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Polemici provinciale
C

înd domnul Szokoly Elek, în
articolul Eppur
si muove. Pledoarie pentru
provincia
„inexistentã”
(apãrut în Provincia, 7, noiembrie 2000), refuzã sã înþeleagã sensul
relativizãrii încercate de mine cu privire
la multiplele faþete ale realitãþii pe care o
numim „Transilvania”, o face pe riscul
lui. Ca istoric nu-mi permit sã ignor diversitatea ardeleneascã. Iar dacã, de drag ul unitãþii, domnia sa este dispus sã sacrifice pluralitatea ºi specificitatea, eu
nu-l pot obliga sã þinã seama de ele. Pentru mine este însã evident cã Ardealul este, a fost ºi va fi mereu altceva, în funcþie
de locul ºi de momentul din care îl contempli.

Transilvania, unu ºi multiplu

N u se vede nici o diferenþã între Partium
ºi Transilvania istoricã? ªi, nu are
nici o relevanþã faptul cã, în timp ce Sib iul alege un primar german, Clujul opteaz ã încã o datã pentru Gheorghe
Funar? Dacã aceste diferenþe nu înseamnã nimic, sã revenim la perspectiva glob alizantã asupra Ardealului ºi sã vorbim
d es p re Transilvania ultimelor alegeri
prezidenþiale. Aici, unde s-a optat cu o
uriaºã frustrare pentru extremism, se
s p erã în încropirea unui partid transetnic reprezentativ?
În loc sã încerce sã beneficieze de o
nuanþare, pînã la urmã salutarã, pentru
recalibrarea viziunii asupra Transilvaniei,
domnul Szokoly se simte chemat sã ironizeze. Este însã limpede cã greºeºte oricine vede o Transilvanie monoliticã ºi unicolorã, la fel ca ºi cel care desfiinþeazã
identitatea istoricã a Transilvaniei în numele unei atomizãri. Din acest punct încolo, discuþia devine însã vanã. Poate cã
eu nu vãd pãdurea din cauza copacilor.
Dar este sigur domnul Szokoly cã pîlcul
de copaci pe care îi cuprinde cu privirea
sînt pãdurea însãºi?

Politica partinicã ºi politica
fãrã politicieni
Dupã zece ani de civism încununat de
succes ºi nelipsit de prestigiu intern ºi internaþional la Liga Pro Europa, domnul
Szokoly Elek respinge apologia pe care o
închin activismului civic dinafara spaþiului politic. Propovãduitor al ideii de toleranþã interetnicã, domnia sa devine mai
puþin tolerant atunci cînd constatã la mine opinii care nu coincid cu ale sale. Aºa
se întîmplã atunci cînd vine vorba despre
viaþa politicã, de pildã.
O privire grãbitã îl îndeamnã pe preopinentul meu sã înþeleagã prin politicã doar
preocuparea pentru chestiunile publice
consumatã la nivelul vieþii de partid ºi parlamentare. Pesemne aºa stau lucrurile, de
vreme ce, în loc ca – eventual – sã-ºi exp rime satisfacþia faþã de aprecierea pe care
o d au societãþii civile, domnia sa este nemulþumit de neîncrederea mea în partide.
Desigur, domnul Szokoly are dreptate
într-un punct: nu creditez cine ºtie cît politica ºi pe oamenii politici ai României de
azi. Dupã zece ani de politicã în cadru statal democratic puþine sînt prestaþiile unor
personalitãþi ori ale unor partide care sã
m ã fi convins. Dacã dãdeam mai mult decît o ceapã degeratã pe toþi aceºti clowni
siniºtri ºi iresponsabili care ne gestioneazã supravieþuirea, astãzi poate cã m-aº fi
numãrat printre ei ori adepþii lor. Desigur,
însã, cã domnul Szokoly greºeºte crezînd
cã între numãrul – prea mare – de partide din România ºi prestaþia lor jalnicã nu
este nici o legãturã. Cînd practica formãrii
de partide în jurul fiecãrui veleitar, înzestrat cu charismã ori ba, va înceta, atunci
numãrul partidelor se va micºora, iar calitatea prestaþiei lor va creºte invers prop orþional. Cînd, grupate în jurul unor
programe ºi a unor nuclee de personalitãþi validate prin acþiuni politice de succes, nu prin însãilãri de cuvinte, mulþimi
reprezentative de cetãþeni vor concepe
strategii viabile de ameliorare a calitãþii
vieþii noastre, vom asista, desigur, la golirea dramaticã a prim-planului politic în
folosul a doar cîteva, esenþiale, formaþiuni
politice. Numai cine vrea cu tot dinadin-

sul poate ignora corelaþia dintre calitatea
vieþii noastre politice ºi numãrul partidelor existente în acest moment.
Sig ur cã, luînd în considerare acest fapt
ori, dimpotrivã, trecîndu-l cu vederea,
unii dintre cetãþenii de astãzi ai acestei
þãri pot înfiinþa ºi un partid transetnic,
pornind de la redactori ai Provinciei ori
din oricare altã parte. Un lucru este însã
cert: nu vor fi mulþi românii care sã vrea
sã se ralieze în jurul cuiva care le numeºte þara „vacã sfîntã”, ori pune între ghilimele, tratînd-o în zeflemea, sintagma
„trupul sfînt al þãrii”. Nu-mi vine sã cred,
d e altfel, nici cã ar fi mai mulþi maghiari
care ar urma niºte lideri politici români,
vorbind despre viziunea maghiarã asupra
aceloraºi realitãþi în exact acelaºi limbaj.
Oricît de greºitã i-ar apãrea domnului
Szokoly viziunea în care, români ori maghiari, ar privi þara lor cu fervoare cvasireligioasã, domnia sa trebuie, mã tem, sã
accepte cã are mulþi contemporani care
vãd esc un asemenea tip de ataºament faþã
de locurile în care s-au nãscut, trãiesc ºi
viseazã la viitor.
Nu am vorbit ºi nu vorbesc nici acum
în numele altora. În aceastã discuþie mã
reprezint doar pe mine, aºa cum sînt. Dar
îl asigur pe domnul Szokoly ºi pe oricine
mai vrea sã o ºtie cã o politicã transetnicã
dispreþuitoare la adresa specificitãþilor
fiecãrei comunitãþi etnice implicate mi se
pare utopicã ºi nu mã reprezintã în nici
un fel. La fel cum nici una care ar absolutiza asemenea specificitãþi la umbra unei
p retinse transetnicitãþi nu mã intereseazã.
G ãsesc mult mai util exerciþiul unor
meditaþii eliberate – pe cît posibil – de
prejudecãþi, cum încercãm sã îl practicãm la Provincia. Dacã aceastã îndeletnicire nu este, ea însãºi, politicã, în felul ei,
atunci cum ar putea fi considerate de cãtre domnul Szokoly, cu titlul de exemplificare ironicã, tabletele domnului Ágoston
Hugó drept subversive? Tot politicã este ºi
sã limitezi arbitrariul politicienilor prin
acþiunea societãþii civile. La fel este ºi sã
promovezi în Parlament un proiect de lege care a mobilizat semnãturile mai multor sute de mii de cetãþeni. Am sã o spun
cît de direct se poate: criza de prestigiu a
politicii din România ultimilor ani se datoreazã lipsei de încredere a populaþiei.
Numai cine va dobîndi acest preþios capital prin acþiuni ºi rezultate concrete în
îmbunãtãþirea vieþii noastre va merita nu-

mele de om politic sau organism cu adevãrat reprezentativ. Chemarea mea, aparent atît de diferitã de cea a lui Molnár
Gusztáv, era de fapt consonantã cu a lui.
Amîndoi militam pentru activism civic relevant în spaþiul politic. Doar terenul de
joc era diferit: al lui Molnár era viaþa politicã propriu-zisã, în vreme ce eu propuneam spaþiul mai amplu ºi mai generos al
civismului. Iar asta fiindcã, de fapt, aici se
pot acumula capitalurile sociale, credibilitatea realã ºi prestigiul.

Un spaþiu comun ºi regulile
existenþei lui

Cu aceastã ultimã precizare ajung sã mã
întreb despre rosturile Provinciei . Dacã
am înþeles bine spiritul ei, atunci ar fi vorb a despre încercarea de a contura un lab orator al negocierilor de rãspunsuri
(strategii de acþiune ori simple noi înþelesuri de termeni) la provocãrile existenþei
într-o zonã plurietnicã ºi multiculturalã,
cum este Transilvania. O asemenea poziþionare, repet, într-un spaþiu experimental, ar trebui, cred, sã implice anumite reguli ale jocului. Mai întîi ar trebui sã ºtim
despre ce discutãm ºi discuþia sã se poarte pe acelaºi subiect (în virtutea unei minimale pretenþii la coerenþã). Or, senzaþia
mea este cã nu se precizeazã întotdeauna
foarte bine despre ce vorbim ºi cã tatonãm mai multe posibilitãþi, nu întotd eauna convergente.
Pentru a nu încãpea dubii cu privire la
poziþionarea mea menþionez cã mã situez
în spaþiul conturat de Provincia în virtutea intenþiei de a contribui la crearea unui
spaþiu de coexistenþã detensionatã, cooperantã, eventual chiar prieteneascã între români, maghiari ºi alþi minoritari sub
rap ort etnic din Transilvania. Sper ca în
aceastã intenþie sã mã întîlnesc ºi cu alþi
cetãþeni – fie cã scriu în revista noastrã,
fie cã doar o citesc ºi comenteazã – ale cãror opþiuni civice sînt întemeiate pe valori
precum democraþia, toleranþa ºi chiar
d ragostea faþã de semeni.
Totodatã, voi indica ºi o limitã a demersului meu. Intenþionez sã desfãºor
acest tip de acþiune, ca de altfel ºi ceilalþi
„provinciali”, pentru ameliorarea vieþii
în cadrul statal al României. Singura alternativã pe care o întrezãresc din acest
punct de vedere este integrarea þãrii în
Comunitatea Europeanã, operaþiune
complexã care va presupune, dupã cum

se cunoaºte, ºi delegarea parþialã a suveranitãþii. Dar chiar ºi atunci, România va
rãmîne unul dintre actorii scenei Europei unite. Între timp, sau în absenþa momentanã a acestei evoluþii, pot imagina
drept cadre ale discuþiei atît o Românie
în care centrul îºi va delega spre „periferii” anumite autoritãþi ºi competenþe, cît
ºi euroregiunile care implicã participarea
unor zone româneºti. Aceasta, însã, repet, este o poziþie personalã care nu angajeazã decît pe semnatarul acestor rînduri.
Este un program minimal sau unul
maximal? Este o þintã centralã sau marginalã? Este o opþiune radicalã sau moderatã? Mãrturisesc cã puþin îmi pasã de judecata de valoare aplicatã coordonatelor pe
care mã situez. Un lucru este însã evident: mã intereseazã cum sã fim împreunã în cadre economice, politice, administrative, culturale, etnice, religioase, de
mentalitate cît mai permeabile unei afirm ãri de sine individuale ºi colective.

Despre rosturile unei
polemici colegiale
Dintr-o dorinþã de pregnanþã a exprimãrii
ori de eleganþã stilisticã, domnul Szokoly
Elek a recurs în articolul sãu la o abordare polemicã în termeni calitativi a textului
semnat de mine în Provincia nr. 6. Altfel
sp us, domnia sa s-a situat în postura unui
arbitru care dã note în virtutea unui anume cod. Nemulþumirea domnului Szokoly provine din ceea ce el numeºte lipsa
de radicalitate a poziþiei mele. Astfel, în
elaboratul lui apar, în legãturã cu situarea
mea, termeni precum „laºitate”, „mare
sp erieturã”, discurs „ultrasoft”. Cum autorul este un fin intelectual ºi subtil mînuitor al condeiului, domniei sale nu-i
poate scãpa un amãnunt esenþial. Anume, cã asemenea calificãri nu þin loc de
argumente. Iar cînd ele secondeazã argumentele, atunci discursul se impregneazã
de o anume coloraturã pasionalã, dãunãtoare judecãþilor raþionale.
Nu gãsesc interesant sã urmez polemica iscatã, deplasînd-o în arealul pamfletului. Atrag totuºi atenþia cã o asemenea abordare, care poate rãni sensibilitãþile celor aflaþi în competiþie, este de lãs at d eoparte atunci cînd intenþia este de
a construi un spaþiu – fie el ºi de dezbatere în contradictoriu –, dar un spaþiu
comun.

Antonela CAPELLE-POGÃCEAN

Observaþii pe tema creãrii unui partid regional
I

deea creãrii unui partid regional, transetnic, lansatã de puþinã vreme în paginile Provinciei poate fi azi regînditã la lumina rezultatelor recentelor alegeri legislative ºi prezidenþiale. Una dintre dimensiunile crizei democraþiei româneºti e în mod
evident legatã de inadecvarea dintre oferta
politicã prezentã pe piaþã ºi orizontul de
aºteptare al populaþiei, confuz ºi nu lipsit
d e contradicþii. Importanþa votului negativ,
identificarea ideologicã slabã cu formaþiunile înscrise în cursã þin de domeniul evid enþei. Aº observa totuºi cã problema fragilizãrii identificãrii partinice nu este specificã spaþiului românesc, nici mãcar central ºi est-european, ea are o rãspîndire
mult mai largã, o întîlnim ºi în Europa occidentalã. Acest fenomen e legat de slãbirea, chiar dispariþia, ideologiilor „tari” cu
efect structurant asupra spectrului politic.
Sigur, el capãtã dimensiuni dramatice în
România, în condiþiile inexistenþei unei
tradiþii democratice adevãrate ºi, pe de altã parte, în contextul adîncirii crizei economice, sociale, morale a societãþii.

Modificãrile aduse scenei politice româneºti de recentele alegeri pun punct
unei perioade ºi deschid o alta. Ne aflãm
la începutul unei faze de redefinire a
cîmpului ideologico-politic ºi intelectual.
Existã acum argumente pentru, dar ºi
împotriva creãrii unui partid transetnic
transilvan. Dacã aceastã opþiune este reþinutã, ea ar trebui sã se înscrie într-un dublu orizont temporal: cel al timpului
scurt, cu prioritãþile lui, ºi cel al timpului
m ediu. Eficacitatea unui partid regional
transilvan nu poate apãrea – dacã va apãrea vreodatã – decît în orizontul timpului
m ediu – cei care s-ar angaja în aceastã
av enturã trebuie sã fie conºtienþi de
aceasta –, dar modul în care aceastã alternativã va fi articulatã, dezbãtutã ºi receptatã în timpul scurt al politicii poate
favoriza pozitiv sau negativ viitorul pe term en mediu al unei asemenea iniþiative.
Încã o remarcã legatã de rezultatele
alegerilor: importanþa ºocantã, totuºi relativã dacã luãm în seamã totalul populaþiei transilvãnene ºi bãnãþene, a votului

din primul tur în favoarea Partidului România Mare ºi a candidatului sãu Vadim
Tudor a reafirmat o specificitate regionalã. Paradoxal, aceastã specificitate s-a
m anifestat prin preferinþa acordatã (din
motive diverse) unui partid extremist, ultranaþionalist, cu tentã fascistã, al cãrui
discurs autoritar ºi ultracentralizator e o
negaþie a acestei specificitãþi.
S-a vorbit în comentariile de dupã alegeri despre partea de responsabilitate care revine intelectualilor pentru ascensiunea lui Vadim Tudor ºi a partidului sãu.
Elitele intelectuale au putut constata, o
datã mai mult ºi într-o situaþie dramaticã,
fractura profundã care le separã de restul
societãþii. În acelaºi timp, acestor elite
s au unor pãrþi ale lor li s-a imputat – în
mod just, cred eu, chiar dacã cu cîteva
extrapolãri ºi generalizãri rapide –, insuficienþa travaliului critic asupra trecutului naþional, a trecutului interbelic ºi comunist mai cu seamã. Or, aceastã insuficienþã trimite la un fenomen mai general, ºi anume la rezistenþa la desacraliza-

rea tradiþiilor naþionale romantice, în
speþã a tradiþiei stato-naþionale unitare.
Ne aflãm azi într-o situaþie oarecum paradoxalã. Fidelitatea vis-à-vis de tradiþia statului naþional unitar e dominant afirmatã, tentativele de revizuire ale acestei trad iþii fiind suspectate ca servind unor interese mai mult sau mai puþin oculte, contrare intereselor þãrii. În acelaºi timp, reiterarea ritualicã a acestei fidelitãþi intervine într-o societate în care integrarea, coeziunea socialã, solidaritatea membrilor
s ãi sînt extrem de reduse. Sacralizarea
tradiþiei þine în acest caz mult de inerþie ºi
d e neputinþa de a constitui o comunitate
politicã.
Dezbaterea privind regionalizarea ºi/
s au crearea unui partid transetnic transilvan poate contribui, în anumite condiþii, la desacralizarea tradiþiei naþionale romantice, unitariste ºi etniciste. Aceastã
evoluþie e necesarã pentru o mai bunã
înscriere a României în procesul de globalizare de care oricum nu se poate izola,
dar ºi în procesul de integrare europea-

nã. Or, mondializarea aduce, precum se
º tie, o relativizare a statului-naþiune, o redefinire a competenþelor lui, fãrã a merge, cel puþin pe termen scurt ºi mediu, la
dispariþia acestuia. Nici procesul de integrare europeanã nu pare a se dirija, deocamdatã, într-o asemenea direcþie. Construcþia europeanã e un fenomen complex, care combinã într-un dozaj subtil o
d imensiune interguvernamentalã (deci
stato-naþionalã), o dimensiune supranaþionalã-federalã, dimensiuni macro- ºi
micro-regionale.
I niþiativa construirii unui partid regional transetnic mi se pare deci, dintr-un
punct de vedere teoretic, legitimã. Aceasta cu atît mai mult cu cît nici unul dintre
p artidele aflate azi în Parlament nu ºi-au
asumat, dincolo de descentralizarea înscrisã în mai toate programele, politici de
regionalizare. Totuºi, aº observa cã guvernul P.D.S.R. anunþã azi mãsuri mergînd
în direcþia descentralizãrii, a transferului
Co ntinuare pe pagina 8

8
BORBÉLY Zsolt Attila

Ansamblul maghiarimii ºi transilvanitatea
ntemeierea
revistei ProÎvincia
ºi a ate-

lierului spiritual grupat în
jurul ei este fãrã îndoialã una
d in cele mai
p alpitante întreprinderi din
România, dupã schimbarea de regim. Revista este în mod evident strîns legatã de
id eile unuia dintre redactori, Molnár
Gusztáv, referitoare la „problema transil1
vanã” , de unde rezultã oarecum pasul
lo g ic: tendinþa declaratã spre crearea
unui s paþiu public româno-maghiar
transilvan.
Molnár Gusztáv vede clar cã, pe termen
m ediu, România va rãmîne în afara Uniunii Europene. În concepþia lui, Transilvania înseamnã pentru þarã o ºansã de integrare: „Forþînd puþin lucrurile, putem
afirma urmãtoarele: România ori va fi în
stare sã se ridice la nivelul Transilvaniei,
o ri va fi antrenatã – tîrînd ºi Transilvania
dupã ea – în categoria þãrilor falimentare
( failed states) din zona de crizã ce se în2
tinde din Muntenegru pînã în Siberia.”
I ar pentru ca Transilvania sã-ºi desfãºoare potenþialul cultural este nevoie în
România de un alt regim de drept constituþional, avînd ca premisã o intenþie politicã pe cale de a se articula înainte de toate în Transilvania, care vizeazã un program regional mergînd chiar pînã la federalism. Aceasta e de neimaginat fãrã un
fel de consens româno-maghiar, fie ºi
parþial.
„Iatã-ne aºadar, central-europeni în
Europa de Est, maghiari rupþi de ansamblul maghiarimii, români simþind ca o
povarã tot mai mare ansamblul românilor ºi, în loc sã întreprindem ceva cu noi,
ne învîrtim dezorientaþi în spaþiul care se
lãrgeºte tot mai mult între douã state naþionale, îndepãrtîndu-se geopolitic unul
3
de celãlalt.”
Nu vreau sã detaliez aici ºi acum faptul
cã eventuala rupere a maghiarimii din
strãinãtate de „ansamblul maghiarimii”
este în linii mari funcþie de voinþa politicã
m aghiarã ºi, atît în sfera politicã de dincolo de hotare, cît ºi în cea din þara-mamã
reprezintã o forþã considerabilã cei care
gîndesc în termenii paradigmei maghiarimii integrale ºi a strategiei naþiunii, iar
p entru ideile lor au creat ºi un forum
(Conferinþa Maghiarã Permanentã), fiindcã scopul ºi intenþia ce s-au proclamat

sînt simpatice ºi, ceea ce este mai important, programul privind ansamblul maghiarimii nu este neapãrat în opoziþie cu
ideile lui Molnár Gusztáv.
Cu aceastã idee captivantã ºi totodatã
semnal spre viitor nu sînt de acord în douã puncte4: pe plan teoretic, cu prezentarea de cãtre Molnár Gusztáv a liniilor de
falie din societatea transilvanã, iar în planul practic cu posibilitatea aplicãrii ideii.
În ce priveºte aceastã posibilitate: condiþiile ºi tendinþele actuale nu aratã, dupã
pãrerea mea, în direcþia autonomizãrii pe
termen mediu a Transilvaniei, dar motivarea detaliatã a acestui fapt nu constituie
pentru mine o provocare intelectualã ºi,
în plus, nu am nici motivaþie emoþionalã:
las în seama masochiºtilor politici motivarea irealitãþii unei idei atractive, cu atît
mai mult cu cît eu cred cã asumarea ideii
transilvanitãþii nu ne poate dãuna, poate
fi folositoare adepþilor integrãrii maghiaro-maghiare. Aº elucida aceastã afirmaþie,
poate paradoxalã în aparenþã, prin analiza
liniilor de falie din societatea transilvanã,
s chiþate de autor. Potrivit lui Molnár
Gusztáv, „Transilvania este o societate
pluralã avînd patru segmente definitorii:
1) maghiarul transilvanist; 2) românul
transilvanist, adicã cel care considerã
transilvanitatea drept parte determinantã
a identitãþii sale; 3) românul unitarist,
antitransilvanist ºi 4) maghiarul antitransilvanist, adicã cel care priveºte spre Ung aria nu numai în sensul cultural ºi economic, ci ºi politic.”5
Î n legãturã cu aceastã viziune se ridicã
mai multe probleme. Prima este aºezarea
în punctul central a unei probleme care,
din punctul de vedere al actorilor politici
consideraþi, este aproape perifericã. Rap o rtul faþã de transilvanitate nu determinã deloc sau doar prea puþin miºcarea
p o liticienilor români ºi maghiari din
Transilvania. Elita politicã româneascã
este divizatã mai curînd prin relaþia cu
trecutul, problema schimbãrii reale de
regim, orientarea politicii externe a þãrii ºi
o suitã întreagã de alte probleme. În
schimb, elita politicã maghiarã din Transilvania se divizeazã în primul rînd prin
raportarea faþã de puterea româneascã
d into tdeauna. Spun puterea dintotdeauna interesant fiind cã cei care în
1 9 9 6 s e pregãteau sã guverneze cu
P.D.S.R., respectiv prezentau în campania
electoralã doar o chestiune de ordin tactic, viitoarea participare la guvernare, fãrã
sã precizeze forþele cu care doresc sã se
alieze – ºi care ºi acum par foarte permi-

Rãspunsul lui Molnár Gusztáv la articolul lui Borbély Zsolt Attila îl vom publica în numãrul din ianuarie al revistei. – Red.
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unor competenþe în domeniul siguranþei
ºi al ordinii publice dinspre Ministerul de
Interne spre consiliile judeþene, iar în cîtva timp, spre primãrii. Dacã aceste intenþii vor fi traduse în politici publice – ceea
ce rãmîne de vãzut –, evoluþia va fi de salutat, mai ales cã vine din partea unui
p artid reputat ca adept al centralizãrii.
Trecînd dinspre planul oarecum teoretic spre cel practic, cred cã iniþiativa creãrii unui partid regional cu consecinþe atît
în registrul politico-administrativ, cît ºi
identitar, ar putea fi beneficã democraþiei
ro m âneºti pe termen scurt ºi mai ales
mediu, numai în anumite condiþii. Un
asemenea partid nu ar trebui sã reproducã la nivelul unei regiuni un naþionalism
bazat exclusiv pe resentimente ºi frus-

trãri, care exclude ºi nu include. Mã asociez în aceastã privinþã poziþiilor exprimate în numerele trecute ºi în acest numãr
al revistei de alþi participanþi la dezbatere,
precum Caius Dobrescu sau Daniel Vighi,
pentru a nu-i pomeni decît pe ei. Sigur cã
orice afirmare identitarã presupune o definire prin contrast cu „Celãlalt”, o alteritate, un mecanism dialogic. Identitatea
regionalã intrã ºi ea în aceastã categorie.
Co nstruirea unui partid transilvan transetnic cere un efort de definire identitarã,
d e conturare a diferenþei specifice a
Transilvaniei. Aceastã diferenþã nu ar trebui sã nege în mod ideologic diversitatea
acestui spaþiu de care amintea Ovidiu
Pecican, chiar dacã ar pune în prim-plan
caracteristicile unificatoare. În acelaºi
timp aceastã diferenþã nu ar trebui radicalizatã în mod polemic: românul, ma-

sive faþã de partidul lui Iliescu, sînt aceiaºi cu cei care au încheiat coaliþia cu forþele „progresiste” (de altfel la modul asemãnãtor cu un puci, consultînd ulterior
forul legitim al U.D.M.R). 6
Cealaltã problemã a mea este cã, în legãturã cu elita maghiarã din Transilvania,
Molnár Gusztáv identificã necorespunzãtor partea antitransilvanistã. Rezultã ºi din
pasajul citat cã, în opinia lui, adversarii
modelului consociativ gîndesc în termenii
ansamblului maghiarimii. Dupã pãrerea
mea, ea ascunde douã erori. Pe de o parte
face abstracþie de faptul cã potenþialul antitransilvanist sui generis este reprezentat
de cei care gîndesc în termenii Bucureºtiului ºi nu de cei care „privesc spre Budap esta”. În interiorul U.D.M.R. s-a constituit o elitã care determinã U.D.M.R. sã
funcþioneze ca un partid competitiv cu cele româneºti ºi în a cãrui concepþie, redusã la competiþia politicã, scopul cel mai
important este participarea la beneficiile
guvernãrii. Dacã s-ar întîmpla – ceea ce
eu consider neverosimil – ca dupã alegerile din noiembrie sã nu ia naºtere acord ul de guvernare între U.D.M.R. ºi
P.D.S.R., motivele vor fi de ordin exclusiv
tactic ºi nu principial. Aceºti politicieni care gîndesc în termenii Bucureºtiului ºi
sînt cãlãuziþi mai ales de interese egoiste,
nu îºi vor însuºi un program care primejd uieºte deschiderea în orice direcþie (cu
excepþia iresponsabilului P.R.M.) ºi o participare cît mai mare la beneficiile puterii.
Pe de altã parte, aºa-numiþii antitransilvaniºti, care gîndesc în termenii ansamblului maghiarimii, sînt permisivi faþã de ideea transilvanitãþii. De altfel, gîndirea în
termenii ansamblului maghiarimii ºi a
ansamblului românilor nu este echivalentã din punctul de vedere al potenþialului
an titransilvanist. Cei care gîndesc în termenii ansamblului românilor apãrã situaþia existentã, actuala orînduire statalã
etatistã, centralistã. ªi înainte de toate, fireºte, controlul total al Bucureºtiului asup ra Transilvaniei. În plus, conservatorismul lor în privinþa Transilvaniei nu cunoaºte nici concesii tactice.
Adepþii concepþiei privind ansamblul
maghiarimii nici pe departe nu constituie
corespondentul simetric al acestui conglomerat politic7. Pînã acum nici o forþã
politicã maghiarã nu ºi-a înscris în program modificarea graniþelor ºi integrarea
Transilvaniei într-un stat naþional maghiar centralizat. Programul privind ansamblul maghiarimii se ciocneºte cel
mult ca ºi concepþie cu ideea transilvanistã. Dar ºi ca atare, prea puþin: cred cã nici
Molnár Gusztáv nu ºi-a imaginat segmentul românesc transilvanist din Ardeal în
sensul cã acesta va rupe legãturile organice cu conaþionalii români de dincolo de

Carpaþi. Ei bine, aceste legãturi dintre mag hiarimea din Transilvania ºi cea din þaramamã, dupã o întrerupere forþatã de cãtre stãpînirea comunistã de aproape o jumãtate de secol, deocamdatã sînt pe cale
de constituire. Dacã din capul locului se
p oate imagina o Transilvanie (mai) independentã, atunci se poate numai sub form a în care aici, atît partea de naþiune maghiarã cît ºi cea românã, într-un fel de
echilibru dinamic, menþine legãturile
culturale, economice ºi, da: politice cu
p ãrþile de naþiune din afara Transilvaniei.
M o lnár Gusztáv face abstracþie de faptul
cã în sînul maghiarimii din Transilvania,
id eea transilvanitãþii ºi-au asumat-o în
arena politicã tocmai aceia care sînt
adepþi ai construcþiei ansamblului maghiarimii: Blocul Reformist ºi preºedintele de onoare Tõkés László. Fãrã ei, ideea
regionalismului anevoie ar constitui azi o
parte a programului oficial al U.D.M.R.
M ai mult: una din personalitãþile cele mai
marcante care au formulat programul
privind ansamblul maghiarimii, Borbély
Imre, considerã cã, din punctul de vedere
al vizelor, Ungaria ar trebui sã acorde statut special acelora ai cãror strãmoºi s-au
8
nãscut în Ungaria de dupã 1867. Aceastã
so luþie instituþionalã ºi-ar face simþit efectul ºi la nivelul cotidianului: oamenii care
se ocupã prea puþin sau nu se ocupã deloc cu politica vor simþi îndemnul de a
medita asupra ultimilor 150 de ani de istorie a Transilvaniei ºi cu siguranþã ar
creºte baza socialã a transilvanismului.
Controversata concepþie a lui Molnár
G usztáv este, probabil, în strînsã legãturã
cu faptul cã el interpreteazã autodeterminarea internã, respectiv viziunea societãþii
maghiare aparte din Transilvania – dupã
cum semnaleazã interpretarea operei lui
Makkai Sándor, intitulatã Autorevizuirea
noastrã9 – ca una din ramificaþiile trans il vanismului naþional, a ideologiei
„Transilvaniei maghiare”. (Ideologia
„Transilvaniei maghiare” înseamnã exclusivismul naþional: „În aceastã concepþie, epitetul maghiar ºi român – dincolo
d e indicarea apartenenþei statale a provinciei – exprimã ºi o esenþã sau substanþã
istoricã „numai maghiarã” sau „numai
românã”! 10) Deºi crearea societãþii mag hiare aparte este oarecum premisa creãrii modelului consociativ, pentru partea
maghiarã tocmai crearea acestei societãþi
m aghiare aparte – ca garanþie a dãinuirii
pe termen lung – poate fi singurul þel ºi
totodatã b aza motivaþionalã a acceptãrii
modelului consociativ. Trebuie avutã în
vedere diversitatea motivaþiilor, anume
cã, în timp ce elita politicã româneascã
din Transilvania ar putea sprijini modelul
consociativ schiþat de Molnár Gusztáv în
primul rînd pe motivul apartenenþei geo-

g hiarul sau germanul din Transilvania se
percepe, cu specificitatea sa, ca aparþinînd comunitãþii naþionale române, mag hiare sau germane. Identitãþile pot fi
multiple, non-exclusive. Sigur, exerciþiul
nu este uºor, discursul politic nu opereazã îndeajuns cu nuanþe, în cazul românilor, mai ales, e mult mai percutant sã vorbeºti polemic despre superioritatea „central-europeanului”, ceva mai puþin sãrac
faþã de „Miticii” sau „balcanicii” din Regat. Dar eficacitatea politicã a acestui dem ers mi se pare discutabilã, un asemenea mod de tratare suscitã rezistenþe în
rîndul celor care în „centru” ar putea fi
partenerii de negociere ai regionaliºtilor,
dar chiar ºi printre cei care în Transilvania ar putea susþine în timp, dincolo de
rãb ufnirile ºi frustrãrile punctuale, un
partid regional.

Pe scurt, un partid transilvãnean transetnic ar trebui sã afirme de la început cã
nu se construieºte împotriva cuiva – Bucureºtiul, sau Budapesta, sau U.D.M.R.
- ul, chiar dacã intrã în tensiune cu aceºti
poli, din motive evidente –, ci pentru ceva. Nu pentru accelerarea dezintegrãrii
sociale, ci pentru redefinirea solidaritãþii
pe baze mai juste, redîndu-i astfel acesteia un sens. Este vorba aici de solidaritatea
între românii din diferitele provincii, dar
ºi între românii ºi maghiarii din Transilvania. Acest partid ar avea ca obiectiv întãrirea democraþiei în Transilvania ºi în restul þãrii. O Transilvanie beneficiind de
competenþe sporite, democraticã, într-o
R o m ânie autoritarã sau cãzutã în haos nu
mi se pare un viitor credibil. Regionalizarea ar trebui gînditã la scara întregii þãri,
eventual pornindu-se de la regiunile de

politice a Transilvaniei, adicã al exploatãrii „rolului ei ca locomotivã a integrãrii”11, pentru maghiarimea din Transilvania criteriul primordial este crearea cadr ului vital care asigurã menþinerea
identitãþii naþionale. Or, mulþi sînt de
pãrere cã asta s-ar putea imagina mai degrabã ca rezultat al compromisului cu românii din Transilvania, decît ca rod al
unei activitãþii politice desfãºurate la Bucureºti.
Tr a d u c e r e d e F l o r i c a P ER IA N
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dezvoltare definite de legea dezvoltãrii regionale din 1998. Sigur, un partid transilvan s-ar ocupa de regiunile transilvane,
cu specificul lor, cu interculturalitatea caracteristicã acestui spaþiu – ºi caracterul
transetnic ar fi esenþial –, dar cel puþin într-o primã etapã ar cere nu „drepturi
transilvane”, ci competenþe (în domeniul
economic, social, cultural, educaþional
etc.) prin care specificul transilvan sã se
poatã manifesta mai bine.
Mãrturisesc totuºi cã sînt destul de scepticã în privinþa realismului unui asemenea
proiect de partid transetnic regional. ªansele lui de reuºitã nu mi se par, în condiþiile româneºti actuale, foarte mari. Dar dezbaterea intelectualã pe acest subiect, prin
afirmarea dimensiunii regionale ºi transetnice, aduce cîteva accente noi în spaþiul
p ublic românesc ºi româno-maghiar.

