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Modele ºi alternative

S

chimbarea care se contureazã a avea
loc dupã alegerile din noiembrie reprezintã, fãrã îndoialã, o provocare mobilizatoare a imaginaþiei strategice pentru
toþi cei care doresc sã gîndeascã viitorul
politic al României ºi într-o perspectivã de
mai lungã duratã. Un astfel de demers încearcã ºi Gabriel Andreescu în articolul
sãu A legerile locale ºi definirea unui alt
joc politic (Provincia nr. 3), atunci cînd
vorbeºte de „compromisul politic din
toamnã”, respectiv de o coaliþie guvernamentalã condusã de PDSR, care (pe lîngã
PNL) sã cuprindã ºi UDMR, ºi care astfel
ar fi îndeajuns de „coloratã” pentru „a
funcþiona ca un atractor de resurse, ca un
teren de dialog, de control reciproc, de capital de imagine, de asumare de responsabilitãþi”. Pe de o parte, formarea unei
astfel de coaliþii ar semnala „maturitatea
de reprezentare” a UDMR, pe de altã parte, ar face dovada unui anumit grad de
„maturitate a unei societãþi multiculturale cum este cea din România”. Ceea ce ar
însemna o cotiturã fundamentalã – spune Andreescu – pentru cã dacã UDMR „va
reuºi sã convingã ºi urmãtoarea coaliþie
majoritarã cã acesta este locul ei, atunci
înseamnã cã a reuºit sã defineascã ºi pentru comunitatea maghiarã ºi pentru societatea româneascã proiectul unei alte
faze istorice.”
În esenþã, autorul îºi construieºte raþionamentul strategic pe douã argumente. Primul, cã UDMR a dat dovadã în ulti-

m ii zece ani de un înalt grad de stabilitate,
s tab ilitate fundamentatã pe pãstrarea
unitãþii electoratului propriu, electorat pe
care se poate conta în orice condiþii. Cel
de-al doilea argument e cã în cazul oricãrui partid etnic reprezentînd o minoritate
ºi care îºi asumã responsabilitatea guvernãrii, existã un model european de urmat: modelul suedez din Finlanda.
Numai cã împotriva ambelor argumente pot fi aduse obiecþii serioase. Stabilitatea electoratului UDMR este tratatã de
Andreescu – deºi nu o spune – ca putînd
fi compatibilã cu orice iniþiativã politicã.
Lucrurile însã nu stau aºa, chiar dacã în
media de limba românã aceastã opinie
este una deja generalizatã, rezultatele alegerilor demonstrînd acest fapt. La o analiz ã mai nuanþatã a rezultatelor obþinute de
UDMR la alegerile locale, concluziile formulate pot fi cu totul altele. În cîteva
oraºe mai mari, îndeosebi acolo unde poziþiile UDMR nu pãreau de altfel a fi ameninþate, a reieºit cã alegãtorii UDMR-ului
nu se comportã ca „votanþi etnici”, ci ca
membri ai unei comunitãþi (civice) locale. Adicã: ei au cerut programe ºi imagini
de viitor locale. Efectul acesta, în urma
participãrii la guvernare a UDMR, începe
sã se facã simþit ºi în opþiunile de la nivel
naþional. Constatarea lui Székely István
(UDMR între douã alegeri, Provincia nr.
5) cum cã „în decursul participãrii la guvernare, aprecierea UDMR de cãtre societatea majoritarã s-a schimbat în esenþã”
ºi ca urmare „interesele contrare care
s-au relevat în domeniul relaþiilor interetnice înseamnã pentru alegãtori din ce în
ce mai puþini factori mobilizatori” este fãrã îndoialã corectã. O rezultantã (ºi) a
acestui fapt este cã electoratul UDMR –
d eºi nu a renunþat la identitatea sa etnicã
– nu se mai mulþumeºte cu un program
construit pe „logica autoapãrãrii” ºi pe
imaginea de viitor construitã pe arhetipul

„cetãþii asediate”. Cu alte cuvinte, prin
scãderea tensiunilor de naturã etnicã,
„mesajul de autoapãrare” de pînã acum
al Uniunii nu mai asigurã o forþã mobilizatoare suficientã. Acest lucru ni-l aratã
d e altfel ºi sondajele, în care o pondere tot
mai mare o au problemele sociale ºi cele
economice, probleme la care UDMR va
trebui sã gãseascã soluþii politice ferme.
Rãspunsurile în schimb mai relevã ºi faptul cã opþiunile de bazã ale UDMR nu pot
fi dizolvate în orice formã de coaliþie sau
parteneriat politic.
Nici paralela fãcutã cu Partidul Popular
Suedez nu poate fi acceptatã. Partidul
suedezilor din Finlanda nu îi þine pe aceº-

m ul sã nu se deterioreze, iar dacã se deterioreazã, sã devinã perfectibil ºi adaptabil
condiþiilor sociale nou-apãrute. Pe de altã
parte, participarea aproape neîntreruptã
de dupã rãzboi în coaliþia guvernamentalã
este un rãspuns la intenþia declaratã cu
consecvenþã de societatea finlandezã, cã
doreºte sã aparþinã, prin Suedia, în primul rînd lumii scandinave (societatea rom âneascã în schimb nu are o legãturã
central-europeanã evidentã prin care sã
revendice o permanentã mediere mag hiarã).
De altfel, Partidul Popular Suedez este
votat doar de 70% din alegãtorii vorbitori
de limbã suedezã, restul voturilor fiind

Naum Gabo: Construcþie liniarã în spaþiu
tia uniþi în acelaºi fel în care o face UDMR
cu maghiarii din Transilvania. Partidul
Po p ular Suedez este în primul rînd
„watch dog-ul” sistemului bilingv de abso lutã verticalitate – votat ºi constituþional – din Finlanda: el vegheazã ca siste-

împãrþite între celelalte partide finlandeze,
care aproape toate dispun de membri de
naþionalitate suedezã, avînd secþii pentru
aceºtia. Din aceastã cauzã, armonizarea
intereselor suedeze nu are loc în interiorul Partidului Popular Suedez, ci printr-un
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„Literatura transilvanã” ºi viitorul
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xistã o diferenþã între a vorbi despre
asemãnãrile ºi apropierile dintre literaturile etniilor transilvane. Asemãnãri
pot exista: în planul temelor, al tipologiilor umane ºi mentalitãþilor reflectate, al
structurilor retorice, al curentelor de idei
care marcheazã literatura – nu în ultimul
rînd, în ceea ce priveºte sursele de inspiraþie (reprezentate, în bunã mãsurã, începînd din secolul al XVIII-lea, pentru
maghiari, saºi, ºvabi sau români deopotrivã, de literatura germanã). Dar asemãnãrile nu reprezintã în mod necesar o baz ã pentru apropiere, pentru un sentiment
al apartenenþei comune, al solidaritãþii.
Mai mult decît atît, uneori tocmai asemãnãrile sînt cele care despart cel mai drastic culturile. De exemplu: principalele etnii ale provinciei sînt fiecare în parte obsedate de cultivarea propriei identitãþi ºi
adeseori fac acest lucru cu mijloace asem ãnãtoare ºi în maniere asemãnãtoare,

d ar rezultatul final al acestor procese analogice este o accentuare a barierelor culturale ºi etnice.
De fapt asemenea evoluþii nu singularizeazã Transilvania. În întreaga zonã a
Europei Centrale, de Est sau balcanice
existã asemãnãri tematice, intelectuale,
retorice între literaturile naþionale, provenite în general din faptul cã, în efortul lor
de modernizare, toate acestea se raporteazã la Epoca Luminilor, la romantismul
sau modernismul occidental. Dar existenþa unui model comun nu contribuie
deloc la crearea unor relaþii directe, oriz ontale, între aceste literaturi – fapt simptomatic, de altfel, pentru societãþile ºi culturile acestor zone, considerate în ansamblul lor.
Pentru a avansa în înþelegerea chestiunii, aº pleca de la o consideraþie a unchiului meu, Caius Teodorescu (despre care
vã puteþi uºor da seama cã este ºi naºul
m eu de botez…), care nu este doar un istoric specializat în Transilvania, ci ºi unul
dintre intelectualii ardeleni cei mai toleranþi ºi „ecumenici” din cîþi cunosc. El
constata cã relaþiile dintre etniile provinciei noastre, în special dintre maghiari ºi
români, sînt mult mai încordate în oraºele universitare, cu semnificaþie culturalã
pentru ambele pãrþi – în special în Cluj,
d ar ºi în Tîrgu-Mureº – ºi mult mai rela-

xate în oraºele care au mai degrabã o tradiþie comercialã sau, în epocile mai noi,
ind ustrialã – vezi Timiºoara sau Braºovul.
Una dintre explicaþiile posibile este cã intelectualii ardeleni, educaþi, printr-o tradiþie multisecularã, în spiritul militantismului naþional ºi al competiþiei interetnice, vor acþiona, ori de cîte ori se vor afla
într-o poziþie dominantã, pentru a menþine ºi accentua tensiunile. Existã, aº spune, dezvoltînd ideea, o relaþie aproape directã între puterea intelectualilor în cad rul fiecãrei etnii în parte ºi existenþa
unei abordãri confrontaþionale a relaþiilor
interetnice. Literatura reprezintã un elem ent important al acestui proces de autoleg itim are al intelectualilor ardeleni.
Faptul cã literatura joacã încã un rol esenþial în autoreprezentarea identitãþii maghiarilor ºi românilor din Transilvania
provine nu doar din faptul cã aceasta este
legatã de limbã – diferenþiatorul „ontologic” – ci ºi din faptul cã ambele etnii întreþin ideologii ale „protejãrii identitãþii”
care privilegiazã, inevitabil, literatura.
Dacã ar fi sã trag concluziile afirmaþiilor mele de pînã aici, ar trebui ca eu, poet
ºi prozator, sã susþin cã literatura trebuie
retrasã din centrul conºtiinþei identitare,
d acã vrem cu adevãrat ca etniile transilvane sã poatã întreþine un dialog constructiv. O soluþie mai moderatã ar fi, însã,

aceea de a reconsidera însuºi conceptul
no stru de „literaturã”. Faptul cã literatura
este în mod natural legatã de unicitatea
sunetelor, a nuanþelor semantice, a morfologiei ºi sintaxei unei limbi nu devine
de la sine ºi în mod necesar o expresie
pateticã a „singurãtãþii metafizice” a unui
popor decît cu aportul unei filozofii/ideolo gii etno-centrice. ªi trebuie sã spun cã,
d in punctul meu de vedere, între etnicism ul „rãu”, care face ierarhii rasiale, ºi cel
„bun”, care acceptã cã toate identitãþile
sînt egal de îndreptãþite în absolut ºi tocmai de aceea incomunicabile, distincþia
este, în fapt, foarte slabã. Obsesia „singurãtãþii metafizice” genereazã – în mod necesar, îndrãznesc sã spun – o anxietate
care se poate traduce uºor în discriminare ºi agresivitate. Dar, în momentul în care caracterul diferenþial al limbilor, pe care trebuie sã-l acceptãm ca pe o evidenþã
empiricã, nu mai este automat interpretat
în termeni metafizici (spirituali, teologici), existã ºansa de a scãpa de misiunea
„agitatoricã” a literaturii. În aceste noi
condiþii, diferenþele lingvistice ºi culturale
n-ar mai fi exploatate exclusiv sau preponderent ca niºte mijloace de producere
a identitãþii ºi diferenþei, ci ar putea fi
înþelese, mãcar în principiu, tendenþial,
ca posibilitãþi ºi ºanse oferite ambelor etnii, de lãrgire a comprehensiunii.

corp special (neaparþinînd, însã, structurii
de drept public) creat în acest scop, avînd
d enumirea Parlamentul Suedez din
Finlanda, ºi care poate acþiona ca grup de
presiune în direcþia fiecãrui partid.
În spatele numeroaselor similitudini
d e suprafaþã între situaþia din Finlanda ºi
cea din România existã însã o deosebire
esenþialã: cã Finlanda, în ceea ce priveºte
cultura sa politicã, este o þarã mult mai
omogenã decît România. Într-o societate
însã avînd o culturã politicã atît de divizatã ca cea româneascã, nu poate fi creat un
„model consensualist” durabil, asemeni
celui finlandez.
M o d elul românesc al democraþiei
„consensuale” sau „consociaþionale” este
bineînþeles o chestiune mult mai cuprinzãtoare decît problematica unei posibile
strategii a UDMR. Faptul însã cã nefuncþionalitatea sistemului de partide românesc sare în ochi, printre altele, tocmai
datoritã „problematicii UDMR”, este în
schimb o evidenþã.
Despre posibilul model de democraþie
româneascã, care sã integreze sau sã
transforme ºi UDMR-ul, vom avea, fãrã
îndoialã, ocazia sã mai polemizãm în paginile Provinciei. Acum aº face însã referire doar la felul în care se leagã acesta de
problema spaþiului public. Atitudinea caracteristicã despre care scrie Marius
C osmeanu în articolul sãu Post comuniºti , dilematici , democraþi ( Provincia nr. 5), nu numai cã ocoleºte dezbaterea deschisã – în termeni sociologici
ºi politologici – a „problemelor fierbinþi”,
ci, contrar oricãrei productivitãþi stilistice
a „discursului soft”, restrînge inclusiv
imaginaþia politicã, legitimînd astfel, în
mod paradoxal ºi contrar oricãror intenþii
reformiste ºi critice, starea actualã. Noi
însã tocmai acest lucru trebuie sã-l evitãm.
Tr a d u c e r e d e M a r i u s C OS M EA N U

Pe d e altã parte, trebuie spus cã teoria
relaþiei „indisolubilã” dintre literaturã ºi
limbã ºi a imposibilitãþii traducerilor þine
nu de „realitatea obiectivã”, ci de istoria
ideilor. O anumitã direcþie a modernism ului este aceea care a absolutizat „limba”, fãcînd din aceasta alfa ºi omega experienþei poetice. Dar literatura a fost
consideratã, într-o tradiþie luministã care
se perpetueazã pînã astãzi, un vehicul al
ideilor ºi al experienþelor emoþionale universalizabile. Existã, de asemenea, o diferenþã marcatã între poezia care se concentreazã asupra „limbii” ºi aceea care
vorbeºte, mai subtil, despre „limbaj”,
p ropunîndu-ºi sã exploreze nu incomunicabilitatea unei limbi ci diversitatea fenomenelor de comunicare posibile în ºi
prin limbajul natural.
Î n concluzie, aº spune cã, în legãturã
cu posibilitatea descrierii unui specific
transetnic al Ardealului, literatura a reprezentat, în mod tradiþional, unul dintre
cele mai importante obstacole, dar cã
aceasta nu se datoreazã esenþei sale (care, în opinia mea, nici nu existã), ci mod ului în care ea a fost instrumentatã de
ideologiile etnico-estetice ale „singurãtãþii
ºi suferinþei metafizice”. În perspectivã,
îns ã, strategiile expresive/explorative/
imaginative pe care le asociem cu literatura pot reprezenta o ºansã de comunicare, atît prin efortul de înþelegere a celuilalt
pe care l-ar putea face poeþii vii, cît ºi prin
efortul nostru de a reinterpreta, dintr-o
perspectivã mai tolerantã, mai de-provincializatã, operele poeþilor morþi care au
cîntat Provincia noastrã.

