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îþi dintre noi privim spre viitor ºi cîþi în trecut? Imaginea pe c are o avem despre vremurile de odinioarã
ne ajutã ori ne împiedicã sã ne planificãm viaþa? Ce cred
specialiºtii cînd e vorba despre erorile, parþialitatea ori exc es ele care marcheazã înþelegerea noastrã despre trecut?
A m cerut istoricilor Transilvaniei sã îºi spunã pãrerea. Viziunile lor despre un trecut, totuºi, comun sînt atît de diferite, încît înainte de orice ni s-a pãrut important sã ºtim dacã
is toria ardeleanã este definitiv spartã în cioburi sau se
poate s pera într-o reconstituire a mozaicului ei. De aceea
am formulat trei întrebãri:

Ovidiu PECICAN

A înþelege a devenit
crucial, ºi nu
a demonstra
1. Mãrturisesc cã atunci cînd am conceput, împreunã cu Molnár
Gusztáv, cele trei întrebãri ale chestionarului de faþã am simþit
cã,formulîndu-le, încercam sã ajung la colegii mei de meserie ale
cãror preocupãri – mult mai ample ori, dimpotrivã, mai circumscrise – îi fãceau sã treacã indiferenþi (ori chiar ostili) faþã de
aceastã prioritate. Chestiunea, detaliatã în trei pãrþi autonome,
este una singurã. Am formulat-o în forma cea mai neprovocatoare cu putinþã nu din pricina unei neîndemînãri jurnalistice, cît
pe ntru a nu inflama un subiect care pentru mulþi colegi pãrea sã
fie... tabu.
Ca ºi în cazul psihanalizei însã, unde viitorul expert este ºi
primul ins supus analizei, onest este ca întîiul care rãspunde întrebãrilor proprii sã fie cel care a formulat întrebarea. Voi spune
prin urmare cã doresc, într-adevãr, o asemenea istorie totalizantã, globalã, adãugînd imediat cã o vãd adiþionalã celorlalte versiuni (germanã, maghiarã, românã, evreiascã etc.). Nu se pune,
cre d, problema unei dizlocãri, ci a unei completãri a reprezentãrilor istoriografice despre trecut cu încã o direcþie. Folosul ei ar fi
imediat sesizabil, devenind vizibile imediat raporturile sociale,
politice, etnice, culturale, de mentalitate între diversele comunitãþi umane care au alcãtuit, de la o perioadã la alta, populaþia
Transilvaniei.
Un alt profit – pe care nu vreau sã îl trec cu vederea – ar fi cã
un astfel de proiect ar furniza date ºi interpretãri utile ºi redimensionãrii fiecãreia dintre versiunile focalizate etnic. S-ar înlãturaastfel erorile de perspectivã ºi s-ar îngusta ºansele ca versiunile manipulate ideologic sã aibã credibilitate în ochii cititorului
mai puþin avizat.
2. Nu este strict necesar – deºi ar fi un frumos gest de solidaritate intelectualã – ca, pentru a scrie o astfel de istorie comunã întregiipopulaþii ardeleneºti, sã se alcãtuiascã echipe de experþi recrutaþi din rîndul celor trei etnii proeminente în trecut (români,
maghiari, germani). La urma urmei, o echipã de istorici români –
sau evrei, sau maghiari etc. – cu un program onest asumat ºi
nuanþat formulat în principalele lui compartimente, ar putea da
osintezã valoroasã de istorie a Transilvaniei chiar ºi fãrã a apela
la alibiul – „corect politic” – al includerii de reprezentanþi ai alteritãþii în echipã.
Nu cred cã este obligatoriu, într-o etapã cînd încã nu s-au eliminat suspiciunile reciproce, sã se apeleze la echipele mixte. Pe
de altã parte, þin sã menþionez explicit cã o asemenea echipã mi
s-ar pãrea o realizare în sine, satisfãcînd exigenþele minimale ale
aºezãrii pe noi baze a încrederii reciproce ºi, la urma urmei, ale
convieþuirii.
Revenind însã la ipoteza istoriei „transetnice” scrisã de o
echipã monocromã, esenþial este cred ca viziunea acesteia sã fie
una vãdind respect ºi interes real faþã de aporturile tuturor comunitãþilor ardeleneºti care au asigurat dezvoltarea vieþii din
provincie de-a lungul timpului. Aici este de vãzut cum stãm cu
adevãrat, fiindcã altminteri s-au mai vãzut versiuni naþionaliste
girate ºi de cîte un component minoritar al colectivului redacþional...
În cazul unei asemenea opþiuni, personal aº apela, în orice
caz, mãcar în stadiul în care lucrarea ar fi gata într-o primã versiune, la lectura avizatã a cîtorva colegi de altã etnie, experþi în
problematica investigatã.
Aº sublinia ºi faptul cã, pentru a da la ivealã o asemenea vers iune nu mi se pare esenþial ca autorii sã cunoascã în detaliu fiecare epocã ºi fiecare dintre variantele „etnic” configurate despre
acele epoci. Atunci cînd scriem sinteze nu cred cã este datoria
noastrã sã investigãm, la rîndu-ne, punct cu punct, mãruntaiele
unui moment istoric. Abilitãþile care se cer în acest caz îmi apar
ca fiind de altã naturã, ºi anume: se cere cuprins cu privirea orizontul pe cît posibil întreg al studiilor publicate pînã în acel moment. Se mai dovedeºte util apoi un simþ al proporþiilor (pentru
a nu umfla un element sau altul al trecutului în detrimentul celorlalte), deci abilitãþi de constructor. În fine, este nevoie de o excelentã capacitate de sintezã, prin eliminarea detaliilor nesemnificative ºi includerea esenþialului în vederea accederii la o viziune echilibratã, în care cititorii diverselor comunitãþi istorice

1. Deocamdatã nu existã decît istorii parþiale ale Transilvaniei. Credeþi cã este dezirabilã o istorie a acestei provincii
c are s ã sintetizeze trecutul tuturor comunitãþilor care trãiesc în ea?
2 . Cum vedeþi posibilã realizarea unui asemenea proiect?
3 . Care sînt problemele care necesitã în mod obligatoriu o
abordare transetnicã?
Rãspunsurile le publicãm începînd chiar cu acest numãr.
Redacþia

transilvane sã se recunoascã. Aici este pariul ºi nu multã lume ar
fi în stare sã îl împlineascã.
3. Problemele care au implicat contactele interetnice obligã la
verificarea percepþiilor proprii conform unui celebru adagiu latin: audiatur et altera pars. Prin urmare, chestiunile legate de
viaþa economicã ºi socialã, de raporturile politice nu au cum sã
fie omise dintr-o asemenea abordare. Dar nici mãcar cele þinînd
de cultura fiecãrui grup etnic nu sînt scutite de aceasta. Un singur exemplu: cum poþi înþelege arhitectura bisericilor româneºti
de lemn din Transilvania, ortodoxe fãrã a fi bizantine? Dar a celor de piatrã, tot româneºti ºi tot ortodoxe, deºi baroce ca formã,
din secolele XVIII-XIX? Inutil sã mai atrag atenþia asupra contaminãrilor reciproce în domeniul portului popular, a liniilor melodice folclorice ºi a miºcãrilor dansului tradiþional.
Pe scurt, foarte puþine lucruri din trecutul propriu pot fi înþelese fãrã a apela la trecutul celorlalþi. Rezultã de aici cã a înþelege
adevenit crucial, ºi nu a demonstra.
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Criteriile
operei „totale”
1. O astfel de lucrare este de mult timp aºteptatã în cercul oamenilor de º tiinþã ºi al cãrturarilor. Acest lucru este evident ºi prin faptul cã au existat deja încercãri în acest sens. Din partea maghiarã,
cea mai avansatã lucrare de acest gen este Istoria Transilvaniei
în trei volume, realizatã de Ins titutul de Istorie al Academiei
Maghiare de ªtiinþe, care a fost publicatã apoi ºi într-un singur volum, în limba maghiarã ºi în mai multe limbi strãine. Din partea
s aº ilor ardeleni, lucrarea intitulatã Micã istorie a Ardealului a lui
Harald Roth, publicatã întîi în limba germanã, iar mai recent, într- o ediþie revãzutã, în limba maghiarã, oglindeºte cel mai conving ãtor intenþia de a trata subiectul într-un mod cuprinzãtor. Nu am
cunoº tinþã de un exemplu asemãnãtor în istoriografia românã.
Dar dince punct de vedere sã fie „totalã” lucrarea doritã? Istoriile Transilvaniei apãrute pînã în prezent, cuprinzînd o perioadã de timp mai micã sau mai mare, nu sînt parþiale numai pentru
cã se concentreazã asupra relaþiei româno-maghiare, românogermane sau maghiaro-germane, ci ºi pentru cã unele se axeazã
pe istoria politicã, altele pe cea culturalã, socialã sau economicã.
Cele douã lucrãri amintite mai sus încearcã sã combine metodele
ºi rezultatele diferitelor ramuri ale ºtiinþei istoriei – ºi cu succes
considerabil –, dar, desigur, pregãtirea profesionalã individualã
a autorilor limiteazã aceastã privire de ansamblu asupra subiectului. Pentru cã oricît de pregãtit ar fi un istoric, el nu poate avea
aceeaºi erudiþie în toate disciplinele ºi ºtiinþele asociate care ar
putea avea un cuvînt de spus în tratarea subiectului.
Cauza cel mai greu de demonstrat sau de negat a acestor accente unilaterale o constituie concepþia autorilor privind definiþiile. În faptul cã încearcã sã includã Transilvania în istoria universalã a naþiunii de care aparþine o comunitate etnoculturalã
din Transilvania ºi sã o trateze ca parte a þãrii-mamã din perioadarespectivã sau în funcþie de aceasta. În acelaºi timp, ei nu neagã faptul cã anumite trãsãturi determinante ale acestei regiuni
provin din situaþia oarecum intermediarã a acesteia, avînd ca rezultat un anumit grad de independenþã. Drept consecinþã comunãa abordãrii din punct de vedere al istoriei naþionale, respectiv
regionale, apare o formulã de integrare dualã, conform cãreia,
în general, a existat un sistem de relaþii în interiorul Transilvaniei care, permanent sau pe intervale de timp, s-a aliniat unor
sfere de influenþã de nivel mai înalt, într-o anumitã mãsurã reciproc exclusive, maghiare, române sau – în anumite perioade –
germane (austriece), eventual s-a asimilat acestora, din proprie
iniþiativã sau în urma presiunilor externe. Istoriile Transilvaniei
pot deveni parþiale tocmai prin accentuarea anumitor conotaþii
externe ale integrãrii intraregionale, reuºite sau eºuate. Pentru a
rãmîne la cele douã exemple menþionate, perspectiva „sãseascã”
este prezentã pe alocuri la Roth – în cazul lui, nu în forma unei þãri-mamã, ci prin aprecierea favorabilã a influenþei dinastiei
Habsburgice asupra Transilvaniei –, la fel cum apare perspectiva
„maghiarã” în lucrarea în trei volume din Budapesta, care pornea de la cadrul þãrilor Sfintei Coroane.
Prin urmare, existã cel puþin trei modalitãþi prin care istoriografia referitoare la Transilvania poate învinge parþialitatea de

pînã acum. În primul rînd, prin elaborarea unui model fundamental de analizã a relaþiilor româno-maghiaro-germane ºi antrenarea în acest model a celorlalte naþionalitãþi, dupã specificul
perioadei studiate. În al doilea rînd, mesajul imaginii deja rotunjite în acest fel trebuie formulat de diverse ramuri ale istoriografiei ºi discipline asociate, prin apelul la interdisciplinaritate. Iar
în al treilea rînd, ar trebui întãritã baza de cercetare regionalã.
Unpunct de vedere care înlesneºte aceastã din urmã sarcinã este
una din mãsurile originalitãþii istoriei Transilvaniei, ºi anume
autonomia, care – fie ea relativã sau de un nivel mai înalt – putea
fi un scop în sine sau eventual un punct de sprijin în aºteptarea
unei afilieri dorite dar imposibile la momentul respectiv. În consecinþã, o întrebare de bazã a analizei din punct de vedere regional se referã la funcþia pe care i-o atribuiau dezvoltãrii independente a Transilvaniei, rezultatele finale pe care le aºteptau de
la aceasta a numite popoare sau comunitãþi care trãiau aici, în
diferite momente ale istoriei.
2. Pe calea indicatã în rãspunsul precedent, doar un grup de mai
mulþi specialiºti ar putea sã-ºi asume cu sorþi de izbîndã aceastã
sarcinã. Ar trebui sã fie reprezentate toate ramurile ºtiinþelor
umaniste, de la arheologie la etnografie, de la lingvisticã la istoria artei, de la politologie, istoria economiei pînã la sociologie.
Dintre diferitele metode trebuie aleasã cea potrivitã în funcþie de
întrebãrile-cheie ale fiecãrei perioade în parte.
Ar fiindicat sã se lucreze cu un grup de autori care este mixt ºi
dinpunct de vedere al naþionalitãþii. Astfel ar fi mai uºoarã colectarea ºi evaluarea literaturii de specialitate produse în diferite
limbi ºi totodatã s-ar reuni concepþiile de definire a istoriilor naþionale în cadrul unui proiect de istorie regionalã. Conceptele ºi
modalitãþile de expunere detaliatã, iar apoi de realizare a acestora ar trebui discutate în cadrul unei consfãtuiri profesionale, dupã evaluarea printr-un chestionar a cerinþelor tematice ºi a posibilitãþilor de colaborare a autorilor.
Pe parcursul elaborãrii conþinutului planului ºi scrierii lucrãriitrebuie pus un accent deosebit pe evaluarea culegerilor de documente ºi a textelor publicate în ultimii zece ani. În vederea realizãrii unei istorii regionale cuprinzãtoare, autorii nu pot efectua
cercetãri de bazã în arhive, dar trebuie neapãrat sã se bazeze pe
surse tipãrite. În acest domeniu am putut fi martorii unei activitãþi publicistice intense în anii trecuþi atît în Ungaria ºi România,
cît ºi în þãrile occidentale. Aceleaºi observaþii sînt valabile ºi în
privinþa literaturii de specialitate internaþionale.
O întrebare cheie a pregãtirii organizatorice este: în ce context profesional (de redactare), lingvistic ºi editorial se potriveºte un asemenea demers? ªi pe acest plan ar trebui urmãrit
un aspect mixt din punct de vedere naþional, respectiv un volum sau volume publicate în mai multe limbi. În vederea evitãrii localizãrii ºi pentru a mãri ºansele distribuirii în strãinãtate,
colectivul de autori nu ar trebui sã se limiteze la specialiºti
români-maghiari-germani din Transilvania. Într-un numãr mare de instituþii de cercetare ºi universitãþi din Europa de Vest lucreazãcolegi originari din Ardeal sau nãscuþi în alte þãri, care ar
putea contribui cu idei fundamentate ºtiinþific la tratarea acestui subiect.
3. Probabil cã nici în continuare nu ne putem aºtepta la apariþia unor opinii unanim acceptate privind întrebãrile care în
mod tradiþional constituie subiect de disputã, opinii care ar putea fi formulate de un singur colaborator în numele tuturor
coautorilor volumului/volumelor. Din acest motiv, subiecte
cum ar fi geneza popoarelor în Evul Mediu, perioada Principatelor sau miºcãrile naþionalitãþilor, iar apoi ale minoritãþilor
din epoca „modernã” ar trebui scrise, parþial sau integral, sepa-

ratde cãtre un autor maghiar, unul român ºi unul german. Ceea
ce ar însemna cã, în anumite subiecte, lucrarea nici mãcar nu ar
în cerca sã unifice concepþiile. Din punctul de vedere al politicii
redacþionale ºi editoriale, acest procedeu este relativ rar – ºi
poate fi privit negativ de publicul cititor mai larg –, dar pare
inevitabil în privinþa istoriei Transilvaniei dacã dorim sã includem în acelaºi proiect cercetãtori de marcã ai tuturor naþiunilor conlocuitoare.
Din celelalte posibile problematici care ar necesita o abordare transnaþionalã aº dori sã mai amintesc una: cea a curentelor
s pirituale europene (cum ar fi creºtinismul, Reforma ºi iluminismul) cu care fiecare grup etnic-social-naþional al regiunii a avut
tangenþe, chiar dacã în moduri diferite, însã cu consecinþe pe termenlung ºi, din acest motiv, analiza comparativã a acestora este
deosebit de binevenitã.
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