„…un pic cam devreme,
deºi cam tîrziu”
La data de 16 XII. 2000 a avut loc la Cluj prima dezbatere publicã a Asociaþiei Provincia. În afarã de membrii asociaþiei
(Ádám Gábor, Bakk Miklós, Marius Cosmeanu, Marius Lazãr,
Molnár Gusztáv, Ovidiu Pecican, Traian ªtef , Szokoly Elek) au
participat ca invitaþi Gabriel Andreescu ºi Dan Pavel din Bucureºti, Paul Philippi din Sibiu, precum ºi Octavian Hoandrã,
Cristian Popa, Adrian Avarvari (redactori la Ziua de Ardeal) ºi
Székely István de la Cluj.
Molnár Gusztáv: Vã propun douã teme de discuþii. În primul
r înd analiza raporturilor de forþã în cadrul noului (vechiului)
partid de guvernãmînt, la ce ne putem aºtepta de la
P.D.S.R. ºi de la modul în care va guverna. La primul punct intrã
desigur ºi coaliþia informalã dintre P.D.S.R. ºi partidele aºa-numiteiopoziþii democratice. O a doua temã ar fi problema partidelor
noi. În ce mãsurã credeþi cã eºichierul politic de dupã alegeri este definitiv ºi simþiþi – eventual – nevoia restructurãrii lui? În cadrul acestui al doilea punct vã rog sã vã exprimaþi ºi în legãturã
cu ideea unui partid transetnic în Transilvania.
În P.D.S.R. se contureazã douã curente. În primul rînd avem
faþa modernistã, pro-europeanã a P.D.S.R.-ului, reprezentatã de
AdrianNãstase ºi de guvernul ce va fi constituit de el. Proba acestuidemers va fi perfectarea sau nu a fuziunii cu P.S.D.R. Asta ar fi
prima direcþie ce se contureazã.
Dar se mai vede, cel puþin eu sesizez cu o anumitã îngrijorare,
º i altceva. Cine sînt oamenii preºedintelui? Cotidianul de ieri ne
prezintã cîteva figuri grãitoare. Nicolae Vãcãroiu va deþine postul de preºedinte al Senatului, Radu Timofte va fi directorul
S.R.I.-ului (ne amintim bine de ieºirile sale antimaghiare ºi antioccidentale), apare ºi Ioan Talpeº în postura de consilier prezidenþial pe probleme de apãrare ºi de siguranþã naþionalã, Victor
Opaschi la culte, deci niºte figuri care nu prevestesc nimic bun.
Dacã adãugãm la aceasta ºi promisiunea lui Iliescu privind eliber area lui Miron Cosma din închisoare ºi „achiziþiile” P.D.S.R.-ului
din P.R.M., ne putem da seama de amploarea ºi forþa acestui curent conservator din P.D.S.R..
La ora actualã ambele par puternice ºi eu nu m-aº hazarda în
aprecieri asupra preponderenþei unuia sau a altuia. Dar putem
formula niºte ipoteze în legãturã cu acestea.
Cred cã ar mai merita o analizã ºi discursul cultural al
P.D.S.R.-ului. Am în vedere douã mesaje interesante ale lui
Iliescu, desigur aceste mesaje fiind formulate de apropiaþii ºi
consilierii sãi, dar asumate de el. Iatã ce spunea Iliescu cu ocazia
zilei naþionale a României, deci tocmai între cele douã tururi de
s cr utin: „Eºecul economic ºi social din ultimii patru ani a adîncit
criza de autoritate a statului român, a zdruncinat coeziunea socialãºi naþionalã ºi a nãscut miºcãri federaliste ºi separatiste, care se adreseazã egoismului regional ºi încearcã cã nascã identitãþi locale, opuse identitãþii naþionale.” Deci regionalismul este
etichetat, din start, ca egoism regional ºi ca ceva opus identitãþii
naþionale.
Mai am un mesaj, adresat participanþilor la simpozionul Jubileu 2000 Alba Iulia, publicat la 18 octombrie, în care regãsim
aproape toate cliºeele unei mitologii naþionale anacronice (cu
identitatea de „popor nãscut creºtin”, cu Unirea de la 1600 ce a
rãmas „idealul politic permanent, înscris în mintea românilor” ºi
pentru realizarea cãruia „s-a lucrat necontenit, fãrã odihnã”) din
vechile ºi noile manuale de istorie, mai puþin cel redactat la Cluj,
printre autorii cãruia îl avem ºi pe colegul nostru, Ovidiu
Pecican.
V-aºruga, deci, sã vã exprimaþi pãrerea în legãtura cu cele douã curente din interiorul P.D.S.R.

Un conglomerat de interese
Gabriel Andreescu: Aº vedea, de fapt, trei linii în P.D.S.R. Douã
sînt coerente, a treia este incoerentã. Cînd zic coerenþã, mã gîndesc la existenþa unui fel de program ideologic, la anumite atitudini care conteazã în decizia de putere. O astfel de tendinþã coerentã ar fi Adrian Nãstase, cealaltã Ion Iliescu. A treia tendinþã –
care este incoerentã – e formatã din grupurile mafiote din
P.D.S.R. Aþi vãzut cã Hrebenciuc a ieºit ºeful grupului parlamentar. Avînd în vedere aceastã schemã, trei linii, douã opuse ºi una
incoerentã prin însãºi definiþia ei, pãrerea mea este cã nu poþi sã
prevezi în acest moment cum va funcþiona P.D.S.R.-ul. Este nedeterminat nu numai cã nu ºtii tu, cã n-ai toate datele, ci pentru cã
realmente comportamentul P.D.S.R. mi se pare nedeterminat.
Desigur, putem vorbi despre condiþiile în care joacã P.D.S.R.,
ºi care face ca aceastã nedeterminare sã fie totuºi circumscrisã.
Ceea ce cred cã ºtim sigur acum este fermitatea de nepus în discuþie a partenerilor occidentali, a Statelor Unite în primul rînd.
Au fost niºte discursuri în zilele trecute, niºte atitudini teribile,
a ºa, ca ton, faþã de România. E vorba de fermitatea Uniunii Europene, e vorba, desigur, de NATO ºi de organizaþii internaþionale
cum este Fondul Monetar ºi Banca Mondialã. Cu alte cuvinte, din
exterior România va fi pusã în situaþia de a lua mãsurile care sînt
considerate necesare de aceºti parteneri sau de a ieºi din joc.
Cred însã cã pentru mulþi judecata se referã la viitor, ce se va în-

tîmpla în viitor. ªi logica fireascã ar fi urmãtoarea: actul de guvernare erodeazã iar voturile se duc la P.R.M.
Bakk Miklós: Prin stategia lui Nãstase se urmãreºte definirea
unuicentru fals. P.D.S.R.-ul va încerca sã se defineascã ca centrul
e ºichierului politic, contînd pe sprijin parlamentar atît din partea opoziþiei democrate – lucru deja anunþat public –, cît ºi, tacit,
ºide la P.R.M. În ceea ce priveºte viitorul P.D.S.R.-ului, eu cred cã
de felul lui este un partid viguros. Chiar dacã existã grupuri care
vor pãrãsi acest partid, cred cã P.D.S.R.-ul, la ora actualã este, lîngã U.D.M.R., singurul partid care are un substrat cultural-societal, deci se bazeazã pe un segment de populaþie bine definit.
Acest segment nu este neapãrat identic cu tabãra votanþilor.
P.D.S.R.-ul are o bazã socialã solidã ºi în acest sens are ºi un viitor
rezervat în sistemul politic românesc.
Dan Pavel: Nu cred cã liniile acestea din interiorul P.D.S.R.
-ului sînt uºor de separat. În primul rînd pentru cã între grupul
Nãstase, care acuma se consolideazã (deci e clar cã este grupul
care va prelua puterea), ºi aºa-zisele grupãri mafiote legãturile
sînt extrem de strînse. Deci lucreazã mînã în mînã. Tendinþa pe
care am sesizat-o eu este de a izola grupul Iliescu. El nu va avea,
ce l puþin în urmãtorii patru ani, un cuvînt în partid, ºi dacã se întoarce, sigur o sã fie preºedinte de onoare. Practic cei care merg
la Cotroceni, lîngã Iliescu, sînt într-un fel sacrificaþi din punctul
de vedere al acestui grup de putere, pentru cã ei nu sînt vizaþi de
Nãstase.
Este foarte greu în acest moment sã prevedem cum va funcþiona acest partid, pentru simplul motiv cã nici ei nu ºtiu ce o sã
facã. În momentul de faþã sînt exact ca ºi noi aici: noi stãm sã ne
întrebãm ce va face P.D.S.R.-ul, dar ºi P.D.S.R.-ul stã sã se întrebe
ce vaface în viitor. Pentru cã nu este clar dacã dorinþa lor, care pînã la un moment dat e sincerã, de a se apropia de Europa, de
Internaþionala Socialistã are ºi o dimensiune realã, în sensul
de a face ceva în plan politic, ºi existã aceastã – cum sã spun?! –
idee de a reveni la un fel de guvernare Vãcãroiu.
Sigur, existã ºi posibilitatea ca noi sã fim contraziºi în ipotezele noastre, ºi ei sã vinã cu un program mai reformist decît ne aºteptãm noi, adicã sã încerce sã facã ce nu au fãcut cei care au venit dupã ’96. Existã ºi aceastã posibilitate în sprijinul cãreia vine
argumentul cã au adus niºte oameni mai tineri la Guvern; sau nu
neapãrat mai tineri, ci tot felul de experþi, aºa-zis experþi.
Octavian Hoandrã:Domnul Bakk are dreptate, P.D.S.R.-ul este un partid foarte puternic, sau cel puþin dã impresia cã e un
partid puternic. Cu siguranþã cã la presiunea forurilor internaþionale, de care depindem în mare mãsurã acuma, toatã tensiunea între Iliescu ºi Nãstase va ajunge la incandescenþã, în mod
clar, în foarte scurt timp. Deci, în funcþie de felul cum aceastã explozie va fi – mare sau micã – vom avea rezultatul, care poate fi
ceea ce se poate întîmpla mai rãu. Eu sînt pesimist. Deci, cum
spunea ºi Dan Pavel, Nãstase vine cu niºte miniºtri tineri, ultrareformiºti. Eu îl ºtiu pe unul, pe Rus, care e clujean. El pleacã de la o
reprezentanþã Mercedes, unde are tot ce-i trebuie, a demonstrat
cã e un bun manager ºi un tip de calitate. Eu nu cred cã el va putea face ceva în Ministerul de Interne atîta timp cît consilierul lui
Iliescu este Talpeº. ªi probabil cã la fiecare minister putem face
acest racord.
Ce se va putea întîmpla aici? Aºa-ziºii consilieri vor încerca în
modul cel mai dur sã-l menþinã pe Iliescu pe o poziþie de frondã
faþã cu Nãstase. Ce se va întîmpla? La un rãzboi dur între ei, cîºtigãRomânia Mare, clar. Sper sã nu se adevereascã acest scenariu.
Ovidiu Pecican: Vreau sã pomenesc aici despre o mai veche
poveste de dragoste. Cea dintre P.D.S.R. – actualul P.D.S.R. – ºi
P.R.M. Nu cred cã ceea ce am perceput noi la alegeri, mai ales în
partea a doua a lor, a fost un rãzboi, nici mãcar unul de operetã.
A fost, pur ºi simplu, o prezenþã unicã bifaþetatã, dacã pot sã mã
exprim astfel. Cred cã iubirea dintre fiul bastard ºi paricid în final, pe de o parte, iar pe de altã parte tatãl lui, creatorul lui, va
continua.
Altminteri, P.D.S.R.-ul, care poate fi suspectat cã a umflat într-un fel sau altul voturile dobîndite de Vadim, îºi va asuma iarãºi, într-un fel sau altul (mascat sau mai vizibil), reprezentarea
ideilor, a programului lui Vadim. ªi cu asta ajung, dacã vreþi, într-unpunct care vizeazã ºi aºa-zisul mesaj cultural al P.D.S.R.-ului.
Eu zic cã ar fi plin de învãþãminte sã încercãm sã comparãm
textul lui Iliescu invocat de Molnár Gusztáv cu retorica lui Vadim,
în care iarãºi apãreau toate temele pomenite. Vã reamintesc cã
acum un an, în aºa-zisul „rãzboi al manualelor alternative”, domnul Anghel Stanciu ºi alþii au secondat intervenþiile domnului
Adrian Nãstase, ale domnului Ion Iliescu, care au fost relativ intempestive. Deci între discursurile celor douã partide nu sînt diferenþe notabile. Într-un posibil rãzboi între facþiunea Iliescu ºi
facþiunea Nãstase va învinge oricînd Iliescu. De ce? Pentru cã
e lectoratul României Mari, oamenii României Mari ºi – cred cã
pot vorbi ºi despre – simpatizanþii României Mari din
P.D.S.R.(deci aripa cea mai conservatoare a acestuia), vor merge
în acest sens.
Pe de altã parte, sã-mi daþi voie sã-mi fac meseria de istoric, ºi
sã subliniez ce anume mi se pare evident cã reprezintã aceastã
iubire a P.D.S.R.-ului (a unei pãrþi, cel puþin, partea mai puþin europeanã, mai naþionalistã, a P.D.S.R.-ului) cu reprezentanþii ºi cu
electoratul României Mari. Eu cred cã aici putem distinge de fapt
niºte tendinþe care nu sînt doar contemporane. Vã trimit la urmãtoarea situaþie de la mijlocul secolului XVII. În Franþa au loc
Frondele, aºadar miºcãri burgheze împotriva absolutismului regal, în Anglia are loc decapitarea al lui Carol I Stuart, în Ucraina

a re loc o revoltã oarecum naþionalã, a cazacilor lui Bogdan
Hme lnicki împotriva Poloniei dominante. Ce se întîmplã în Þãrile Române? Se ridicã aºa-numiþii slujitori, seimenii, o categorie
de mercenari. Aºadar, dacã vreþi, o pãturã militarã care era purtãtoarea unor idealuri de altã naturã, civilã, un substitut de burghezie. Observãm aceastã militãrime în civil astãzi în electoratul
ºi chiar în componenþa unui partid precum România Mare. Cred
cãºiîn P.D.S.R., dacã vom cãuta cu un pic de atenþie.
N-aº neglija aceste continuitãþi, chiar dacã astãzi lucrurile
funcþioneazã întrucîtva altfel. Cred cã acest mariaj morganatic
va supravieþui tentativelor europenizante, ºi mã tem cã domnul
Hoandrã avea dreptate. Nu ºtiu cît de tare vom avansa cãtre
Europa.
Szokoly Elek: Mie mi se pare absurdã chiar ideea primirii
P.D.S.R.-ului, sub orice formã, în Internaþionala Socialistã. Ba,
mai mult, mi se pare chiar o jignire la adresa social-democraþiei
autentice, presupoziþia acceptãrii P.D.R.S.-ului în aceastã organizaþie internaþionalã.

Participanþii la dezbaterea Asociaþiei Provincia

Molnár Gusztáv: Eu n-aº fi atît de sigur în aceastã privinþã. Internaþionala este o organizaþie pragmaticã, care nu se va interesa atît de structura internã a P.D.S.R.-ului, de care noi avem mai
multe cunoºtinþe, cît de politica pe care acest partid o va face. Eu
aº lãsa deschisã ºi aceastã posibilitate. Nu putem face abstracþie
de prezenþa lui Severin în P.D.S.R. Cred cã fuziunea între P.D.S.R.
ºiP.S.D.R. totuºi se va face, ºi mai cred ºi altceva: cã P.D.S.R.-ul va
beneficia de un sprijin amical din partea unor partide cum e Partidul Socialist Ungar, ºi al altor partide. Deci sã nu excludem din
start aceastã posibilitate.
Marius Lazãr: În evaluarea evoluþiei P.D.S.R.-ului trebuie þinut cont de modul în care a venit la putere, ºi de fondul pe care a
venit la putere în niºte alegeri care au demonstrat un puternic
clivaj social în România. Ei o ºtiu, asta a fost una dintre þintele ºi
mesajele lor propagandistice foarte insistente. Ei ºtiu foarte bine
în acest moment cã a fost vorba de un vot dat din disperare. Ei
sînt foarte conºtienþi cã, dacã nu vin cu un program de ameliorare economicã – indiferent cum îl numesc – foarte rapidã, guvernul lor se va eroda foarte repede ºi vor intra în degringoladã politicã, cu posibile dezertãri spre P.R.M., posibile fuziuni cu P.R.M.,
chiar spargerea sau divizarea P.D.S.R.-ului, cu lupta între Nãstase
ºiIliescu. Toate acestea vor surveni în momentul în care va fi vorbade un astfel de eºec. Eu cred cã guvernul lui Nãstase va încerca
sãfacãtot ce poate ca sã previnã acest eºec.
Székely István: Pãrerea mea este cã P.D.S.R.-ul este un conglomerat de interese ºi un conglomerat de puteri dominante. Este
vorba de o forþã ce a fost dominantã ºi în ultimii patru ani, ºi eºecurile foºtilor guvernanþi s-au datorat în mare parte acestui fapt.
Pîrghiile care transpun o politicã în fapte pur ºi simplu nu s-au
putut folosi. Ce vrea P.D.S.R.-ul? Dupã pãrerea mea în primul
rîndvrea majoritatea. Protocoalele ce s-au încheiat sau se vor încheia în zilele ce urmeazã, s-ar putea sã fie utilizate numai pentru a cîºtiga timp. Eu nu exclud posibilitatea ca peste un an sã
avem un P.D.S.R. cu majoritate parlamentarã, în primul rînd prin
ruperea P.R.M.-ului, unde sînt foarte multe persoane care acum
îºi dau seama cã, fiind într-un partid izolat pe scena politicã,
nu-ºi pot promova interesele (în primul rînd economice) care
i-audus la P.R.M. P.D.S.R.-ul este un partid fantastic de pragmatic,
exact la fel cum sînt ºi socialiºtii unguri, polonezi sau cehi, ºi eu
nu vãd sã-i macine probleme ideologice, aºa cum s-a întîmplat cu
þãrãniºtii.Dacã apar diferenþe ideologice, s-ar putea ca acestea sã
acopere doar alte conflicte, de ordin economic sau personal. Întrebarea este, într-adevãr, ce vrea Iliescu. Sincer sã fiu, eu nu
cred cã Iliescu o sã urmeze o linie politicã distinctã în urmãtorii
patru ani.
Molnár Gusztáv: Deci tu nu crezi cã baza socialã ºi electoralã
aP.D.S.R.-ului ar putea sã se miºte cãtre P.R.M. Ceea ce ai tu în vedere este mai degrabã o tendinþã inversã, în care P.D.S.R.-ul ar fi
forþa politicã care sã absoarbã elemente din P.R.M.
Székely István: Eu spun cã P.D.S.R.-ul va putea sã abordeze, fãrã prea mari conflicte, o linie reformistã, dacã nu intrã în conflict
în primul rînd cu grupurile de interese care sînt în P.D.S.R. ºi în
jurul P.D.S.R.-ului. Desigur, va intra în conflict cu votanþii sãi, dar
aici se va putea folosi chiar de identitatea culturalã a bazei sale
electorale de care vorbea Bakk Miklós. Dar nu aceastã legãturã
este primordialã, ci aceea cu grupurile de interese. Dacã un partidcare este atît de puternic – sã ne amintim doar de ceea ce a fãcutîntre ’92 ºi ’96 – va vrea, va putea sã distrugã P.R.M.-ul.

Gabriel Andreescu:Acest mecanism prin care P.D.S.R.-ul poate merge legãnat ºi sã controleze mai multe elemente, trebuie
avut în vedere. Dar, pe de altã parte, asta nu înseamnã ºi cã opusulnu e adevãrat. Adicã poþi sã imaginezi o prãbuºire a voturilor,
a simpatiei pro-P.D.S.R. prin douã mecanisme: sau printr-o reformãcare ar fi atît de radicalã încît sã atingã exact baza respectivã,
sau printr-o prãbuºire. Probabil asta ar fi ºi mai grav, o prãbuºire
economicã generalã datoritã scoaterii României, practic, din sistemul de relaþii economice stabilite cu partenerii din Occident.
Traian ªtef: P.D.S.R.-ul se va folosi de aceeaºi tehnicã de guvernare ca ºi pînã acuma, deci ca ºi în perioada dintre
’90-’92-’96, ºi anume o tehnicã a peticitului. Segmentele despre
care vorbea domnul Andreescu, reprezentate de Iliescu, Nãstase,
grupurile de interese ºi grupurile mafiote – poate cã este chiar o
diferenþã aici –, sînt reprezentative, simbolizeazã de fapt alte
grupuri de aºteptãri. ªi atunci ei vor trebui sã facã faþã tuturor
acelor aºteptãri. Deci Iliescu îi reprezintã pe cei care aºteaptã
eradicarea sãrãciei, care stau cu mîna întinsã pentru locuri de
muncã, locuinþe ºi aºa mai departe. Iar Nãstase îi reprezintã pe
cei care ar dori continuarea reformei, grupurile de întreprinzãtori care ar voi niºte reforme liberale. ªi mai sînt ºi grupurile mafiote, care au dat bani în campanie. Deci tehnica lor a fost întotdeauna aceea a peticitului, în politica externã, unde nu s-au exprimat niciodatã, ci au reacþionat în diverse situaþii, ºi la fel ºi în
politica internã.
Înlegãturã cu raportul de forþe ºi ajutorul pe care ei l-ar primi
de la P.R.M. sau de la partidele democrate, ceea ce am constatat
este cã, pînã ºi în aceastã perioadã – deci ’96-2000 – s-au format
a numite grupuri de interese comune din mai multe partide. ªi
nu e sigur cã acestea nu vor reacþiona ca atare ºi în Parlament.
Iar de la grupul parlamentar P.R.M. multe voturi se vor duce cãtre P.D.S.R. Eu pot sã vã dau un exemplu de la Oradea, unde rectorul universitãþii este vicepreºedinte P.D.S.R. ºi are profesori în
universitate doi parlamentari P.R.M. Deci îi va putea convinge sã
voteze pentru P.D.S.R. chiar el, pentru cã ãºtia nu sînt legaþi foarte tare de P.R.M. Au profitat de o conjuncturã, li s-au oferit primele locuri pe listã.

Cei care vor sã vinã
Molnár Gusztáv: Trecînd la discutarea subiectului nostru urmãtor, sã vedem mai întîi ce partide noi ar putea avea o ºansã în România. Sînt unele voci dupã care s-ar putea ca Isãrescu sã se întoa rcã în politicã, dar nu ca independent. Asta ar fi una dintre
modalitãþi.
Gheorghe Gorun în Ziua (ediþia din 15 decembrie) pledeazã
în favoarea creãrii unui partid conservator care sã se substituie
actualului P.N.Þ.C.D. Autorul articolului susþine, pe bunã dreptate, cã Partidul Liberal n-are cum sã devinã un partid alternativ,
pe ntru cã în Europa liberalii nu pot sã constituie nicãieri un partid de masã. Ei sînt asociabili la guvernare oricînd, dar nu pot sã
formeze ei alternativa. Deci e nevoie de un partid de centrudreapta. Asta ar fi a doua posibilitate. ªi mai este un al treilea aspect, cînd problema nu se pune la nivelul naþional, ca posibilã alternativã la guvernare, ci ca o chestiune regionalã. În ce mãsurã
existã în Transilvania condiþiile pentru crearea unui partid regionalist românesc, dar cu o componentã maghiarã semnificativã, deci un partid regionalist transetnic. Pentru cã, analizînd rezultatele alegerilor la nivel regional, eu cel puþin am ajuns la concluzia cã în Ardeal s-a creat un vacuum politic.
Dan Pavel: Nu cred cã în România este nevoie de noi partide
în sensul normativ, în sensul cã stai ºi vezi care e harta ideologicã sau doctrinarã sau mai ºtiu eu cum, ºi „vezi cã aici trebuie un
partid conservator, acolo unul nu ºtiu cum” sau aºa mai departe.
Ceea ce nu înseamnã cã nu se vor naºte noi partide sau cã nu vor
fi fuziuni sau sciziuni. ªi aici rãspund ºi la întrebarea numãrul
trei: acest partid va apãrea în Transilvania, sau alte partide vor
apãrea la nivel naþional în momentul în care se va crea, din
punct de vedere funcþional, nevoia lor. Dacã vor apãrea noi partide ele vor apãrea dintr-o nevoie, nu pentru cã cineva le va crea
ca sã umple golul ãsta de tip conservator sau de tip regional, ca
sã reprezintã nu ºtiu ce interese, sau sã completeze harta, sau sã
repare un eºec. Din acest punct de vedere nu trebuie sã excludem
nici posibilitatea ca unele partide pe care le credem moarte, sã
renascã sau sã facã niºte fuziuni, sã se reconstruiascã. Deci sã fie
ceva creat, nu de la bun început, ci din ceva preexistent. Sînt mai
multe scenarii din punctul ãsta de vedere. Acel partid dacã va
apãrea, va trebui sã fie însã diferit. În primul rînd va trebui sã fie
un partid extrem de pragmatic, care sã reuneascã niºte oameni
de tipul Isãrescu, cum ai spus, care sã arate cã „domnule, eu am
fost la un moment dat la o anumitã poziþie ºi am fãcut asta, dar
am fost limitat ca posibilitãþi efective”, deci niºte oameni capabili sã atragã încredere ºi care sã aibã CV politic sau un CV din ãsta, tehnocratic. În mãsura în care vor fi mai multe interese concurente, asemenea partide pot apãrea. Nu spun cã nu vor apãrea.
Dacãpolitica va merge în continuare aºa cum a mers, iar P.D.S.R.
-ulvaavea un nou eºec, ceea ce e probabil, se va crea un teren fertil pentru aºa ceva.
Octavian Hoandrã: Noua variantã a P.N.Þ.-ului, transformarea lui probabilã într-un partid creºtin-democrat, cred cã ar puteafisoluþia cea mai bunã. Dacã vîrstele se schimbã. Vîrstele trebuie schimbate.
La al doilea punct, apropo de partidul transetnic, am urmãrit
recent o emisiune pe Tele7ABC, în care Dinu Giurescu era gata

sã facã o adevãratã crizã de nervi aflînd cã viitorul e în Ardeal.
Nu-i chiar o noutate. Era ºi domnul Hurezeanu acolo, care a încercatsã-l mai tempereze. Nu mã aºteptam la o asemenea reacþie.
Cînd s-a înfiinþat Partidul Moldovenilor de ce nu s-a enervat? Punerea acestei probleme în contextul actual mi se pare un pic cam
devreme, deºi cam tîrziu.
Adrian Avarvari: Eu v-aº atrage atenþia asupra ambiþiilor politice ale lui Funar. Funar îºi doreºte sã fie ºef de partid. El ºi-a impus oamenii ºi la Cluj, în faþa lui Vadim. Existã tendinþa ca el, în
timp, sã intre în interiorul grupului parlamentar P.R.M., sã aleagã linia lui ºi sã se rupã de Partidul România Mare ºi sã creeze un
clivaj în partid. El s-a dus în Israel de nu ºtiu cîte ori, n-a atacat niciodatã pe evrei, el are ce are cu maghiarii, nu cu evreii, nu ºtiu
dacã aþi sesizat diferenþa.
Mai este ºi o altã problemã. Dacã P.N.Þ.-ul vrea sã reintre în joc,
nu poate veni cu un mesaj de partid transetnic, cînd a pierdut în
favoarea României Mari tocmai în judeþele unde a cîºtigat în ’96 ºi
unde este populaþie maghiarã. Sînt semnale la Cluj cã cei care vor
sã vinã, vor veni cu un mesaj de centru-dreapta, dar de o tentã naþionalã. Deci nu vor veni cu un mesaj transetnic, nici vorbã.
Molnár Gusztáv: Eu aº propune sã pornim de la analiza rezultatelor alegerilor. Sînt cîteva aspecte interesante aici. În primul
rînd, nu pot sã înþeleg de ce n-a dat B.E.C.-ul publicitãþii cifra
exactãaprezenþei la vot la ora 21, pe judeþe. Eu aº vrea sã ºtiu, de
exemplu, cîþi la sutã din cele douã judeþe secuieºti s-au prezentat
la vot, pentru cã, faptul cã peste 90 la sutã din cei care s-au prezentat l-au votat pe Iliescu, nu mi se pare relevant în sine. În orice caz s-a remarcat o prezenþã la vot mult mai slabã – în special în
Transilvania – decît în ’96.
Marius Lazãr:ªi unde te duce argumentul asta?
Ovidiu Pecican: La necesitatea de a interpreta acest absenteism.
Molnár Gusztáv: Bineînþeles. La lipsa de alternative. Dar în
special mã intereseazã nivelul absenteismului la nivel regional.
ªtim cã în Moldova prezenþa la vot a fost mult mai masivã, ºi cea
maislabã prezenþã s-a înregistrat în Transilvania.
Ovidiu Pecican: Cum interpretãm aceastã absenþã de la vot?
Ca o indiferenþã, o cãdere în abrutizare ºi indiferentism? Sau ca
un boicot? Pentru cã nu e totuna.
Paul Philippi: Eu cunosc foarte mulþi intelectuali din Transilvania de Sud care nu s-au dus la alegeri, nu au putut fi convinºi sã
s e ducã, spunînd cã ei nu au cum sã aleagã între ciumã ºi holerã.
Astaera atitudinea intelectualilor.
Cristian Popa: Cred cã lipsa de alternative s-a resimþit mai
mult în primul tur de scrutin, la partidele politice ºi nu la preºedinte.
Molnár Gusztáv: Eu am întocmit un tabel cu raporturi de forþe parlamentare pe regiuni. Deci am luat la rînd mandatele obþinute de partide la Senat ºi la Camera Deputaþilor de la judeþ la judeþ, dupã partide. ªi am ajuns la concluzia cã specificul transilvan a rãmas în picioare. Sînt niºte diferenþe structurale care au
persistat ºi persistã. Care sînt acestea? Aspectul cel mai important ºi revelator este cã, totuºi, în Transilvania a rãmas un anumit echilibru între P.D.S.R. plus P.R.M. luate împreunã, ºi cele trei
partide de centru dreapta, U.D.M.R., P.N.L. ºi P.D. P.D.S.R. plus
P.R.M. au în Ardeal 87 de parlamentari faþã de cei 71, cîþi are opoziþiademocraticã. Deci raportul de forþe este de 55% la 45%.
Traian ªtef:ªi n-ai luat în considerare voturile pentru C.D.R.
Molnár Gus ztáv: Nu, pentru cã n-au obþinut nici un mandat.
Dacã voi avea la dispoziþie ºi procentajele obþinute de partide la
nivel de judeþe, voi putea include ºi voturile pentru C.D.R., ºi sînt
sigur cã atunci echilibrul dintre P.D.S.R.-P.R.M. ºi partidele din fosta coaliþie guvernamentalã va ieºi ºi mai mult în evidenþã. Pentru
cã în Vechiul Regat tocmai asta bate la ochi, lipsa totalã a echilibr ului politic. Acolo avem 250 de parlamentari P.D.S.R.P.R.M. ºi 52 din P.D.-P.N.L.-U.D.M.R.. Ceea ce înseamnã 83% la 17%.
Înconcluzie: cu toate cã forþele postcomuniste, de data aceasta, datoritã þîºnirii P.R.M.-ului în prim-plan, au recîºtigat majorita te a pierdutã – în Ardeal – în ’92, echilibrul politic al provinciei
totuºi nu s-a rãsturnat, ceea ce s-a întîmplat în schimb în Vechiul
Regat.ªi mai este ceva: în Vechiul Regat P.D.S.R.-ul singur are majoritatea absolutã aproape în toate judeþele ºi în toate regiunile
de dezvoltare, ceea ce nici pe departe nu are în Ardeal, nici la nivel de provincie, nici la regiunile de dezvoltare, ºi nici la judeþe.
Deci diferenþele structurale dintre Ardeal ºi Vechiul Regat s-au
re profilat oarecum, dar nu au dispãrut. Aº zice sã pornim de aici
discuþia.
Marius Lazãr:Sã începem cu absenteismul. Avem de a face cu
un proces destul de constant în ultimii ani, începînd de prin
’ 94-’95: o continuã degradare a încrederii în clasa politicã ºi în
instituþiile politice. ªi semnalul acesta a început sã aparã încã din
’96. Dacã þinem bine minte, la alegerile locale din ’96 procentul
de prezenþã la vot a fost foarte scãzut, mult mai scãzut decît în
toamnã. Atunci miza electoralã era foarte puternicã, dar în varã
sau primãvarã, cînd au fost alegerile locale, oamenii au avut impresia cã alegerile nu conteazã, pentru cã ei nu pot sã schimbe nimic. Cred cã acest proces a continuat, spre degradarea imaginii
politicianului ºi a credibilitãþii politicianului, pînã la alegerile
acestea. Ãsta este un simptom. Cine nu s-a prezentat la vot face
parte dintr-o categorie constantã structural, care niciodatã nu se
prezintã la vot, pentru cã nu are motivaþie. Ãºtia sînt, de regulã,
cam între 15%-20%, sînt oameni sãraci sau oameni care cred cã
opinia lor nu conteazã, care nu reuºesc sã rezolve problemele
proprii în viaþa de fiecare zi, ºi pentru care politicul este un lucru

pe care nu-l înþeleg. În mod legitim se considerã ei aparte de lumea politicã. Nu s-au prezentat la vot cei care nu s-au simþit reprezentaþi într-un mod politic ºi nu s-au prezentat la vot într-o
foarte mare mãsurã cei pentru care politica nu mai înseamnã abs olut nimic; cei pentru care problemele cotidiene, sau viaþa cotidianã este mult mai importantã ºi mai stresantã, ºi sînt acaparaþi
de aceastã viaþã cotidianã, fãrã ca neapãrat sã aibã o atitudine
ostilã faþã de politic în general. Pur ºi simplu trãiesc într-o sferã
diferitã. Sînt segmente de populaþie care cred cã, indiferent dacã
se duc sau nu se duc la vot, cadrul structural al vieþii nu se schimbãfoarte mult. Cã ºi cei dintr-o parte, ºi cei din cealaltã parte sînt
aceiaºi. Cã sistemul nu se schimbã. Cã se rotesc doar politicienii
între ei. Pentru aceºti oameni asta nu schimbã structural datele
jocului. Paleta asta de reacþie ne oferã rãspunsul pentru absenteism. Nu ºtiu exact în ce proporþie se distribuie aceste opþiuni în
absenteism. Dar este un semnal.

„vorbind de o societate imaginarã e
foarte uºor sã fii imaginar”
Acuma, în ce mãsurã un partid nou reuºeºte sã dea o altã ofertã?
În primul rînd un partid nou vine într-un ºir de altele vreo sutã
vechi. În opþiunea sau în percepþia electoratului, este încã un
partid raportat la celelalte. În primul rînd, dacã vrei sã ai o forþã
politicã credibilã în România, în momentul de faþã, trebuie sã
faci credibilã politica. Ceea ce în momentul de faþã este foarte
greu. Intrînd în acelaºi joc, sau în acelaºi stereotip politic de pînã
acum, este foarte greu sã faci credibilã politica. Trebuie reconstruit acest lucru pornind de la o altã bazã ºi de la alte mesaje.
Cred cã se ignorã destul de mult, ºi în seara asta cred cã am ignorat destul de mult componenta socialã ºi problemele sociale pe
care le conþine votul în þara asta. Trebuie sã fim un pic mai atenþi
laceeace se întîmplã în diversele straturi sociale, trebuie sã începem sã înþelegem cum gîndeºte un muncitor, care poate sã voteze ºi pe Constantinescu, dar poate sã voteze ºi pe Vadim Tudor,
poate sã voteze ºi pe Funar, ºi apropo de asta am sã fac cîteva remarci despre electoratul ardelenesc.
Trebuie sã vedem ce se întîmplã cu cei care sînt dependenþi
de ajutoare sociale, cei care sînt ambiþioºi ºi vor sã se integreze
în sectorul privat, deci ar fi bine sã avem o percepþie pentru societatea realã, nu numai pentru societatea imaginarã. Scuzaþi-mã, însã vorbind de o societate imaginarã e foarte uºor sã fii
imaginar. Dar noi ar trebui sã ajungem sã cunoaºtem lucrurile în
profunzime, altfel pierdem contactul cu ce se întîmplã la bazã.
Un partid nou cred cã poate sã vinã în momentul în care se
construiesc premise pentru un astfel de partid. Un partid trebuie
sãaibã o bazã de masã. Dacã faci un partid, trebuie sã gîndeºti ca
un alegãtor. Cine te voteazã? Dacã vrei sã faci un partid trebuie
cel puþin sã te gîndeºti sã intri în Parlament. Cel puþin sã intri în
Parlament, dacã nu sã ºi cîºtigi alegerile. Depinde ce fel de partid
ºi ce mesaj îþi propui. O astfel de reconstrucþie politicã este extrem de complexã ºi trebuie sã porneascã de la o muncã extraordinarã de jos.
Electoratul ardelenesc – Molnár Gusztav a observat bine –
are în bunã mãsurã o structurã relativ stabilã. Nu structura s-a
schimbat, s-au schimbat ponderile în aceste structuri. Zestrea a
fost întotdeuna împãrþitã între Convenþia Democraticã sau partidele democratice, U.D.M.R., P.D.S.R. ºi naþionaliºti. Doar cã aceastãstructurã este extrem de segmentatã. Este o structurã a opuºilor. Electoratul ardelenesc este cel mai polarizat dintre toate.
Multmai polarizat. Este un electorat care exprimã rupturi ale populaþiei în momentul de faþã. Pe de altã parte, este ºi un electorat
reversativ. Cei care l-au votat pe Funar la Cluj în ’96 la locale, au
votat – mulþi dintre ei – Constantinescu în toamnã.
Naþionalismul schimbã datele problemei. Este o altã suprastr uc turã politicã care influenþeazã voturile ºi face ca electoratul
s ã bas culeze în felul în care a ºi basculat în aceste alegeri. Cu toate
astea, nu cred cã votul pentru Vadim Tudor este exclusiv un vot
naþionalist, un vot exclusiv ºovin sau xenofob. Este, în bunã mãsurã, un vot – cum s-a ºi spus ºi s-a identificat destul de corect – un
vot de protest; sau unul de protest social asociat cu xenofobia ºi
as ociat cu destructivitatea pe care o reprezintã opþiunea pentru
un astfel de partid. ªi, dacã existã o destructivitate a electoratului,
eu cred cã mesajul este cã au vrut sã distrugã actualul sistem politic, în loc de a construi altceva. Da, cred cã ãsta este mesajul.
Pe aceastã structurã electoralã este foarte greu deocamdatã
sãconstruieºti un partid transetnic, pentru cã este foarte greu sã
gãseºti oameni care sã se asocieze, sã sprijine un astfel de partid,
în momentul în care avem o tradiþie a unui Ardeal rupt, cel puþin
în douã comunitãþi, care de zeci de ani se detestã. Este foarte
greu.
MolnárGusztáv: Adicã te referi la români ºi maghiari?
Marius Lazãr: Da. Nu vãd încã acea zonã foarte clar conturatã. Eu nu sînt atît de optimist ca Guszti. Aceastã zonã cred cã încã
rãmîne de construit. Deci, din punctul ãsta de vedere, cred cã nu
avem mari ºanse, sau, vorba lui Boari, putem ajunge probabil un
club foarte select ºi foarte deschis ºi democrat, dar încã nu avem
posibilitatea sã construim un partid pe structura asta la nivelul
Transilvaniei, pentru cã nu avem baza de masã. Nu avem un suport pentru o astfel de construcþie politicã. Trebuie sã fim realiºti, sã încercãm sã facem ceea ce se poate în momentul de faþã.
Asta e pãrerea mea.
Continuare pe pagina 12
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Paul Philippi: Cred cã antevorbitorul meu a avut dreptate: neîncrederea în clasa politicã a fost un motiv ce explicã succesul
acestui partid, România Mare, care încã n-a avut niciodatã un rol
constructiv. Vreau sã atrag atenþia cã acelaºi electorat sibian care
în iunie l-a votat cu 70% pe primarul sas, l-a preferat acum pe Corneliu Vadim Tudor. De ce pe primarul sas? Pentru cã au fost sãtui
de g uver nanþii de pînã acum. Iar votul din noiembrie are aceleaºi
cauze. Totuºi, la parlamentare, unde P.R.M.-ul a devenit prima forþã º i P.D.S.R.-ul a doua, noi, cei de la Forumul Democrat al Germanilor, am obþinut aproape 20 de mii de voturi. Dacã nu era clauza
de 5%, am fi putut intra direct în Parlament. În ceea ce priveºte
par tidul ardelean, eu nu cred cã este timpul, ºi nici nu cred cã ar fi
bine. Ar fi mult mai bine sã avem în Ardeal simpatii ºi o colaborare
strîns ã între douã partide care sã se sprijine reciproc, ºi nu un sing ur par tid ardelean. N-ar fi bine din mai multe motive. De exemplu, nu cred cã U.D.M.R.-ul ar fi bucuros sã aibã o concurenþã.
Molnár Gusztáv: Aº dori sã clarific un lucru. Termenul de
transetnic este un eufemism pentru a spune un partid regionalist românesc din Transilvania, cu o deschidere cãtre comunitatea maghiarã, ºi desigur ºi cãtre minoritãþile mai mici. Pentru cã
se poate concepe ºi un regionalism ºovinist. Funar într-un fel tocmai asta face. Prin dimensiunea transetnicã înþeleg acea deschidere ideologicã, culturalã care va putea înlesni atît capturarea
unor voturi maghiare care, oricum, nu se îndreaptã ºi nu se vor
maiîndrepta cãtre U.D.M.R., cît ºi – mai ales – disponibilitatea de
a forma un parteneriat cu celãlalt partid regional, adicã
U.D.M.R.. Dar, în mod esenþial, ar fi vorba de un partid regional
românesc, pentru cã un partid regional unguresc avem deja.
Traian ªtef:Apropo de felul în care s-a votat, pãrerea mea este
cã a apãrut la români un sentiment al urii de sine. Nu avem doar
exemplul Sibiului, unde românii au votat un primar sas. La fel s-a
întîmplat ºi la Sebeº, unde mai sînt doar 800 de nemþi, ºi a fost
ales tot din rîndul lor un primar. În campania electoralã am auzit
foarte multã lume spunînd cã ar vrea pe cineva de altã naþionalita te decît român, dar nu Frunda. Mulþi români ar fi dorit un candidat neamþ la preºedinþie.
Molnár Gusztáv: La Jimbolia s-a întîmplat acelaºi lucru. S-a
a les un primar maghiar într-un oraº unde ungurii au 15% din populaþie.
Traian ªtef:În legãturã cu partidul, s-a vorbit ca ºi cum noi am
vrea sã înfiinþãm un asemenea partid. Nu discutãm ca noi sã înfiinþãm acest partid. Este vorba despre opinia dacã este potrivitã
apariþia unui astfel de partid, sau nu. În legãturã cu o anumitã aºteptare a unui partid regional, vreau sã vã atrag atenþia asupra
unor enunþuri care încep sã aparã pe maºini: „sînt mîndru cã sînt
ardelean”. Cred cã le-aþi vãzut. Sau folosirea foarte frecventã în
nume de instituþii a termenului de „vest”. Universitatea de Vest,
Infirmeria de Vest, Revista de Vest, Gazeta de Vest ºi aºa mai departe. Nume de firme de asemenea, în fiecare judeþ existã diverse formule „Transilvania” sau „Ardealul”.
Cristian Popa: În comerþ asta se numeºte marcã de regiune,
ceeace spune destul de mult, asta dã un plus.
Traian ªtef:Existã o cãutare a alternativei, o anumitã mîndrie
localã care aºteaptã apariþia, chiar dacã nu a unui partid ardelean, cel puþin ca un partid sã preia idei de tip regional. În articolul meu care apare acum în Provincia nu vorbesc neapãrat de un
partid ardelean, ci de un partid al alianþei naþionale, care sã reprezinte interesele tuturor regiunilor. Din acest unghi discutãm:
dorim o schimbare de legislaþie, o reformã de fapt a statului. Înainte de reforma clasei politice la noi, cred cã mai întîi ar fi nevoie
de o reformã a statului.
Marius Lazãr:Trebuie sã facem distincþie între miºcare ºi partid. Dacã militezi pentru a schimba statutul regiunilor, pentru astaîþi ajunge o miºcare socialã. Pentru un partid e prea puþin.

„avem niºte lideri, ºi pe spinarea
acestora urcã sau coboarã partidele”
Székely István: Politica este într-o foarte mare mãsurã determinatã de lideri. Marea întrebare este dacã sînt lideri noi sau nu
sînt. Logica ce merge pe un sistem de partide din Occident unde
se pot face calcule destul de precise pe baza logicii biliardului,
unde trebuie doar sã marchezi bine, la noi nu þine. Aici avem niºte lideri, ºi pe spinarea acestora urcã sau coboarã partidele. Cazul lui Meleºcanu este revelator în acest sens. Partidele sînt practicaservite liderilor ºi greºelile acestora se transpun asupra partidelor. Pentru mine este foarte clar cã a trecut deja perioada
partidelor ideologice, a partidelor implicate foarte adînc cultural, ºi probabil cã o sã aibã succes partidele de tip „catch all”,
cums-a întîmplat ºi în Ungaria ºi în alte þãri.
Acum despre problema partidului transetnic: eu cunosc bine
structura internã ºi votanþii U.D.M.R.-ului. U.D.M.R.-ul nu are un
electorat omogen. Electoratul care trãieºte în situaþii interetnice
clare nu se va aventura în aceastã direcþie sub nici o formã. Aici
lucrurile par foarte clare. Se schimbã însã situaþia în Secuime.
Acolo lucrurile apar mai nuanþate, Partidul Liberal la locale primeºte 30% în Gheorgheni, dintre care mai mult de douã treimi
sînt votanþi maghiari. Deci un asemenea partid ar putea sã aibã
ceva ºanse în Secuime, dar nu în judeþele cu o populaþie mixtã.
Cristian Popa:Referitor la ceea ce lipseºte din eºichierul politic românesc, cred cã lipseºte un partid sau o dreaptã adevãratã

care nu a existat niciodatã în România. Guvernarea în ’96-2000
nu a fost o guvernare de dreapta în nici un caz. Cei care se reclamã ca reprezentînd dreapta, au fost cei care au fãcut cele mai
multe concesii în plan social, ºi tocmai pentru a cîºtiga popularitate ºi a menþine poziþiile pe care le-au dobîndit. Crearea unui
partid în acest moment cred cã ar fi beneficã, adicã începerea
construcþiei, dar totodatã este ºi foarte dificilã pentru cã curentul general este în favoarea schimbãrii sistemului electoral dupã
s istemul uninominal. István a punctat foarte bine, cã liderii sînt
cei care conteazã, ºi atunci o asemenea construcþie trebuie sã înceapã de la o elitã care sã aibã un mesaj adecvat, coerent ºi o
foarte mare credibilitate. Pentru cã nu se va vota o listã propusã
de un partid care se declarã regional, ci oamenii care sînt acolo
trebuie sã fie cei care reprezintã partidele.
Molnár Gusztáv: Discursurile ideologice, marile familii ideologice creºtin-democrate, liberale se descompun, se erodeazã
iremediabil, socialiºtii încã se mai menþin o vreme, ei sînt ultima
redutã a marilor partide ideologice, dar se pare cã peste 4-5 ani
va veni ºi rîndul lor. Cred cã în acest context de declin al partidelor ideologice un posibil discurs ideologic, pragmatic, cu ºanse
reale de succes ar putea fi tocmai cel regionalist. Un discurs care
nu pleacã de la ideea unei diferenþe esenþialiste sau de tip cultural dintre Ardeal ºi Vechiul Regat.
Desigur, intelectualii au sã discute încã multã vreme aceste diferenþe, dar nu aºa ceva intereseazã lumea. Este vorba de altceva
aici, de un lucru foarte simplu. Traian ªtef a schiþat cîteva puncte
ale unui asemenea program, dintre care cel mai important ºi totodatã ºi cel mai simplu de realizat mi se pare a fi transformarea
regiunilor de dezvoltare în regiuni cu competenþe reale, adicã
mutarea judeþelor la nivel de regiuni.
Aceastã chestiunea este la ordinea zilei ºi în Ungaria. ªi acolo
avem judeþe cu consilii judeþene alese prin vot direct ºi niºte regiuni de dezvoltare care existã doar pe hîrtie. ªi sînt unele partide, apar din ce în ce mai multe voci în diferite partide care pledeazã în favoarea unor regiuni cu consilii alese prin vot direct. Ceea
ce nu înseamnã imediat ºi în mod automat ºi competenþe sporite.
Aceastã comasare ºi transmutarea judeþelor la nivel de regiuni se poate face fãrã modificarea Constituþiei. Modificarea
Constituþiei devine inevitabilã doar atunci cînd mãreºti competenþele unei adunãri ºi o transformi într-un Parlament local.
Bakk Miklós a scris de mai multe ori despre importanþa elitelor
locale. Ele sînt prezente în toatã þara, nu numai în Ardeal, le gãseºti ºi în Dobrogea, la Constanþa, sau în nord, în Bucovina. Aceste elite locale se perindeazã între partide, ºi sînt frustrate cã nici
unul nu le este pe plac. Sã nu uitaþi cã organizaþii judeþene întregi, din Timiº, din Alba ale ApR-ului la un moment dat au fost
cla r pro-regionaliste. Nu în sensul unui Ardeal autonom. Poate
nici nu s-au gîndit vreodatã la ceea ce ar putea însemna un Parlament ardelenesc. Dar s-au exprimat în mod clar în favoarea mutãrii instituþiilor judeþene la nivelul regiunilor de dezvoltare. Numai cã Meleºcanu n-a fost în stare sã asume ºi sã reprezinte un
asemenea program.
Aici apare o dilemã ciudatã. Gabriel Andreescu ne-a trimis un
articol pentru Provincia în care el spune cã un nou partid ar putea fi lansat cu mai multe ºanse folosind ca bazã de lansare o formaþiune civicã deja existentã, ca Liga Pro Europa, de exemplu.
El se gîndea poate la un partid naþional, dar organizat pe provincii.Dar el lanseazã aceastã idee doar pentru a arãta ce pericol ar
însemna o asemenea miºcare în Ardeal, în absenþa unor miºcãri
paralele în celelalte provincii. Dar hai sã privim atunci lucrurile
ºi din celãlalt unghi, „dinspre Bucureºti”. La Bucureºti poate fi
lansat oricînd un nou partid conservator, liberal sau tehnocrat,
numai cã nu se va alege mare lucru din el, pentru cã n-o sã aibã
aderenþi. În Ardeal eu simt un fenomen invers: existã o disponibilitate din partea alegãtorilor de a sprijini un partid regionalist
pragmatic, axat pe niºte interese economice foarte concrete. Îns ã nu existã – cel puþin deocamdatã – voinþa politicã ºi curajul
necesar pentru a reprezenta aceste interese ºi la nivel politic.
Aici este dilema: într-o parte ai voinþã politicã, dar n-ai aderenþi;
în cealaltã parte, ai o bazã potenþialã dar nu existã voinþã politicã. Noi ca revistã aruncãm pe piaþa mediaticã niºte idei, niºte teme , dar nu ne comportãm, ºi nici nu ne vom comporta vreodatã
cao organizaþie politicã.
Gabriel Andreescu: În momentul în care am vãzut cã Ardealul ar putea sã-l aducã pe Vadim Tudor la conducerea þãrii, mi-am
dat seama cã Guszti are dreptate, cã Regatul ar trebui sã intre într-un proces de devoluþie faþã de Ardeal. Ce vreau sã spun prin
a sta? Cã de fapt problema nu este cã uneori poþi sã descoperi diferenþe, distincþii. Problema este relevanþa lor ºi relevanþa poate
sãaparã ca imaginea aceea dublã în care vezi o femeie tînãrã sau
bã trînã, în funcþie de cum arunci privirea sau cum identificã privirea niºte elemente. ªi iatã de ce nu m-aº aventura în nici un caz
pe aceste distincþii, mãsurate – suficient de relativ – printr-un
vot parlamentar. Problema de la care plecãm noi ar trebui sã fie
foarte generalã, sã plecãm de la situaþia generalã ºi pe urmã sã
ne concentrãm, sã mergem pe detalii. Pentru cã eu cred cã ar trebui sã facem o analizã a ultimilor 11 ani, ºi nu a ultimului vot, ºi
aceastã analizã pe 11 ani îþi aratã într-adevãr un electorat foarte
complex, foarte complicat, în care ai un numãr de absenteiºti,
cum spunea Marius, 15-20% prin însãºi natura sociologicã a grupului uman...
Marius Lazãr:Aceeaºi peste tot...
Gabriel Andreescu:Ai, cum s-a mai spus, masa migratoare, ai
absenteiºtii, ceilalþi care ar putea dintr-un motiv sau altul sã

ajungã la urne, ai pe cei foarte mulþi care voteazã negativ. Deci
euvãd de fapt un numãr foarte mare de oameni care se pot miºca
într-o parte sau alta a spectrului politic între ofertele care li se
pun, pe masã la un moment dat. În sensul acesta eu cred cã, într-adevãr, un astfel de electorat permite întotdeauna crearea
unui partid. Deci nu aº fi de acord cu Dan Pavel, referitor la analizalui. Dar nici mãcar aceasta n-ar fi punctul cel mai important.
Eu cred cã atunci cînd te gîndeºti la o formaþiune politicã trebuie sã ai o viziune funcþionalã. Deci problema este în ce mãsurã
societatea are nevoie de rezolvarea, asigurarea unor funcþii care
pot fi rezolvate printr-un partid. ªi fãrã îndoialã cã actuala clasã
politicã nu asigurã o mulþime de funcþii de care are nevoie societatea. Marius Lazãr a pus aici un accent fundamental: noi avem o
mare problemã, de naturã socialã. Noi am tot uitat, datoritã formulãrii termenului de „social-democrat” de cãtre formaþiuni mai
mult mafiote, cu interese cu totul antisocial-democrate, am uitat
de niºte lucruri absolut fundamentale: care e relaþia cetãþeanului
cu ghiºeul, care este relaþia cu directorul, care este relaþia cu patronul. Noi ne aflãm de fapt înt-o crizã socialã incredibilã. ªi asta
se simte în nemulþumirea, frustrarea faþã de viaþa de zi cu zi a
unei majoritãþi a populaþiei României. Ai problemele ce sînt
funcþionale, dar într-un sens mai subtil, al mizei pe viitor.
Omul ca fiinþã care îºi proiecteazã speranþele în viitor are nevoie de o situaþie în viitor, de o încredere în viitor, de o stimã de
sine. Cu siguranþã cã ºi asta existã, ºi e complementarã instinctului suicidar, care a funcþionat aproape sigur în anumite cazuri. ªi
aºa mai departe. Deci ºi eu cred cã e un spaþiu, cã e nevoie de formaþiuni politice care sã asigure funcþiile fireºti ale unui partid
politic. Dar modul în care eu vãd lucrul acesta este puþin diferit.
Argumentele de pînã acum iau în calcul un regionalism ardelean. Eu iau în calcul un gen de funcþii care trebuie acoperite ºi în
Ardeal, ºi în Moldova, ºi în Muntenia. Mai mult decît asta. Atunci
cînd cineva proiecteazã o astfel de acþiune, trebuie sã aibã în vedere ritmurile de timp ºi, corespunzãtor, trebuie sã aibã în vedere cîºtigul posibil. Pentru cã poþi sã devii un actor prezent pe piaþã, dar practic sã nu contezi în joc. Tu poþi sã ai peste 5%, 6%, 7%,
dar practic aceasta nu conteazã. Poþi sã ai un P.D. care nu prea
conteazã, un P.N.L. care nu prea conteazã, deci ai formaþiuni care
în context joacã rolul lor, dar în mod absolut cu 7% nu se face mare lucru. U.D.M.R.-ul face cu 7% mare lucru nu pentru cã are forþã
în Parlament, ci pentru cã are o întreagã putere simbolicã internãºi o putere internaþionalã de care se þine seamã. Însã chiar dacã descopãr funcþionalitatea unui partid, ºansa ºi necesitatea
unui partid, ajung la a doua chestiune ce þine, cum s-a mai spus ºi
aici, de leadership ºi de ºtiinþa construcþiei de la bazã. Deci tu ar
trebui sã fii capabil sã construieºti o entitate care sã rãspundã
acestor aºteptãri, pentru cã tu nu oferi un alt mod de a face politiParticipanþii
la dezbaterea
Asociaþiei
Provincia
cã , pentru cã
nu eºti la putere,
tu oferi
un alt mod de a funcþiona
politic, de a avea o reprezentare politicã.
Székely Is tván: Înainte de alegeri, cînd P.D.S.R.-ul avea în sonda je peste 50%, Adrian Nãstase a avut un interviu foarte interes a nt despre dorinþa P.D.S.R.-ului de a schimba sistemul electoral.
Noi avem un sistem ultraproporþional ºi el ar dori ca prin votul
uninominal sã împingã acest sistem cãtre unul care ajutã partidul
care cîºtigã alegerile cu 10-15%. Astfel s-ar putea impune o stabilita te a oricãrui guvern. Acuma, dacã noi vorbim de regionalism,
de a leg eri la nivel de regiune sau chiar de un partid transetnic,
ajungem la o altã logicã dacã mergem pe ideea votului uninominal. În acest sistem electoral legãturile de partid sînt mult mai slabe,ºi normal cã ºi U.D.M.R.-ul va trebui sã adopte o altã strategie.
Molnár Gusztáv: Deci va avea nevoie de un partener.
Székely István: Bineînþeles, pentru cã în cazul în care se adoptã votul uninominal, U.D.M.R., în afarã de Secuime ºi poate de o
parte din Bihor ºi Satu-Mare, va pierde categoric. Deci se poate
crea o majoritate cu lideri locali care reprezintã în primul rînd
interesele regiunii, interesele locale, care au legãturi foarte slabe
din punct de vedere politic, „de partid”, pentru cã viitorul mandat o sã primeascã tot de la votanþii care trãiesc acolo. Lideri locali deci care nu depind de voinþa ºefului de partid X sau Y. Eu nu
cred cã aceastã schimbare va fi beneficã pentru viaþa politicã româneascã, dar aceasta este o altã problemã. Nu vreau sã intru în
detalii, dar dacã ne uitãm la exemplul þãrilor occidentale sau la
situaþia din Ungaria, cred cã nu este foarte greu sã ne dãm seama
de avantajele unui sistem electoral mixt, care combinã votul proporþional cu cel uninominal.
Molnár Gusztáv: Nu este vorba aici doar de un interviu, ci de
voinþa clarã a unor partide importante de a schimba sistemul electoral ºi de a modifica Constituþia. Se preconizeazã constituirea
unei comisii parlamentare. Unii poate se gîndesc deja la alegeri
anticipate, pentru cã se grãbesc prea mult sã schimbe legea electoralã, ca nu cumva sã intre încã odatã în alegeri cu actualul sistem.
Aceastã modificare poate fi fatalã pentru U.D.M.R., ºi tocmai din
aceastã cauzã eu nu cred cã un partid regional ardelean ar putea
reprezenta o concurenþã sau un pericol pentru
U.D.M.R., cum spunea domnul profesor Philippi. De vreme ce
acest partid va fi, dacã va fi vreodatã, precum am mai spus, un partid reg ional românesc, dar cu deschidere cãtre maghiari, ar putea
f i un partener ideal pentru U.D.M.R. ºi viceversa. Deci noi va trebui sã urmãrim foarte atent chestiunea modificãrii Constituþiei.
Gabriel spune cã 5-7% nu contezã. Nu sînt de acord absolut
deloc. Aici este vorba de niºte construcþii de lungã duratã, ºi
atunci chiar ºi un partid ce are doar 5-6% la nivel naþional – ce înseamnã, totuºi, peste 20% la nivel local, adicã în Ardeal – poate
juca un rol important. La urma urmei noi ne referim la aceste lu-

cruri ca intelectuali, nu ca politicieni. Iar ca intelectuali, avem
obligaþia moralã sã oferim locuitorilor acestei provincii niºte alternative pe care politicienii sã le instrumentalizeze dacã vor ºi
dacã pot. Dacã nu vrem ca aceºti votanþi migratori sã fie folosiþi
pînã-n veci în scopuri nocive sau pur conjuncturale, noi trebuie
sãne apucãm de o construcþie culturalã de lungã duratã care, desigur, are sau poate avea ºi implicaþii politice. (Cãtre G.A.:) Desigur, eu te înþeleg, pentru tine problema puterii este aceea care
primeazã, ºi în acest sens conceperea unui partid transetnic din
Transilvania nu-þi foloseºte la nimic, pentru cã nu reprezintã ºi
prin definiþie nu va putea reprezenta niciodatã o alternativã la
nivel naþional. Dar asta nu înseamnã cã nu poate avea un rol în
context regional.
Bakk Miklós: Eu cred cã este simptomatic pentru situaþia
noastrã, a Ardealului, cã aceste basculãri neaºteptate ale voturilor la noi sînt mult mai mari decît în Vechiul Regat. Toate aceste
basculãri, aceastã imprevizibilitate a situaþiei, absenteismul mai
pronunþat, pentru mine spun urmãtorul lucru: existã aici o frãmîntare, o cãutare ºi o frustrare faþã de oferta politicã la nivel
naþional. Aceastã situaþie în sine aratã deja suficient de convingãtor necesitatea creãrii unui partid regional. Cum sã arate acest
pa r tid? Aº porni de la douã constatãri. În primul rînd eu nu cred
în apusul ideologiilor, este vorba mai degrabã de schimbarea
lor. Cred cã ºi problema acestui partid regional are un aspect
ideologic. A doua constatare: aºa cum arãta ºi István, la ora actualã avem în România douã partide bine organizate, „standardizate”: P.D.S.R.-ul ºi U.D.M.R.-ul. De vreme ce P.D.S.R.-ul la ora
actualã are o majoritate relativã în Transilvania ºi dispune ºi de
„rezerva strategicã” a P.R.M.-ului, singura modalitate de a-l contracara mãcar la nivel regional ar fi o colaborare strînsã între
U.D.M.R. ºi un partid regional transetnic cu o orientare ideologicã de dreapta.
Acesta este, bineînþeles, un calcul pur teoretic. Care sînt datele construcþiei unui partid? Cred cã Marius are dreptate, ºi cei care vor sã se apuce de construirea unui partid transetnic, vor trebui sã porneascã de la situaþia socialã existentã. Trebuie deci sã
începi cu niºte enunþuri pragmatice ºi nu cu enunþarea unei ideologii. Ideologia te ajutã sã selectezi un set de probleme, sã delimiteziniºte chestiuni pe care ceilalþi nu le-au sesizat. Dar nici mãcar
acesta nu mi se pare suficient, pentru cã ne confruntãm cu un fenomen de respingere a politicului ca atare. Deci conduita politicã a unui asemenea partid va trebui sã fie total nouã, acesta va
trebui sã se distanþeze clar de tot ce s-a fãcut pînã acum. Aici ai
nevoie de o mare inventivitate. Aº aminti doar un singur elementîn acest sens, ºi anume cã acest partid nu va trebui sã-ºi propunã ca scop imediat intrarea în Parlament, ci doar intrarea în
consiliile locale ºi judeþene. Acesta ar putea fi un scop rezonabil
în prima fazã, ºi ar fi totodatã ºi un semnal clar de respingere a
elitelor de partid compromise. Dar prin asta am subliniat ºi greutatea construirii unui asemenea partid, pentru cã de unde sã
scoþi o nouã elitã care sã fie fundamental diferitã faþã de elitele
de partid actuale? Asta reprezintã greutatea fundamentalã. În
toate societãþile din Europa de Est viaþa politicã este un canal al
mobilitãþii sociale destul de important, care creeazã o competiþie
spre vîrf foarte acutã, ceea ce este o motivare, care ar împinge
toate elitele care intrã în jocul politic sã se comporte cum s-au
comportat ºi ceilalþi. Cum te poþi sustrage din sistemul de competitivitate care dominã viaþa politicã la ora actualã?
Marius Cosmeanu: Dacã mã întrebaþi de rostul unui partid
sau a unui proiect regional – poate a unei miºcãri, poate a unei
alianþe –, el existã dupã pãrerea mea. Dar ºi eu revin la problema
liderilor, a doctrinei, a banilor. Oricum este un proiect pe termen
lung,care nu-ºi propune sã ajungã la putere sau sã cîºtige alegerile. Cu toate cã sînt sceptic, în sensul cã în momentul de faþã e
foarte dificil sã întreprinzi aºa ceva, sînt foarte curios, totuºi, în
legãturã cu cei care l-au votat în Ardeal pe Vadim. Eu nu sînt convins cã ei toþi au convingeri extremiste. Cel puþin o parte din cei
care l-au votat pe Vadim ºi cei care nu s-au dus la vot în mod conºtientar putea constitui baza electoralã a unui asemenea partid.
Paul Philippi:Eu mã tem cã noua conducere a þãrii va regresa
în unele probleme ale minoritãþilor naþionale. Vorbind de minoritãþile naþionale vorbesc ºi de întreaga Românie. Dacã aici se
greºeºte, se greºeºte pentru viitorul României. Dacã se va umbla
la Constituþie, de exemplu, mã tem cã schimbãrile nu vor fi în favoarea, ci în defavoarea noastrã.
Marius Lazãr: Mã gîndeam la semantica termenului de regionalism, de identificare regionalã. Din cercetãrile noastre, ale sociologilor, am vãzut cã românii, o parte din ei, se identificã în primul rînd regional. Cam 25% din români pun pe primul loc apartenenþa la regiunea din care fac parte, Oltenia, Transilvania, Moldova, ºi aºa mai departe, ºi în al doilea rînd se identificã naþional
ca fiind români. Asta este un lucru interesant. Este greu de prins
însã semantica acestui sentiment regional. Existã, sigur, o mîndrie de a fi ardelean, pe care poþi sã o scrii pe maºinã... Nu ºtiu pînã unde merge aceastã mîndrie, ºi nu ºtiu în ce mãsurã ea trebuie gînditã într-o logicã exclusivã în raport cu mîndria de a fi român, sau cu mîndria de a aparþine la România, ºi aºa mai departe.Nu putem evalua deocamdatã acest sentiment regional, ci mai
degrabã observãm o maximã ambiguitate a termenului, ºi asta ºi
la români, dar ºi la maghiari.
În al doilea rînd, cred cã unul dintre lucrurile pe care putem
sãle facem, ºi care nu þintesc foarte departe, þin de munca continuã de ameliorare a climatului transilvan. Dacã vorbim de un
electorat scindat, un electorat polarizat, cred cã revine elitelor

din Transilvania misiunea de a reconstrui spaþiul public transilvan, sã reintegreze sau sã punã laolaltã cioburile. Asta fãrã îndoialã înseamnã – dacã te gîndeºti la o miºcare regionalã – modul în care, dacã Guszti vorbeºte despre un partid regional românesc, un partid regional românesc integreazã minoritarii
maghiari. Problema rãmîne aceeaºi ca ºi pînã acum, deci trebuie redefinite raporturile, trebuie redefinite relaþiile, trebuie gãsite mijloacele de conciliere, sau de întãrire a solidaritãþilor,
acolo unde este cazul. Aceastã solidaritate ardeleanã care începe sã se întrevadã la nivelul intelectualitãþii trebuie continuatã.
ªi acesta cred cã este un lucru mult mai fezabil în perioada care
urmeazã.

„Sã mori înecat
într-o lingurã de apã”
Bányai Péter: În general sînt sceptic. Dacã mã întreabã cineva
dacã e nevoie de un nou partid, rãspunsul meu este evident. Nu
am încredere în nici unul dintre partidele actuale, ºi nu cred
nici în renaºterea P.N.L.-ului sau a P.N.Þ.-ului. De ce sînt foarte
sceptic? (Cãtre M.G.:) Ai spus de mai multe ori cã nu este vorba
ca noi sã organizãm un nou partid, ºi asta este bine. Dar, pe de
altã parte, dacã noi nu îl facem, dacã lãsãm ca aceastã idee sã
pluteascã aºa, în aer, ne putem aºtepta la surprize. Toatã lumea
este de acord cã un partid nu poate funcþiona fãrã lider. Pe de
altã parte, eu încã n-am vãzut, în special în ultimii ani, un partid
–oricît de minor – în spatele cãruia sã nu fi fost niºte grupuri de
interese, banii. Acuma, în clipa în care apare un nou lider „regional” pe care nu numai cã nu noi îl vom alege, dar nici mãcar
nu-l vom putea influenþa, ºi care va avea în spate niºte grupuri
de interese despre care noi nici mãcar nu vom avea cunoºtinþã,
de unde putem ºti cã acest „lider” nu va deveni un fel de nou
Sabin Gherman încã ºi mai rãu? Deci vom fi un fel de ferment,
fãrã nici o inf luenþã realã, doar ca sã aparã un Sabin
Gherman doi.
Înceea ce priveºte absenteismul, vreau sã spun cã acest fenomen nu este deloc surprinzãtor. Eu am obiceiul sã compar datele
referitoare la preferinþele de partid cu cele care aratã încrederea
înacel partid. Dacã acum 3-4 ani cam 70% din cei care optau pentru partidul X, aveau încredere în acel partid, în ultima vreme
cam 30% dintre simpatizanþi au realã încredere. Este deci vorba
de o neîncredere profundã, aºa cã preferinþa pentru un anumit
partid înseamnã de fapt cã din 4-5 rele aleg rãul cel mai mic. Neîncrederea a ajuns la un fel de disperare ºi iritare ºi cauza nu este
atîtsãrãcia sau criza economicã propriu-zisã, ci mai de grabã starea generalã de anarhie ºi de nesiguranþã la care a contribuit
enorm regimul politic din ultimii patru ani. În þara asta practic
nimic nu mai funcþioneazã normal. De exemplu lista medicamentelor compensate se schimbã din 2 în 2 sãptãmîni, sau vezi
la televiziune cã la uzina cutare care nici mãcar nu e falimentarã,
muncitorii nu au primit de douã luni salariile, fiindcã nu ºtiu cine undeva n-a semnat nu ºtiu ce. Într-un stat care nu funcþioneazã, nu poþi avea succes cu o idee raþionalã. Ca sã ai succes, trebuie sã dispui de un lider carismatic ºi de cîteva sloganuri foarte
concrete ºi din pãcate ºi foarte populiste. Regionalismul este un
lucru pozitiv ºi bun, înþeles de nu ºtiu, n la sutã dintre intelectuali. În momentul de faþã oamenii sînt interesaþi la modul disperat, de un singur lucru: de siguranþa zilei de mîine. Nu are nici un
fel de importanþã dacã un partid este de dreapta sau de stînga,
numai mutra liderului contezã. Dintre cei care de a lungul anilor
au votat pentru P.N.Þ., oare cîþi au avut o pãrere sau o idee despre democraþia creºtinã? Ei sînt anticomuniºtii duri. La ei conteazã dacã bunicul a fost în munþi, sau se crede cã a fost în munþi. Sã
zicem cã ºi liberalii sînt tot anticomuniºti, dar un pic mai legaþi
de afaceri, sau ceva de genul ãsta. Deci în clipa de faþã ideea de
regionalism, cu toate cã Bucureºtiul va rãmîne probabil – nu probabil, sigur – pe poziþii centraliste, este un mesaj soft pentru un
om disperat care are senzaþia cã se sufocã. Dintre oamenii cu care discut, o parte vor sã emigreze, o parte se întreabã de ce sînt ei
aºa de bãtrîni, cã nu mai sînt primiþi nicãieri. Psihoza aceasta a
emigrãrii n-a fost niciodatã, nici pe vremea lui Ceauºescu, aºa de
generalizatã. Aºa se explicã de ce au votat atît de mulþi cu Vadim.
Eraultima lor speranþã de a primi azil politic. Disperarea este cauza majorã a creºterii popularitãþii lui Vadim. Este evident cã ºovinismul sau, mã rog, naþionalismul, nu a crescut, nu s-a triplat în
trei sãptãmîni.
Nucred nici cã U.D.M.R.-ul ar privi cu simpatie sau mãcar neutru apariþia unui partid regional în Ardeal. (Cãtre M.G.) Tu vorbeºti despre un U.D.M.R. ideal, un U.D.M.R. abstract. Nu vreau sã
spun nume, dar îi cunosc pe cei care vor decide. Sã nu uitãm cã
ajunge sã furi 10% din electoratul sãu, ca U.D.M.R.-ul sã nu mai
intre în Parlament. Oricum, l-ar percepe ca o concurenþã. (Cãtre
M.G.) Te-ar îneca într-o lingurã de apã.
Gabriel Andreescu: Eu dau foarte mult pe observaþiile lui
Péter. Mie mesajul regional mi se pare prea abstract, din punctul
meude vedere este chiar mai abstract decît cel european. Cel puþin tichia de european mai are o legãturã cu viitorul, cu existenþa, cu vizele. Mi s-a pãrut întotdeuna ciudat de ce mesajul naþional, care este totuºi foarte desprins de hrana ºi de cãldura de care ai nevoie, are atîta putere. Dar poate într-o zi o sã aflu ºi asta.
(Cãtre M.G.) Tu ai spus, atenþie, nu este vorba doar de o construcþie de putere, ci ºi de una culturalã. Da, dar aceastã construcþie
culturalã pe care Provincia o face în felul ei, sub formã de partid

intrã în competiþie cu alte constructe culturale. Din punctul acesta de vedere am impresia cã ceea ce produce un partid regional
în actuala realitate politicã este de fapt o susþinere a tentaþiilor
conservatoare ºi o dirijare a intereselor în alte direcþii decît cele
normale care sînt legate de prestaþia socialã. Cred cã atunci cînd
vorbim despre un partid, e bine sã ne gîndim la toate consecinþele.
Székely István: Din punctul de vedere al construirii unui partid nou sînt ºi eu de pãrere cã reprezentarea intereselor locale,
participarea la alegerile locale ar putea asigura succesul. ªi nu
numai în Ardeal, dar ºi în Moldova, în Dobrogea ºi în alte pãrþi.
Atunci, din fuziunea sau coaliþia unor partide regionale, s-ar putea organiza un partid „federal”, în care partidul ardelean ar fi
doar o componentã.
Szokoly Elek: În legãturã cu perspectivele modificãrii sistemului electoral, dacã va fi introdus votul uninominal, varianta
colaborãrii între U.D.M.R. ºi un partid regional transetnic din Ardeal, ridicatã de Guszti, nu mi se pare fiabilã. De ce? Nu cred cã
U.D.M.R.-ul, sau orice alt partid de altfel, ar putea sã conºtientizeze perspectivele sale înainte de a da cu capul de perete. Mai întîi
trebuie sã treacã printr-o serie de eºecuri, ca sã conºtientizeze cã,
de fapt, în condiþiile votului uninominal, parteneriatul cu un partidregional românesc ar putea sã fie în favoarea sa.
Pe de altã parte, consider ºi eu cã într-adevãr un anumit spaþiu al paletei politice a rãmas liber. Nu este vorba numai de creºtin-democraþi, ºi în alte zone existã, cred, o nevoie vitalã pentru
un partid credibil. Dupã toate deziluziile din anii trecuþi, nici un
partid – mã rog, în afarã de P.R.M., nu mai are credibilitate –, ºi în
acest sens este justificat sã ne gîndim, noi sau oricine altcineva,
la crearea unui partid care sã arate altfel decît toate celelalte.
Cred, de asemenea, cã un astfel de partid trebuie sã fie în mod
obligatoriu radical, ºi aici mã gîndesc chiar la Partito Radicale
dinItalia care activeazã, ºi el, într-o zonã non-ideologicã.
Cred ºi eu cã în societãþile în crizã partidele tradiþionale pe
baze ideologice nu pot face faþã, ºi devine într-adevãr necesarã
crearea unor partide noi, bazate pe principii noi. Societatea
noastrã este indiscutabil într-o crizã, în care nu poate avea succes decît un discurs radical, ºi din acest radicalism eu nu vãd de
ce ar trebui sã lipseascã elementul regional. Eu nu vãd de altfel,
de ce acest element regional – nu neapãrat ardelean –, bazat atît
pe elemente culturale, cît mai ales economice, ar fi atît de soft ,
pentru cã, în momentul în care susþii acest element regional cu
argumente economice, el devine hard.
Dacã apare oricine, inclusiv Sabin Gherman, la televiziune, ºi
înºirã acolo o serie de date, atunci imediat se schimbã percepþia.
Din pãcate aceste date lipsesc din analizele noastre. Nu avem încão imagine clarã a handicapurilor economice ale acelei Transilvanii care este imaginatã ca locomotiva României. În acelaºi
timp, mãrturisesc cã vãd aici o contradicþie fundamentalã, ºi
anume cã o regiune mai înapoiatã, mai defavorizatã, nu va avea
niciodatã un discurs regional, ci unul centralist. Aceastã contradicþie taie oarecum speranþele noastre regionaliste. Dar mergînd
mai departe, cred cã este important sã stabilim exact ce înþelegem prin regionalism, de ce considerãm cã Transilvania trebuie
sã fie altceva, sau sã-ºi cîºtige o oarecare autonomie sau ºtiu eu,
independenþã? Pentru cã numai dupã stabilirea concretã a acestor obiective are rost sã discutãm mai departe. Nu doar de dragul
ideii.
Marius Cosmeanu: Apropo de aceste diferenþe regionale, ele
se resimt ºi în discuþia noastrã. Într-un fel vorbesc cei din Bucureºti sau cei care s-au format, s-au socializat acolo ºi au un alt bagaj de informaþii, ºi iarãºi altfel cei din „provincie”. În partea finalã a discuþiei noastre se resimte din plin aceastã diferenþã de
discurs.
ÁdámGábor: Cred cã apariþia unui partid transetnic ar presupune ºi un leadership transetnic, deci bi- sau tricefal. Aºa ceva ar
putea fi primit cu simpatie de opinia publicã din cauza ºocului pe
care l-ar provoca. Desigur modelul de pînã acum era unul de
competiþie, de luptã chiar – sã ne gîndim la Tîrgu Mureº –, ºi tocmai acest model transetnic de organizare a unui partid politic ar
putea avea prizã, ar putea atrage, canaliza simpatii. Însã dacã o
asemeneaconstrucþie n-ar fi în stare sã creascã, sã se consolideze
ca o instituþie, atunci ar muri într-un an, un an jumate. ªi ideea în
sine ar fi compromisã. Dar fãrã îndoialã existã un capital politic
înaceastã idee.

