii bugetare sã fie însoþite ºi de o analizã financiarã.
Co misia pentru Drepturile ºi Interesele Comunitãþilor
9 .1 .1 2 Comisia pentru Drepturile ºi Interesele Comunitãþilor se comp une din doi membri ai fiecãrei Comunitãþi din Kosovo, care a obþinut mandate în Adunare. Comunitãþile reprezentate în Adunare de
un sing ur membru vor fi reprezentate în comisie de acest membru.
9.1.13 Un proiect de lege va fi trimis Comisiei pentru Drepturile ºi
I nteresele Comunitãþilor la cererea oricãrui membru al Prezidiului
A d unãrii. Comisia respectînd termenul fixat mai jos va lua o decizie
cu o majoritate de voturi a membrilor sãi privind formularea unor
recomandãri referitoare la proiectul de lege în cauzã.
9.1.14 În cazul în care Comisia pentru Drepturile ºi Interesele Comunitãþilor a decis sã întreprindã o asemenea acþiune, va trebui
sã-ºi formuleze recomandãrile în termen de douã sãptãmîni de la
primirea proiectului de lege; la formularea acestora comisia va avea
în vedere tratarea în mod adecvat a drepturilor ºi intereselor comunitare urmînd a trimite recomandãrile, dupã caz, comisiei speciale
competente sau Adunãrii.
9 .1.15 Din proprie iniþiativã, Comisia poate propune legi sau în limitele competenþei Adunãrii alte mãsuri considerate potrivite în ceea ce priveºte soluþionarea problemelor Comunitãþilor.
9.1.16 Oricare membru al Comisiei are dreptul de a ataºa o opinie
s crisã unui proiect de lege care a fost trimis la sau analizat de Comisie.
9.1.17 Preºedintele Adunãrii, o comisie permanentã sau specialã ori
un grup compus din zece sau mai mulþi membri ai Adunãrii se poate adresa Comisiei în vederea obþinerii unui aviz consultativ într-o
anumitã chestiune.
Co misii speciale
9.1.18 Pentru a se achita de sarcinile care-i revin, Adunarea poate
înfiinþa diferite comisii speciale considerate necesare ºi potrivite.
9.1.19 Adunarea decide numãrul de membri ai fiecãrei comisii speciale. Componenþa fiecãrei comisii speciale va reflecta diversitatea
din rîndul membrilor Adunãrii.
9.1.20 Orice partid sau coaliþie reprezentatã în Adunare, care nu a
reuºit sã obþinã un mandat într-o comisie specialã datã, are dreptul
sã trimitã cu statut de observator un membru al Adunãrii la toate
ºedinþele comisiei în cauzã.
Preºedinþii ºi vicepreºedinþii comisiilor
9.1.21 Funcþiile de preºedinte al comisiilor Adunãrii vor fi îndeplinite de membrii partidelor ºi coaliþiilor reprezentate în Adunare pe baza principiului proporþionalitãþii.
9.1.22 Comisiile vor alege doi vicepreºedinþi, care nu sînt membri ai
p artidului sau coaliþiei care dã preºedintele. În plus, cel puþin unul
d intre vicepreºedinþi nu poate fi membru al Comunitãþii cãreia aparþine preºedintele. (...)
Co mpetenþele Adunãrii
9.1.26 Competenþele Adunãrii sînt urmãtoarele:
(a) adoptarea legilor ºi rezoluþiilor în ariile de competenþã ale Instituþiilor Provizorii de Autoguvernare, aºa cum au fost ele definite
sub Titlul V.
(b) aprobarea componenþei Prezidiului Adunãrii;
(c) alegerea preºedintelui regiunii Kosovo;
(d) aprobarea sau respingerea candidatului la funcþia de prim-ministru împreunã cu lista miniºtrilor guvernului propusã de cand idatul la funcþia de prim-ministru;
(e) luarea de decizii cu privire la alte numiri reglementate de
acest Cadru constituþional;
(f) luarea în considerare ºi aprobarea acordurilor internaþionale
propuse, în limitele competenþelor sale;
(g ) luarea de decizii în privinþa moþiunilor de cenzurã la adresa
g uvernului;
(h) mandatarea guvernului sã elaboreze anumite proiecte de leg e; (...)
Pro ceduri de luare a deciziilor
9.1.32 Adunarea adoptã hotãrîri în prezenþa majoritãþii membrilor
sãi. Adunarea îºi poate iniþia ºi duce la îndeplinire procedurile atunci
cînd cel puþin o treime a membrilor ei sînt prezenþi, cu condiþia ca,
p entru luarea deciziilor, sã fie satisfãcutã cerinþa referitoare la
cvorum.
9 .1.33 În cazurile în care documentul de faþã nu conþine prevederi
contrare explicite, deciziile Adunãrii vor fi adoptate cu o majoritate a
acelor membri ai Adunãrii care sînt prezenþi ºi participã la vot.
Pro cedura adoptãrii legilor
9 .1.34 Guvernul ori unul sau mai mulþi membri ai Adunãrii vor prop une proiecte de lege Adunãrii pentru o primã lecturã.
9.1.35 Proiectul de lege va fi analizat de comisiile permanente ºi speciale competente, care pot propune amendamente dacã este cazul.
9.1.36 Adunarea va lua în considerare la a doua lecturã proiectul de
lege împreunã cu toate amendamentele propuse de Guvern, de comisie ºi/sau membri ori grupuri de membri ai Adunãrii.
9.1.37 La sfîrºitul celei de a doua lecturi, Adunarea va vota amendamentele propuse, iar apoi proiectul de lege în ansamblu. Proiectul
de lege va fi aprobat dacã obþine majoritatea voturilor acelor membri
ai Adunãrii care sînt prezenþi ºi participã la vot.
9.1.38 Adunarea poate decide sã propunã un proiect de lege care nu
a obþinut voturile necesare la a doua lecturã pentru o a treia lecturã
împreunã cu amendamentele ulterioare care au fost aprobate. Proiectul de lege va fi aprobat dacã obþine majoritatea voturilor acelor
m embri ai Adunãrii care sînt prezenþi ºi participã la vot.
9 .1.39 În decurs de 48 de ore de la aprobarea de cãtre Adunare a unei
legi – în conformitate cu articolele 9.1.37 sau 9.1.38 –, oricare mem-

bru al Adunãrii, sprijinit de cinci alþi membri, poate înainta Prezidiului o moþiune de protest prin care sã susþinã cã legea sau anumite
prevederi ale acesteia violeazã interese vitale ale Comunitãþii cãreia îi
aparþine. Moþiunea va oferi o prezentare detaliatã a presupusei violãri. O moþiune de protest poate fi depusã pe temeiul cã legea sau
anumite prevederi ale acesteia sînt discriminatorii împotriva Comunitãþii în cauzã, încalcã drepturile Comunitãþii respective sau ale
memb rilor ei – reglementate sub Titlurile III sau IV – sau cã impieteaz ã în mod serios asupra capacitãþii Comunitãþii de a pãstra, proteja
sau exprima identitatea ei etnicã, culturalã, religioasã ori lingvisticã.
9.1.40 Prezidiul va solicita celor care au promovat legea sau prevederile în cauzã sã furnizeze în termen de trei zile o argumentare detaliatã în replicã. În acelaºi timp, Prezidiul va cere fiecãreia dintre cele
douã pãrþi sã desemneze un reprezentant care sã facã parte din Comisia specialã prevãzutã în articolul 9.1.41. Prezidiul va încerca sã
formuleze, în termen de cinci zile de la primirea replicii, o propunere de consens în faþa Adunãrii.
9.1.41 Dacã Prezidiul nu izbuteºte sã formuleze o asemenea propunere în termenul stabilit de cinci zile, o Comisie specialã formatã din
trei membri, reprezentanþii celor douã pãrþi ºi un preºedinte desemnat de Emisarul Special al Secretarului General al ONU, va prelua în
mod automat problema. Comisia va lua o decizie în termen de cinci
zile, recomandînd Adunãrii fie respingerea moþiunii, fie respingerea
legii sau a prevederilor în cauzã, fie adoptarea legii cu amendamentele pe care Comisia le va formula. Comisia adoptã deciziile sale cu
majoritatea voturilor membrilor sãi.
9.1.42 Adunarea va decide dacã acceptã propunerea de consens a
Prezidiului – în cazul în care a fost înaintatã o asemenea propunere
– sau recomandarea Comisiei speciale. În acest stadiu al procedurii
se pot formula amendamente doar în conformitate cu articolele
9 .1.40 sau 9.1.41. Dacã Adunarea respinge propunerea de consens a
Prezidiului sau recomandarea Comisiei speciale sau dacã acceptã
propunerea de consens a Prezidiului ori recomandarea de respingere a moþiunii de protest, legea rãmîne validã în forma în care a fost
aprobatã anterior de Adunare.
9.1.43 Dacã în termenul de 48 de ore fixat în articolul 9.1.39 ori în
urma aprobãrii unei legi în conformitate cu articolul 9.1.42, nu va fi
d epusã nici o moþiune de protest, legea se considerã adoptatã.
9. 1. 44 Preºedintele semneazã fiecare lege adoptatã de Adunare ºi o
trimite spre promulgare Emisarului Special al Secretarului General
al ONU.
9. 1. 45 În lipsa unor prevederi contrare, legile intrã în vigoare în ziua promulgãrii lor de cãtre Emisarul Special al Secretarului General
al ONU. (...)
Limb ile oficiale ale Adunãrii
9 .1.49 ªedinþele Adunãrii ºi ale comisiilor acesteia se vor desfãºura
deopotrivã în limbile albanezã ºi sîrbã. Toate documentele oficiale
ale Adunãrii vor fi tipãrite deopotrivã în limbile albanezã ºi sîrbã.
Adunarea se va strãdui sã facã documentele oficiale care privesc o
Comunitate anume disponibile ºi în limba acelei Comunitãþi.
9.1.50 Membrilor Adunãrii, care aparþin de alte Comunitãþi decît cea
a albanezilor sau a sîrbilor din Kosovo, li se va permite sã se adreseze
Adunãrii sau comisiilor acesteia în propria lor limbã ºi sã depunã
documente – pentru a fi luate în considerare de cãtre Adunare – în
propria lor limbã. În asemenea cazuri, se va asigura interpretarea
sau traducerea în limbile albanezã ºi sîrbã pentru ceilalþi membri ai
Adun ãrii sau comisiei.
9.1.51 Toate legile promulgate vor fi publicate în limbile albanezã,
b o sniacã, englezã, sîrbã ºi turcã. (...)
Capitolul III: Guvernul
Competenþele Guvernului
9.3.1 Guvernul exercitã autoritatea executivã ºi – în limitele competenþei Instituþiilor Provizorii de Autoguvernare stabilite prin acest Cad ru constituþional – pune în aplicare legile adoptate de Adunare,
precum ºi alte legi.
9.3.2 Guvernul poate propune, din proprie iniþiativã, proiecte de legi
Adunãrii ºi are obligaþia de a formula astfel de proiecte dacã Adunarea îi cere acest lucru.
M in istere ºi organe executive
9. 3. 3 În funcþie de necesitate, vor fi înfiinþate ministere ºi alte organe executive cu scopul de a duce la îndeplinire sarcinile ce cad în
aria de competenþe ale Guvernului.
Componenþa Guvernului
9 .3.4 Guvernul este alcãtuit din prim-ministru ºi miniºtri.
9.3.5 Cel puþin doi miniºtri vor fi întotdeauna membri ai altor Com unitãþi decît cea care are reprezentare majoritarã în Adunare.
(a) Cel puþin unul dintre aceºti miniºtri trebuie sã fie membru al
Co m unitãþii Sîrbe din Kosovo, iar unul trebuie sã provinã dintr-o altã
Comunitate.
(b) În caz cã Guvernul este format din mai mult de doisprezece
m iniºtri, un al treilea ministru trebuie sã fie membrul unei Comunitãþi non-majoritare.
(c) Selecþia acestor miniºtri ºi stabilirea responsabilitãþilor lor va
avea loc în urma unor consultãri cu partidele, coaliþiile sau grupurile reprezentînd Comunitãþile non-majoritare.
9 .3.6. Premierul ºi miniºtrii pot fi membri ai Adunãrii sau persoane
calificate care nu fac parte din Adunare. Acei miniºtri care care nu fac
p arte din Adunare ºi sînt membri ai altor Comunitãþi decît cea avînd
rep rezentare majoritarã în Adunare pot fi numiþi numai cu aprobarea formalã a membrilor Adunãrii aparþinînd Comunitãþii în cauzã.
Activitãþi exterioare ale miniºtrilor
9.3.7 Pe durata exercitãrii funcþiei, premierul ºi miniºtrii nu pot deþine altã funcþie publicã ºi nu pot fi angajaþi cu normã întreagã, dar
nici nu pot exercita vreo altã activitate cu normã parþialã dacã aceasta este incompatibilã cu funcþia lor.
A legerea premierului ºi a miniºtrilor
9.3.8 Dacã au avut loc alegeri pentru Adunare, dacã premierul a dem isionat sau dacã aceastã funcþie a devenit vacantã din alte motive,
preºedintele regiunii Kosovo – în urma consultãrilor cu partidele,

coaliþiile sau grupurile reprezentate în Adunare – propune Adunãrii
un candidat pentru funcþia de prim-ministru. Candidatul la funcþia
d e premier va prezenta Adunãrii o listã de propuneri pentru miniºtri. Alegerea premierului împreunã cu miniºtrii are loc cu majoritatea membrilor Adunãrii.
9.3.9 Dacã candidatul propus nu obþine majoritatea solicitatã, preºedintele regiunii Kosovo va propune în termen de zece zile un nou
candidat pentru funcþia de prim-ministru. Noul candidat, împreunã
cu lista de miniºtri înaintatã de el, va fi aprobat cu majoritatea membrilor Adunãrii.
M oþiunea de cenzurã
9.3.10 Adunarea îºi poate retrage încrederea acordatã Guvernului doar
d acã alege simultan, cu o majoritate a membrilor ei, un nou prim-ministru aprobînd totodatã ºi lista de miniºtri propusã de acesta.
9.3.11 Mandatul Guvernului demis se încheie odatã cu alegerea noului prim-ministru ºi a noilor miniºtri.
Sch imbãri în compoziþia Guvernului
9.3.12 Odatã ales, premierul poate înlocui orice ministru fãrã consim þãmîntul Adunãrii.
9 .3.13 Odatã cu demisia premierului, va demisiona întregul Guvern.
Guvernul demisionar va continua sã funcþioneze ca Guvern provizoriu pînã la alegerea unui nou prim-ministru.
Pro ceduri legate de funcþionarea Guvernului
9.3.14 Premierul convocã ºi conduce ºedinþele Guvernului, propunînd, totodatã, ordinea de zi a acestor ºedinþe. El reprezintã Guvernul atunci cînd este necesar, defineºte liniile generale ale politicii
acestuia ºi îi coordoneazã activitatea.
9.3.15 Fiecare ministru rãspunde de implementarea politicii Guvernului în aria sa de competenþe.
9.3.16 Guvernul se va strãdui sã ia decizii prin consens. Dacã este
necesar sã se voteze, deciziile vor fi luate de majoritatea miniºtrilor
care sînt prezenþi ºi participã la vot. În cazul în care votul miniºtrilor
se împarte în mod egal, premierul are votul decisiv. În privinþa chestiunilor care nu au fost reglementate în acest document, Guvernul
adoptã propriile reguli procedurale.
Limb ile oficiale ale Guvernului
9 .3 .17 ªedinþele Guvernului ºi ale organelor sale se vor desfãºura
deopotrivã în limbile albanezã ºi sîrbã. Toate documentele oficiale
ale Guvernului vor fi tipãrite deopotrivã în limbile albanezã ºi sîrbã.
9.3.18 Membrilor Guvernului care aparþin altor Comunitãþi decît cea
a albanezilor sau a sîrbilor din Kosovo li se va permite sã-ºi foloseascã propria limbã. (...)

Titlul X
Ombudsman-ul
1 0 .1 Persoanele fizice ºi juridice din Kosovo au dreptul – fãrã sã le
fie teamã de ameninþãri sau represalii – sã înainteze plîngeri cãtre
un Birou independent cu privire la acele mãsuri ale oricãrei autoritãþi publice din Kosovo care constituie încãlcãri ale drepturilor omului sau abuzuri de autoritate.
10.2 Acest Birou, în virtutea legislaþiei UNMIK în vigoare, are dreptul
de a înregistra ºi a investiga plîngeri, de a întreprinde acþiuni de monitorizare, de a lua mãsuri preventive, de a formula recomandãri ºi
d e a consilia în orice chestiune de aceastã naturã.
10.3 Ombudsman-ul va acorda prioritate specialã sesizãrilor referitoare la încãlcãrile deosebit de severe sau sistematice de drepturi,
celor referitoare la discriminare (inclusiv discriminare împotriva
Comunitãþilor ºi a membrilor acestora), precum ºi celor referitoare
la încãlcarea drepturilor Comunitãþilor ºi a membrilor acestora.

Titlul XI
Instituþii independente
11.1 Urmãtoarele instituþii îºi vor îndeplini sarcinile independent de
Instituþiile Provizorii de Autoguvernare;
(a) Autoritatea Electoralã Centralã;
(b) Corpul Judecãtorilor ºi Procurorilor din Kosovo;
(c) Curtea de Conturi;
(d) Autoritatea Bancarã din Kosovo;
(e) Comisia Independentã Media;
(f) Comitetul Director al Televiziunii ºi Radiodifuziunii Publice ºi
(g) Direcþia de Locuinþe ºi Imobile ºi Comisia pentru Revendicarea Imobilelor.
11.2 Competenþele, obligaþiile ºi componenþa instituþiilor menþionate mai sus, precum ºi a celorlalte instituþii similare independente care vor fi înfiinþate prin lege, se stabileºte prin intermediul instrum entelor legale care stipuleazã înfiinþarea lor. (...)

Titlul XIV
Dispoziþii finale
1 4 . 1 În cazul vreunui conflict între acest Cadru constituþional ºi orice
leg e adoptatã de Adunare, va prevala acest Cadru constituþional. (...)
14. 3 Emisarul Special al Secretarului General al ONU are dreptul de
a aduce, din proprie iniþiativã sau la cererea a douã treimi dintre
m embrii Adunãrii, amendamente acestui Cadru constituþional. (...)
1 4 . 5 Acest Cadru constituþional intrã în vigoare în urma promulgãrii
sale de cãtre Emisarul Special al Secretarului General al ONU.
Semnat la 15 mai 2001
Hans HAEKKERUP
Emisar Special al Secretarului General al ONU
Traducere de Ovidiu PECICAN
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Dimensiunea religioasã a construcþiei europene
A rtico lul pe care- l publicãm mai jos se referã, aºa cum spune ºi titlul, strict la relaþiile dintre Europa ºi Biserica Catolicã, înþelese amîndo uã în calitatea lor de comunitãþi. El atinge doar în treacãt – dar inevitabil – problema dimensiunii religioase a „proiectului Europa”
ºi aceea a contribuþiei Bisericilor europene la aceastã construcþie. Puþinã lume mai exclude azi, din definiþia Europei, tradiþia creºtinã. Cu to ate acestea, dimensiunea religioasã a construcþiei europene pare mult rãmasã în urmã faþã de dimensiunea economicã, politicã ºi so cialã ( în mãsura în care acestea pot fi distincte). S-a ºi reproºat, de altminteri, Bisericilor – ºi Bisericii Catolice în primul rînd
– o anume reticenþã sau chiar neimplicare. Biserica însãºi ºi-a examinat cu severitate rezervele ºi de o bunã bucatã de vreme ea a trecut la o fensivã, pretinzînd – ºi încercînd – sã se numere printre protagoniºtii acestui edificiu al viitorului. Biserica Catolicã ºi-a ºi
creat, în acest sens, unele organisme ºi instituþii specifice, cãutînd sã fie cît mai aproape de deciziile fundamentale ºi sã participe la
mo delarea acestora. Dar ea însãºi îºi resimte ca insuficientã – sau nu cu totul adevcatã – aceastã prezenþã. Pe de altã parte, dimensiunea religioasã a proiectului european nu e de competenþa strictã a Bisericii Catolice. Ea trebuie modulatã prin prisma diversitãþii
religio ase a Europei ºi la proiect trebuie sã participe atît vocea ortodoxiei ºi a protestantismului (aceasta deja prezentã), cît ºi corul
micilor biserici. Diversitatea religioasã înseamnã însã ºi un pachet de tensiuni, în bunã parte nerezolvate. Poate cã o primã problemã
ar fi ca mãcar marile confesiuni europene („mari”, aici, doar în sensul în care cuprind mai mulþi credincioºi) sã-ºi armonizeze poziþiile ºi sã aib ã un punct de vedere mãcar coerent, dacã nu ºi unitar, în privinþa edificiului european. O problemã delicatã ºi complexã o
va constitui implicarea bisericilor ortodoxe în desãvîrºirea acestui proiect. Deocamdatã, o singurã þarã „ortodoxã” – Grecia – face
parte din Co munitatea Europeanã. ªi sînt, fireºte, alte cîteva þãri, de aceeaºi culoare religioasã, care aspirã la integrare. Dar o voce care încã do ar aspirã la integrare nu se aude tot atît de tare ca una care face deja parte din comunitate. Poate cã, pe moment, o soluþie ar
fi fo lo sirea o rtodoxiei greceºti pe post de difuzor, mãcar pînã cînd bisericile ortodoxe care ºi-au învins reticenþele faþã de proiectul european reuºesc sã-ºi creeze instituþii comune de reprezentare. Bisericii Catolice îi vine, desigur, mai simplu, datoritã structurii sale organizato rice. Auto cefaliile ortodoxe vor avea, probabil, mai multe dificultãþi în realizarea unor instituþii care sã stea alãturi de instituþiile euro pene. Dar o formã de prezenþã instituþionalã va trebui gãsitã, spre a depãºi complexul vorbirii de pe margine. (Al. C.)

Carlos
CORRAL SALVADOR s.j.

Relaþiile dintre Biserica
Catolicã ºi Europa*
Constituirea unui spaþiu comun european pe plan nu doar politic ºi
economic, dar ºi cultural ºi social pare de-acum un proces ireversibil.
E nevoie, prin urmare, sã limpezim principiile care trebuie sã reglementeze relaþiile dintre Bisericã ºi Europa la nivelul respectivelor organizaþii.

Europa ºi organizaþiile sale
internaþionale 1
A stãzi se vorbeºte de Uniunea Europeanã (UE); însã de ce Europã e
vorba?
Ex is tã instituþii internaþionale care includ diverse state europene º i altele care cuprind, pe lîngã acestea, ºi þãri situate în afara
co ntinentului. Reflecþiile noastre se vor referi la Europa „celor doi
plãmîni”.
A ceastã Europã e organizatã, concentric, în trei instituþii princip ale: UE, actualmente constituitã din 15 þãri, Consiliul Europei ºi
2
Org anizaþia pentru Securitate ºi Cooperare în Europa (OSCE) .
U E a fost creatã prin Tratatul de la Maastricht, semnat în 17 februarie 1992, ºi intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993. El a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, semnat la 2 octombrie 1997 ºi
intrat în vigoare la 1 mai 1999. Amendamente noi au fost introduse
prin Tratatul de la Nisa, încheiat în decembrie 2000, semnat în 26
3
februarie 2001 ºi încã în curs de ratificare. Astfel, Europa se prezintã ca un corp care a atins un asemenea prag de dezvoltare ºi o asemenea complexitate încît se miºcã de-acum pe trei linii: una interg uvernamentalã, una intercomunitarã (cu instituþii comunitare dotate cu autonomie) ºi una democratic-participativã sau de integrare
4
sectorialã .
Co nsiliul Europei, cu sediul la Strasbourg, constituit prin Statutul
d in 5 mai 1949 ºi semnat de 49 de state, are ca þintã „realizarea unei
unitãþi mai strînse între þãrile membre, cu scopul de a salva ºi promova idealurile ºi principiile care constituie patrimoniul lor comun
ºi de a le facilita progresul economic ºi social” (art. 1). De aceea,
„fiecare membru al Consiliului Europei trebuie sã accepte princip iul Statului de drept ºi sã asigure, în cadrul jurisdicþiei sale, respectarea, pentru toate persoanele, a drepturilor umane ºi a libertãþilor
fundamentale” (art. 3).
OSCE e fructul, pornind din 1 ianuarie 1995, instituþionalizãrii
precedentei Conferinþe asupra Securitãþii ºi Cooperãrii în Europa
(CSCE). Aceasta, iniþiatã în 1972 ºi constituitã prin Actul final de la
Helsinki, din 1 august 1975, începe sã se instituþionalizeze dupã sfîrºitul rãzboiului rece ºi dupã cãderea zidului Berlinului, pe baza Car5
tei de la Paris pentru o nouã Europã (21 noiembrie 1990) . OSCE se
întinde de la Vancouver la Vladivostok ºi cuprinde la ora actualã 55
de state, aparþinînd Europei, Caucazului, Asiei Centrale ºi Americii
de Nord. ªi Sfîntul Scaun e membru al Consiliului. OSCE dezvoltã
trei tipuri de activitãþi, privitoare la siguranþã, economie ºi dimensiunea umanã.
1 9 8 9 va rãmîne în istorie ca un pilastru de o extraordinarã imp o rtanþã, care a marcat sfîrºitul rãzboiului rece: de atunci s-a dorit
constituirea Europei „cu doi plãmîni”, Occident ºi Orient, fãrã a depãºi, deocamdatã, Atlanticul ºi Uralii, dupã proiectul originar al Ra6
portului Harmel (1967) .

Biserica în calitate de comunitate
Faþã de Europa, deja constituitã formal ºi material ca o comunitate,
Biserica a depus o semnificativã acþiune de sprijin, de animare ºi de
consiliere, fie prin intermediul Pontificilor, fie prin intermediul diverselor sale organe, instituþii, mijloace de comunicare. Corpul social al Bisericii, puternic angajat în cauza europeanã, a îndeplinit
aceastã sarcinã la toate nivelele; acum a sosit momentul de a reved ea ºi reevalua situaþia ºi de a-i da, eventual, un nou conþinut ºi un
nou suflu proiectiv.
Sub titlul Unde e Biserica?, revista Objectif Europe constata cã
„vorbele frumoase nu sînt întotdeauna însoþite de acte concrete”.
Credinþa într-o muncã pe termen lung a „pãrinþilor fondatori catolici” (Schuman, De Gasperi, Adenauer) a suferit o oarecare încetinire cînd a fost vorba de a interveni în materii ce pãreau sã aparþinã
exclusiv muncii birocraþilor, tehnicienilor ºi experþilor comunitari.
L a rîndul ei, structura europeanã a Bisericii e încã într-o fazã de dezvoltare ºi ea e constituitã dintr-un angrenaj de instituþii articulate într-o manierã crescãtoare, dar încã limitate.
N unþiatura apostolicã de la Bruxelles e cea dintîi ºi cea mai importantã dintre aceste instituþii. Nunþiul acþioneazã prin drept propriu în cadrul relaþiilor internaþionale, ca agent diplomatic. Alte instituþii au fost create pentru a însoþi procesul legislativ ºi politic în
cadru european. Comisia Episcopatelor din Uniunea Europeanã
(COM ECE), al cãrei statut a fost aprobat la 3 martie 1980, are printre
o rg anele sale un preºedinte, un Comitet executiv ºi un secretar general. Existã un raport strîns de complementaritate între COMECE,
m ult mai direct implicatã în aspectele de caracter pastoral, ºi Nunþiatura apostolicã, care are competenþa sa specificã în relaþiile internaþionale.
Co nsiliul Conferinþelor Episcopale Europene (CCEE) a fost înfiinþat în 1971. Nu are jurisdicþie asupra respectivelor Conferinþe, dar
poate organiza simpozioane trienale, cum a ºi fãcut începînd din
1975. Structura sa depãºeºte limitele Comunitãþii Europene ºi corespunde, în mare parte, cadrului Consiliului Europei. Dioceza din

San Gall (Elveþia) gãzduieºte sediul Secretariatului CCEE. Existã încã
o instituþie, Secretariatul Catolic pentru Europa, cu reºedinþa la Brux elles ºi Stasbourg, ºi care se numeºte oficial Office Catholique d’Info r mation et d’Initiative pour l’Europe (OCIPE), înfiinþat în 1956 la
iniþiativa laicilor catolici din Consiliul Europei ºi a iezuitului
p. Weydert; acesta publicã seria Etudes Européennes ºi revista Objectif Europe.

Din pãcate, structura eclesialã în cadru european e foarte redusã. Ar fi de dorit o întãrire a sa, în mod deosebit printr-un sediu pe
lîngã Comitetul Economic ºi Social, spre a putea accede mult mai
7
uºor la organele UE.
Sinodul episcopilor pentru Europa a fost convocat de Ioan Paul al
II-lea în 1990. Declaraþia finalã a Sinodului prezenta o analizã comp letã a realitãþii europene, care, din mediul evanghelic, se rãsfrînge
asupra altor aspecte mereu importante ºi, din pãcate, dramatice: into leranþa religioasã ca pretext justificativ pentru naþionalismele ired entiste, tensiunea dintre unitate ºi dezagregare. Biserica îºi oferã
p ropria contribuþie atît prin diminuarea tensiunilor, cît ºi prin prom ovarea unei „idei Europa”, hrãnitã de rãdãcinile sale creºtine ºi
deschisã spre universal. Cooperarea, dialogul, ajutorul reciproc sînt
elemente esenþiale pentru a favoriza convieþuirea între Biserici, care
8
sînt, în fond, chiar popoarele Europei.

Principii preliminare ale relaþiilor
dintre Bisericã ºi Europa
Stabilind relaþiile cu Europa în calitate de comunitate, Biserica, spre
a evita orice neînþelegere ºi pentru a elimina orice rãdãcinã a rãstãlmãcirii, a fixat preventiv cîteva principii preliminare, ca premise
p entru concretizarea binelui comun european ºi, ca ultim termen,
p entru binele cetãþeanului european.
Primul principiu e acela potrivit cãruia construcþia unei case com une europene e ºi sarcina Bisericii ºi – atenþie! – nu doar a Bisericii Catolice, dar ºi a celorlalte Biserici ºi confesiuni religioase din Euro p a. Cineva a insinuat cã Biserica Catolicã, prin noua evanghelizare,
se g înd eºte la restaurarea creºtinãtãþii medievale. Nu e vorba de asta,
ci d e a face în aºa fel încît Europa sã-ºi redescopere ºi sã-ºi revalorifice propriile rãdãcini creºtine.
Al doilea principiu constã expres în excluderea unei reîntoarceri
la creºtinãtatea medievalã, þinînd cont de pluralismul culturilor, „care e, concomitent, o bogãþie ºi o minã plutitoare: pluralismul a fãcut
din Europa un continent incomparabil de bogat sub aspect cultural,
dar extrem de fragil pe plan practic, mereu în primejdia unor con9
fruntãri armate” .
La pluralismul cultural se adaugã cel religios. Se vorbeºte deja de
necesitatea de a colabora cu celelalte Biserici ºi comunitãþi eclesiale
p entru evanghelizarea Europei; dar se constatã ºi „extinderea aºa-numitei religii sãlbatice, care, dacã, pe de o parte, exprimã o cãutare a lui Dumnezeu ºi o reîntoarcere la sacru, pe de alta cuprinde în
expresiile sale o barierã de superstiþii ºi de fanatism, cînd nu izbuc10
neºte de-a dreptul în secte cu caracter fundamentalist ºi totalitar” .
Acceptarea sincerã a pluralismului religios reiese ºi mai limpede
în cadrul Adunãrii Ecumenice Europene de la Basel (15-21 mai
1989), convocatã de Consiliul Ecumenic al Bisericilor (care include
Bisericile protestante ºi ortodoxe) ºi de Consiliul Conferinþelor Episcopale ale Bisericii Catolice. În cadrul ei se afirmã cã „procesul ecumenic în sprijinul justiþiei, al pãcii ºi salvãrii creaþiei e, înainte de
11
toate, opera Sfîntului Spirit” .

Principii generale
Principiile generale ale relaþiilor dintre Bisericã ºi Europa sînt cele
clasice ale raporturilor dintre Bisericã ºi Stat sau, mai corect, dintre
co munitatea eclesialã ºi comunitatea politicã, cu o adaptare aparte
în raport cu Europa în calitate de comunitate.
I ndependenþa reciprocã ºi
autonomia. Primul principiu
e acela al dualismului comunitãþii – religioasã ºi politicã
– sau, în termeni de autoritate, diarhia, pe care Conciliul
Vatican II îl exprimã cu term enii „independenþã reci12
procã ºi autonomie” . Tocmai în Europa, „sub impulsul revelaþiei creºtine ºi prin
intermediul lungilor vicisitudini ale istoriei, civilizaþia euro peanã a ajuns la distingerea
fãrã separaþie a ordinei religio ase de ordinea politicã,
d is tincþie care contribuie
atît de mult la progresul
13
umanitãþii” .
Principiul originar proclamat
d e Christ, al distincþiei între
„ce e al Cezarului” ºi „ce e al
lui Dumnezeu” (Mt, 22,21)
m archeazã diferenþa dintre
organizaþiile comunitare cu
caracter social ºi politic ºi cele cu caracter religios. Acest
principiu a fost afirmat ºi de
I oan Paul al II-lea în discursul din Parlamentul Europei din 1988:
„Se înþelege aceastã autonomie a persoanelor luînd în seamã natura comunitãþii politice, cãreia îi aparþin în mod necesar toþi cetãþenii, ºi, respectiv, a comunitãþii religioase, la care aderã, în mod li14
ber, credincioºii” . I atã de ce trebuie respinse din pornire douã atitudini totalizatoare, una a Bisericii, alta a comunitãþii politice. Asta
º i p entru cã „integralismul religios, care nu face distincþie între sfe-

ra credinþei ºi sfera vieþii civile, pare incompatibil cu geniul specific
15
al Europei, aºa cum a fost el configurat de mesajul creºtin” .
În ce priveºte comunitatea politicã ºi, în mod deosebit Statul,
structurile sale „nu pot sã ia locul conºtiinþei omului ºi a cãutãrii
ad evãrului sau absolutului”. De aceea, afirmaþia cã „ceea ce e al lui
Dumnezeu aparþine comunitãþii religioase ºi nu Statului” înseamnã
a stab ili o limitã sãnãtoasã puterii oamenilor. Iar o astfel de limitã reprezintã terenul „realitãþilor ultime”, în sensul definitiv al existenþei,
al deschiderii spre absolut, „al tensiunii care duce spre perfecþiunea
16
niciodatã atinsã, care stimuleazã efortul ºi inspirã opþiunile juste” .
De fapt, cele mai mari primejdii pentru om ºi pentru societate, în
Europa, s-au produs tocmai atunci cînd ideologiile au absolutizat societatea sau un grup dominant, fãrã a lua în seamã persoana umanã
ºi libertatea ei. Cu toate acestea, datã fiind amploarea ºi complexitatea principiului supra-general al dualismului Bisericii ºi Statului, e
nevoie sã-l descompunem în douã principii generale, independenþa
ºi autonomia Bisericii, pe de o parte, ºi a comunitãþii politice, aici
cea europeanã, pe de altã parte. Conciliul Vatican II declarã: „Liber-

tatea Bisericii e un principiu fundamental în relaþiile dintre Bisericã
ºi puterile publice ºi întreaga ordine civilã. /…/ Or, dacã rãmîne în
vigoare principiul libertãþii religioase, nu doar proclamat în vorbe ºi
nu doar decretat de lege, ci tradus cu sinceritate în practicã, atunci
Biserica beneficiazã, de drept ºi de fapt, de o condiþie stabilã pentru
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independenþa necesarã împlinirii misiunii sale divine” .
În acelaºi sens, în faþa Parlamentului european, Ioan Paul al
II-lea recunoaºte cã atunci „cînd domneºte libertatea civilã ºi cînd e
deplin garantatã libertatea religioasã, credinþa nu poate decît cîºtiga
în vigoare, asumîndu-ºi sfidarea necredinciosului, iar ateismul nu
poate decît sã-ºi mãsoare propriile limite în faþa sfidãrii lansate de
18
credinþã” . Pe de altã parte, independenþa ºi autonomia comunitãþii
p olitice nu constau doar în menþinerea sferei proprii de competenþã,
ci ºi în recunoaºterea explicitã a autonomiei Bisericii, dupã cum
19
afirmã solemn Conciliul Vatican II .
Acelaºi lucru îl face Ioan Paul al II-lea în discursurile þinute în
faþa instituþiilor europene. Consiliul Europei are misiunea de a apropia naþiunile continentului pentru a „consolida pacea fondatã pe
justiþie” ºi pentru a apãra societatea umanã ºi civilizaþia „printr-o
adeziune fermã la valorile spirituale ºi morale care constituie patrimoniul comun al popoarelor sale”. Iar Comisia ºi Curtea Drepturilor
omului sînt recunoscute ca „simbol al elevatelor idealuri ºi al spiritului nobil care a inspirat Convenþia europeanã asupra drepturilor
20
umane, semnatã la Roma în 1950” .
Cooperarea reciprocã „suo modo”. B iserica ºi instituþiile europene sînt în serviciul persoanei umane ºi a membrilor ambelor comunitãþi; se impune, de aceea, datoria unei cooperãri mutuale, în
conformitate cu natura specificã a fiecãreia. Aceasta implicã colaborarea lealã ºi sincerã pentru reconcilierea întregii Europe cu mediul,
cu oamenii ºi a acestora cu ei înºiºi, prin depãºirea naþionalismelor
ºi etnocentrismelor, prin cãutarea pãcii ºi, în general, prin construcþia dinamicã a Europei.
Principii supreme. Principiile generale ale relaþiilor dintre Bisericã ºi Europa sînt subordonate altor principii mai înalte ºi universale care transcend orice tip de societate: familialã, privatã, universalã.
A ceste principii pot fi considerate supreme, întrucît privesc în mod
specific Biserica ºi Europa în calitate de comunitãþi. Deasupra tuturo r, cu o validitate universalã independentã de orice credinþã, deºi cu
o incidenþã diversã, stau primatul persoanei umane ºi primatul ºi
suveranitatea lui Dumnezeu, recunoscute de oricine urmeazã o
concepþie teistã.
Primatul persoanei umane se traduce în garanþia drepturilor
fundamentale care transcend jurisdicþiile naþionale. De aceea „angajamentul Bisericii în acest domeniu se aflã în deplinã sintonie cu
m isiunea sa religioasã ºi moralã, întrucît îl considerã ca o parte a recunoºtinþei ce trebuie închinatã demnitãþii persoanei umane creatã
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d up ã chipul lui Dumnezeu ºi rãscumpãratã de Christos” . Întrucît
Europa a fost leagãnul drepturilor umane, înþelese ca o conºtiinþã
activã ce rãspunde la exigenþele noilor timpuri, þãrile care se recuno sc ca aparþinînd la aceastã tradiþie sînt obligate sã lupte hotãrît
p entru ca „democraþia, respectarea efectivã a drepturilor omului ºi a
libertãþilor sale fundamentale – libertatea economicã, justiþia socialã, dincolo de siguranþã – sã facã parte din dezvoltarea lor obiºnuitã,
22
cotidianã” .

Papa declarã cã „existã o dimensiune fundamentalã în stare sã
schimbe chiar de la fundament sistemele care structureazã corpul
umanitãþii ºi sã elibereze existenþa umanã, individualã ºi colectivã,
de ameninþãrile care o apasã. Aceastã dimensiune fundamentalã e
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omul, omul în integritatea sa”.
Ar fi însã o eroare sã credem cã libertatea omului a fost violatã
d o ar în þãrile comuniste: ea a fost încãlcatã ºi în þãrile occidentale,
p rintr-o culturã care a uitat de caracterul lui spiritual ºi de chemarea
sa supranaturalã. Omul e „singura creaturã pe care Dumnezeu a iubit-o pentru ea însãºi ºi pentru care a fãcut un proiect, implicîndu-l
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în salvarea eternã” . Aceastã centralitate a omului în cadrul societãþii e ceea ce Biserica reaminteºte Europei. În acest sens – afirmã
card. P. Poupard – trebuie înþeles homo europaeus, care, ca ºi Europ a, „poartã, alãturi de creºtinism, moºtenirea greco-romanã cu instrum entele sale de drept ºi de umanism ºi multe alte valori culturale. De aceea, «omul sovietic» nu va putea fi îngrijit cu o simplã injecþie de bani, ci cu redescoperirea adevãratei ºi profundei sale identitãþi slave ºi creºtine. Ceea ce e adevãrat pentru cea mai mare þarã a
Europei, e tot atît de adevãrat ºi pentru celelalte. Homo italicus, homo hispan icus, homo germanicus,
homo gallicus, sufocaþi de
consumism, trebuie ºi ei
sã-ºi redescopere rãdãcinile originare, pentru a adãug a patrimoniului europ ean limfa vitalã a lui
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Christos” . Numai cu
acest tezaur de valori se va
putea construi Europa ca o
comunitate a oamenilor ºi
nu doar ca o expresie geograficã a unei pluralitãþi de
naþiuni, deoarece nu va
putea exista niciodatã o com unitate autentic umanã
fãrã acele valori prin care
o mul ajunge sã fie în mod
deplin om.
Primatul ºi suveranitatea lui Dumnezeu. Dacã omului îi revine
primatul în orînduirea societãþii, primatul absolut îi revine lui
Dumnezeu. Acesta e, aºadar, al patrulea principiu general, pe care
Biserica nu-l uitã niciodatã cînd afirmã centralitatea omului. În realitate, mesajul Bisericii privitor la Dumnezeu ºi la destinul ultim al
o m ului a avut cel mai mare influx asupra culturii europene. „Cum
s- ar putea concepe o Europã lipsitã de dimensiunea sa transcenden26
talã?”, se întreba Papa în faþa Parlamentului European. De cînd, în
epoca modernã, s-au dezvoltat pe solul european curente de gîndire
care, încetul cu încetul, l-au exclus pe Dumnezeu din înþelegerea
omului ºi a universului, douã viziuni opuse au alimentat o tensiune
co nstantã între punctul de vedere al credincioºilor ºi acela al susþinãtorilor unui umanism agnostic sau, adesea, chiar ateu.

Principii aplicative
Dupã ce am enunþat principiile preliminare ºi principiile generale ºi
supreme care trebuie sã reglementeze relaþiile dintre Bisericã ºi Europa în calitate de comunitãþi, se pune problema modului de a le
ap lica ºi de a le transpune în act.
Dimen siunea publicã a Bisericii. Iatã ce scrie, printre altele,
cardinalul A.M. Rouco, arhiepiscopul Madridului: „Deplina recunoaºtere a adevãratului mediu religios e absolut vitalã pentru o

adecvatã ºi fecundã prezenþã a Bisericii în societate. Religiosul trece
d incolo de actele tipice ale predicãrii ºi cultului; el se repercuteazã ºi
se exprimã, prin natura sa, în experienþa moralã ºi umanã, care se
realizeazã în domeniile educaþiei, al asistenþei ºi angajãrii sociale, al
cãsãtoriei ºi al culturii. Toate acestea presupun o acceptare, nu limi27
tatã juridic, a semnificaþiei sale publice” .
N umai astfel poate subzista cooperarea Bisericii cu toate grupurile ºi forþele sociale, îndeosebi cu Statul, în marea misiune comunã a
serviciului în slujba omului. În realitate, „e urgent azi /…/ în Euro-

pa sã vorbim de valoarea socialã ºi umanizantã a credinþei, pentru a
retrezi conºtiinþa publicã în confruntare cu noii sãraci, cu situaþiile
p ersistente de extrema sãrãcie din Lumea a III-a ºi pentru a sesiza
necesitatea unei reînnoiri morale, a unei convertiri, a unei adevãrate
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eliberãri de o viaþã materialistã ºi hedonistã” .
Dialogul ºi acordul normativ. Actualizarea practicã a principiilo r enunþate va fi întotdeauna plinã de greutãþi; dar experienþa istoricã ne oferã mijloace pentru a gãsi soluþia: acestea sînt, în principal,
dialogul ºi acordul normativ, în forma Tratatelor, Convenþiilor ºi
Acordurilor. Astãzi tendinþa universalã, mai cu seamã dupã al doilea
rãzboi mondial, e aceea de a garanta, în cadrul ordinii internaþionale, drepturile ºi libertãþile fundamentale ale omului. În aceastã linie
se miºcã Biserica – în calitate de popor al lui Dumnezeu (format din
o am eni uniþi întru Christos) organic structurat –, cerînd o garanþie
d e lib ertate pentru misiunea sa salvatoare, care sã nu rãmînã doar
în mîinile Statului ºi a dreptului sãu.

Concluzii
Card. C. M. Martini scrie, între altele: „Biserica se adreseazã Europei
– o Europã care mãrºãluieºte cãtre unitatea socialã, economicã ºi politicã – cu un interes extrem ºi cu angajamentul de a-ºi oferi propria
contribuþie, care e aceea de a insufla în inima comunitãþii umane valorile Împãrãþiei lui Dumnezeu. ªi tocmai pentru cã rãmîne credincioasã cauzei lui Dumnezeu, rãmîne credincioasã ºi cauzei omului,
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ºi s-ar putea zice cã e geloasã de aceasta” . În momentul actual o
asemenea misiune pare a avea o importanþã aparte; sînt multe prob leme noi care pretind rãspunsuri specifice ºi calificate: manipularea
geneticã, abuzul cu resursele mediului, marginalizarea, pungile de
sãrãcie, imigrarea, ºomajul. Sînt toate realitãþi de care trebuie sã ne
ocup ãm cu curaj ºi solidaritate: o spune ºi mesajul evanghelic.
Principiile generale, prin natura lor, trebuie sã reglementeze relaþiile Bisericii cu diversele instituþii europene: cu OSCE, chiar dacã
d ep ãºeºte Europa ºi se întinde pînã în Canada, Statele Unite ºi teritoriile fostei Uniuni Sovietice; cu Consiliul Europei, care se întinde de
la Atlantic la Urali; cu Uniunea Europeanã.
Dar aplicarea principiilor generale depinde, pe de o parte, de
structura, eficacitatea ºi finalitatea fiecãrei instituþii europene ºi, pe
d e altã parte, de forþa prezenþei eclesiale din interiorul acestora.
Traducere de Al. CISTELECAN
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Paul DRUMARU

Scrisori din Transland
Stãteam, puiule, la tembelizor – apropo, odinioarã, în Iepoca de
A ur, avea soacrã-mea la Galaþi un cîine, Flipsy (îl scriu cu igrec ca
sã nu mã acuze lumea cã-s snob...) de rasã nedefinitã, de fapt nici
nu ºtiu cum arãta, eu nu l-am cunoscut prea bine, îl ºtiu mai mult
d in povestirile altora, ºi Flipsy ãsta era un cîine de treabã, nemuºcãcio s, nici de lãtrat nu prea lãtra, dãdea din coadã, ei, da, coada,
vezi tu, Armaghedoane, alt cuvînt care þie n-are sã-þi spunã mare
lucru, cînd o sã þi se mai precizeze sinapsele ºi o sã poþi începe sã-þi
d ai ºi tu cu pãrerea, dar pentru noi atunci, ehei, Coada! – o datã a
stat nevastã-mea vreo 4 h la coadã ºi a apucat ultimul pui, i-a despãrþit vînzãtoarea pe fraþii Petreuº (cã aºa se dãdeau, pereche, vreo
900 g amîndoi; mai era ºi Ansamblul Ciocîrlia, vreo 5 buc., cam 1
kg în total) ºi a luat o geantã în cap, de la femeia care stãtea în spatele ei º i rãmãsese fãrã, tu-þi aia a mã-ti, ce, eu n-am stat la fel ca tine, nu puteai fi tu dupã mine, de ce mama dracului n-a fost sã fie
invers?! – þi-am mai scris eu despre Invers în scrisoarea din iulie,
uitã-te în ea, adicã ce-i aia invers? chiar, aºa, ce-i? de-a-ndoaselea?,
cã dacã ar fi sã fie numai atît, atunci acum noi chiar cã trãim pe invers, lumea-i de-a-ndoaselea iar noi trãim de la coadã la cap, încît
în curînd o sã ne întîlnim, eu ºi cu tine, la jumãtatea drumului, o
s ã avem amîndoi vreo 30 de ani ºi o sã facem un buchet mare de
floarea vîrstei ºi o sã-l ducem la cimitirul Ghencea Militar, bã, nostalgicule, o sã ne apelãm reciproc ºi în privinþa mea o sã ºi fie adevãrat, eu întotdeauna am fost nostalgic, încã de la naºterea mea, în
mileniul anterior, mereu am tînjit dupã..., dupã ce? – îþi spun eu
odatã ºi asta, acum ajunge sã ºtii cã am scris ºi o carte, „Viitorul ca
trecut”, n-am publicat-o, cine dracu sã mi-o publice atunci în Iepoca de Aur iar acum cine dracu s-o publice dacã n-am subvenþie,
spus pe ºleau: bani, biºtari, ei bine, n-am, dar nu mã plîng, sã plîngã cine nu mã poate citi, indiferent din ce motiv, nu existã nici o
scuzã, ba dimpotrivã, invers ºi chiar inversul inversului, care dacã
crezi cã e pe faþã eºti prost, e într-o dungã, bilingvule, apropo, ºtii cã
într-o comunã bihoreanã, pare-mi-se, s-au pus – sau s-a pus problema sã se punã – plãcuþe bilingve la strãzi, pentru rromii majoritari acolo, ceea ce l-a fãcut pe un jurnalist sã se strice de rîs, s-a ºi
stricat de altfel, nu-l mai poþi întoarce cu cheia, nu mai funcþioneaz ã decît dacã-i tragi un pumn în cap –, aºa cã mã ºi mir cã n-a
ajuns, coada, zic, pe locul 1 la sensuri, acolo unde sînt aºezate cuv intele-titlu, unul dupã altul, în DEX, Armaghedoane, ºtii tu ce-i
aia, un dicþionar? – ºi li se încurca printre picioare, umbla mereu
d upã ceva de mîncat, ãsta era poate singurul sãu cusur, aºa cã-i
m ai trãgea cineva cîte-un ºut, dar în general îl iubeau, era ºi simpatic cicã, ºi-apoi îi ºi distra, cîinele, dragã, cine altul? – Flipsy ãsta
d eci avea obiceiul de a intra în casã ori de de cîte ori vorbea
Ceauº es cu la televizor ºi cît þinea cuvîntarea – ºi îþi spun eu cã þinea
– Flipsy ºedea în fund în faþa tembelizorului ºi hauhauhau, hauhauhau, lãtra fãrã încetare iar cum se termina o zbughea în curte, und e era mereu o grãmadã de lume care se minuna ºi rîdea, veneau
ºi oameni de pe alte strãzi sã vadã cu ochii lor ºi sã audã ce le ajuns es e la ureche, mã mir cã n-au venit ºi securiºtii sau or fi venit, naib a º tie, în orice caz, de ridicat nu i-au ridicat pe stãpînii animalului,
cãci Flipsy era, de fapt, proprietatea comunã a întregii curþi unde
mai locuiau pe vremea aceea ºi bunica, ºi tanti Gila, ºi bãieþii, ºi

nea I lie, nea Marin, þiganul Culiþã ºi Andrei, pripãºitul, pe care, cînd
îl trimiteai la piaþã, trebuia sã-l trimiþi de mai multe ori, separat
pentru fiecare lucru, cãci dacã-i spuneai sã cumpere ºi varzã, ºi
cartofi, ºi ceapã venea cu un pepene, de restul uita – în aºteptarea
unui film pe care-l mai vãzusem de altfel în alb-negru, „Insula Ellis ” îi zice, un serial care mie îmi place, mai ales cum zice ªtrul ãla,
Rubinstein, Jack, compozitorul, cînd se uitã de pe vapor ºi vedea
Statuia Libertãþii cu cununa ei de spini în cap: „America...” (nu cu
mult mai mult a apucat sã zicã, adicã sã scrie ºi Kafka, Franz, praghezul de limbã germanã care ºi el tot voia sã emigreze dar pînã la
urmã a migrat spre interior pînã ce-a ajuns un simplu K din K und
K, Kaiserlische und Königliche Cacania), trãgeam cu coada ochiului
la ecran, la nu ºtiu ce emisiune în care o domniºoarã îi întreba pe
niº te bãieþi dacã aveau fani, ãia n-au înþeles din prima, au înþeles
p robabil bani, cãci unul blond ºi simpatic zice: Ce sã avem?, Fani,
repetã ea, am auzit cã s-au fãcut niºte fan-cluburi, Da, zice bãiatul,
vreo cincizeci, cel mai mare la Tîrgu Mureº ºi eu am crezut cã erau
niºte unguri, dar el: cã la noi, în Moldova, nu prea, cred cã nu-s decît trei, pînã la urmã a reieºit cã erau o formaþie, s-a dat un fragment de videoclip cu ei, pãreau chiar buni bãieþii, m-am dumerit
cã erau de la Chiºinãu sau poate am înþeles eu greºit, dar nu asta
conteazã, ªtiþi, zice bãiatul-ºef, ce-aþi vãzut în clipul ãsta? Noi peste
300 de ani, adicã Chiºinãul peste 300 de ani, clãdirile toate sînt simulate digital, deºi pe baza celor reale, aia mare rotundã, ºtiþi ce
este? Nu, zice partenera de discuþie – sã-i spun talkºoiþa? dar nu
ºtiu dacã era un talk-show, nu ºtiu ce era – Circul! – zice bãiatul
trium fãtor – ºi apoi a început Insula Ellis, a trebuit sã dãm pe alt
canal, apare în generic Iacob Rubinstein din Ucraina, zice „America...” ºi pe chestia asta zbang: „Pe-un picior de plai, pe-o gurã de
rai...”, intrã publicitatea ºi apar oile verzi urcînd dealul la lup, sã le
tundã, pînã ce bea una nu ºtiu ce vodcã rãcoritoare ºi-l tunde pe
lup acolo, înãuntru, în cabina aia de scînduri leitã closetul din grã-

dina de la Galaþi, dupã care începe sã se tundã singurã, teribil,
m onºer, îmi place la nebunie reclama asta, ce sã ne jumuleascã
alþii, ne jumulim noi singuri, cã ºi noi sîntem capabili, pe cînd o reclam ã cu furtul cãciulii din par, tãiatul crãcii de sub picioare ºi,
apropo de defunctul Flipsy, tãiatul frunzei la cîini?! Acuma, puiºorul meu de bogdaproste, Armaghedonicã, ºtiu cã n-a fost o scrisoare dintr-alea intime, cum þi-ai fi dorit ºi cum mi-aº dori eu dacã aº
fi în locul tãu peste cîþiva, nu 300, în nici un caz, cu gaura asta în
ozon ºi cu restul, ani, cînd vei ºti sã citeºti, cãci nici prin cap nu-mi
trece cã vei vrea sã rãmîi la cultura oralã, ºtiu: a fost o scrisoare de
o chii lumii, mama ei de lume de orbeþi cu 6 miliarde de dioptrii care se iau dupã orbii din frunte ce dau în gropi dar însã tot nimeresc, ºtim noi, Brãila, sã vadã ºi ea, lumea: cîmpu’ alb, oile negre –
sau verzi? or fi rude cu caii de pe pereþi?, cine ºtie, asta-i þara tuturor posibilitãþilor, digital e posibil sã vezi numai bivoli albi, la un
s uc de bivoliþã vom face o reclamã cu o turmã de bivoliþe albe într- un tãu albastru sau verde ca Marea Neagrã, sã nu mã înþelegi aiurea, mie chiar îmi place reclama respectivã, da, mai mult ca aia caAbonamente
re alintã aroma care te alintã cînd vezi ieºind din baie sexul frumos
Preþul unui abo nament intern este de 15 000 lei pe o lunã ºi ºi deºtept, nici o grijã, o sã-þi scriu data viitoare despre ce-am vrut
45 000 lei pe 3 luni. Cei interesaþi sînt rugaþi sã achite la sediul sã scriu acum ºi n-am mai ajuns – despre „bãncile de mîncare” ºi
redacþiei (3400 Cluj-Napoca, str. Þebei nr. 21) sau sã expedieze despre ce a mai întrebat apropo de România John din Idaho – aºa
prin mandat poºtal suma corespunzãtoare pe adresa: Fundaþia
cã, Armaghedoane, învaþã repede sã citeºti, nu te baza numai pe
CRDE - Revista Provincia, cont nr. 264100078588, Banca ABN
cultura bucalã, sã nu ajungi ºi tu la spital ca bãiatul ãla cãruia i-a
AMRO BANK (România), Sucursala Cluj (3400 Cluj-Napoca,
vîrît frate-sãu o bilã în ureche ºi-a tot împins-o cu pixul deoarece o
Calea Dorobanþilor nr. 70).
Preþul unui abonament extern este de 6 USD pe 3 luni. Cititorii auzise pe învãþãtoare spunîndu-i cã tot ce-i intrã pe-o ureche îi iese
din strãinãtate se pot abona la revista Provincia achitînd la se- p e cealaltã ºi-a vrut sã vadã dacã-i adevãrat. Þie îþi plac libelulele?
diul redacþiei costul abonamentului sau depunîndu-l în contul Mie da.
nr. 264100078588 USD deschis la Banca ABN AMRO BANK
(România), Sucursala Cluj (3400 Cluj-Napoca, Calea DorobaPAUL DRUMARU s-a nãscut în 1938 la Alba-Iulia. Este scriitor, traducãtor.
nþilor nr. 70, COD SWIFT ABNAROBU).
Transland – Poeþii mei maghiari (2 vol.), Bucureºti, 1999.

ÁGOSTON Hugó

Bucureºtiul ca provincie
O zi de-a mea. Ce fel este o zi de-a mea? Cum e o zi de-a mea în capitala României, unde locuiesc? Sã zicem, pe la mijlocul lui septembrie, într-un moment cînd toate cele trei publicaþii la care lucrez –
cã veni vorba, le-am potrivit frumuºel totuºi: un cotidian social, un
sãptãmînal social-cultural ºi un lunar cultural ºi politic! – se aflã la
închiderea ediþiei. În asemenea momente te duci la teatru. Eu descriu aºadar acum o zi de-a mea care nu e cîtuºi de puþin aidoma celo rlalte, cînd ºezînd liniºtit în faþa calculatorului de dimineaþa pînã
seara scriu ºi traduc cîte-n lunã ºi-n stele – asta-i o zi cînd nu stau
acasã, ci umblu de colo-colo de parcã m-ar hãitui cineva.
Sã nu credeþi cã la teatru m-am relaxat! Dar nici de vreo decepþie
n- am avut parte. Încet-încet, începi sã trãieºti ºi plãcerea relaxãrii tot
în faþa calculatorului: umbli brambura prin internet, corespondezi
anonim sau te dedai la vreun joc (încã tot la ºah, unde posibilitatea
ca norocul sã joace vreun rol e aproape exclusã, mã descurc cel mai
b ine, dar sînt un as balcanic de bãftos la table ºi-mi savurez uneori
succesul ºi la biliardul care include ºi el elemente ca riscul ºi întîmplarea).
De la teatru, deºi spectacolul nu m-a decepþionat, am ieºit mai
împovãrat de gînduri de cum intrasem. Cînd m-am decis sã mã duc
la matineul acela îmi zisesem: avem aici închiderile astea de ediþie,
la naiba, cum treci de una, hop cã vine cealaltã. Acum, dupã ce am
ieºit, îmi zic: ce bine cã existã treaba asta cu închiderea ediþiei, are
omul posibilitatea (sau iluzia?) acþiunii cu miez ºi cu rost, pentru ca
despre relativa siguranþã existenþialã pe care þi-o procurã bruma aia
de bani cîºtigaþi sã nici nu mai pomenim. Cãci în piesa, mozaicatã,
construitã din fragmente imbricate, pe care am vãzut-o – opera
unui autor maghiar, în interpretarea bunã, puþintel postmodernã a
trup ei teatrului „Szigligeti” din Oradea, la festivalul de toamnã al
teatrelor minoritãþilor, care a avut loc la Bucureºti – e vorba de oam eni care nu-ºi gãsesc locul, sensul existenþei lor în lumea lipsitã de
compasiune. Omul nu e stãpîn peste propriu-i destin, cam ãsta ar fi
mesajul filozofic al piesei. Vezi într-o regie ºi interpretare foarte frumoase cum ºi soarta societãþii (o trupã de dansatori rãmasã de izbeliºte, fãrã ocupaþie, zbãtîndu-se într-o nesiguranþã sufleteascã ºi
ex istenþialã) dar chiar ºi faptele sale sînt dirijate de oarba întîmplare.
Deºi pe baza piesei s-ar cuveni sã spun mai degrabã: cruda ºi cinica
întîmplare. Eu într-asta cred – luîndu-mã ºi dupã Jung –, anume cã
întîmplãtorul e deci inevitabil, cinic, crud ºi chinuitor. (Faptul cã e
inexplicabil nu mã îngrijoreazã. Pentru a explica inexplicabilul existã
întotdeauna parametrii ascunºi sau statistica – de obicei li se mai
spune ºi dumnezeu.)
Dar sã ne întoarcem la ziua cu pricina. Spre teatru am parcurs
per pedes o bunã bucatã de drum (bulevardul Carol e rîmat tot, rãsco lit pînã la Piaþa Universitãþii, de-a lungul sãu muncitori ponosiþi se
hlizesc lãsîndu-se zguduiþi de ciocanele pneumatice alimentate de
compresoare de aer, zbieretele ºi duhoarea particularizeazã întreaga
p anoramã). Pe trotuarul din faþa ºcolii comerciale, în dreptul unui
burlan de scurgere, cãsca pliscul un puiºor de vrabie cãzut pe spate.
Ce întîmplare îl aruncase din cuib? Ce ºanse de supravieþuire sã fi
avut? Dar ºi aºa, care-i diferenþa dintre faptul de a fi rãmas sau de a
nu fi rãmas în viaþã? Are oare existenþa sa de-o clipitã vreo însemnãtate, fie ºi numai pentru sine? Cînd se destramã, ce rãmîne la urma
urmei dintr-însul? Mai încolo, într-o zonã mai însoritã, o gaºcã de
vrãb ii voioase se scãldau în praf. ªi mai încolo, la intrarea unui gang,
o femeie împovãratã de jeg gîfîia în somnul beþiei. Alãturi, vînzãtoarele curãþele dintr-un chioºc cu produse de patiserie îi priveau cu seriozitate pe cumpãrãtori.(De aici iau de obicei ºtrudel cu mere, cozonãcei ºi „chirteº” aici nu se fac.) Vînzãtorul de ziare s-a plictisit de
mult sã anunþe în gura mare ºtirile de senzaþie. Un domn în etate
p ãºea îngîndurat înspre staþia de autobuze.
A cum, cînd scriu toate astea, ascultînd A ppassionata lui
Beethoven, am sentimentul cã pe lume sînt foarte puþine lucruri cu
ad evãrat esenþiale.
Ei, aºa a fost ziua aceea a mea în Bucureºti.
Traducere de Paul DRUMARU
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