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Jurnal australian
De curînd m-am întors dintr-o cãlãtorie în Australia. Cu toatã fascinaþia mea pentru vegetaþia luxuriantã, pentru vara australianã, pentru lumina, clima ºi peisajul foarte diferit de cel european, dar mai
ales de cel românesc, un gînd nu mi-a dat pace nici acolo, nu-mi dã
pace nici acasã. Mã întreb, prea des, cum poate trãi poporul australian, format din atîtea popoare, atît de diferit faþã de poporul român.
O întrebare retoricã, dar atît de gravã.
Diferenþa în standardul de viaþã dintre australianul obiºnuit ºi
ro m ânul de aceeaºi categorie socialã nu se explicã prin faptul cã
soarele rãsare în Australia în locul în care apune în România sau
pentru cã aici mai tot timpul e varã sau pentru cã alãturi de o climã
b unã existã suprafeþe imense de deºert pline de bogãþii minerale sau
d e petrol încã neatinse sau pur ºi simplu pentru cã australienii ar fi
m ai deºtepþi decît românii. Secretul standardului lor de viaþã se explicã, în mare mãsurã, prin aceea cã resursele foarte mari ale continentului australian, aproape cît Europa, sînt distribuite la numai 19
milioane de locuitori, în prezent, ºi la doar 8 milioane în 1955. Pentru a ajunge de la un capãt la altul al Sydney-ului, cel mai mare oraº
d in Australia, trebuie sã strãbaþi 200 de kilometri. ªi asta pentru cã
puþini australieni acceptã sã locuiascã în bloc. Sydney-ul se compune d in suburbii, ca niºte oraºe satelit, formate din case fãrã etaj, aºezate în mijlocul unor grãdini pline de vegetaþie sau chiar a unor parcuri naþionale cu arbori seculari. Legãtura dintre aceste suburbii cu
centrul oraºului se face printr-o adevãratã reþea de autobuze, trenuri ºi feriboturi. Fiecare suburbie are administraþie proprie ºi utilitãþi p ublice la tot pasul. Fiecare suburbie îºi vede de treburile ei, mai
ales de bunãstarea ei, fãrã sã o preocupe curtea vecinului. Nici un
australian nu doreºte sã-ºi scoatã un ochi pentru a-ºi procura bucuria de a-l vedea pe vecinul sãu fãrã vedere.
Calmul cetãþenilor înºiruiþi înainte sã urce în autobuz se explicã
prin aceea cã sînt autobuze suficiente ºi acestea circulã conform
unui orar respectat la secunde. Cum se explicã lipsa de panicã ºi de
g rabã a celui care munceºte, dacã nu prin sentimentul cã munca îi
asigurã o viaþã decentã. Curãþenia toaletelor publice, aflate la tot pasul, inclusiv în trenuri ºi feriboturi, precum ºi confortul nãucitor al
mijloacelor de transport în comun se explicã prin aceea cã dotãrile
acestora sînt corespunzãtoare. Cum se explicã amabilitatea ºi grija
celor din serviciile publice de a „dãrui” cetãþeanului australian sentim entul cã el, australianul, indiferent de etnie, ºi aici sînt multe, este cel puþin stãpînul lumii în serviciul cãruia el, funcþionarul, agentul public, are onoarea sã serveascã. Numai prin aceea cã statul ºtie
sã- ºi aleagã funcþionarii ºi agenþii care îl reprezintã ºi îi plãteºte pe
m ãsurã. Agentul public din Australia îºi cere scuze atunci cînd este
nevoit sã te amendeze fiindcã ai încãlcat o anumitã regulã, dar te asig urã cã, pînã la urmã, totul va fi în ordine.
M - a impresionat felul în care se stã la coadã la autobuz, la bancã,
la cumpãrãturi. Oamenii nu numai cã nu se îmbrîncesc, dar nici nu
se ating unii pe alþii, pãstreazã o distanþã apreciabilã faþã de cel care
vorbeºte deja cu funcþionarul de la ghiºeu, faþã de cel care opereazã
la b ancomat sau cel care plãteºte pentru cumpãrãturi. Deºi eºti într-un spaþiu public, cu foarte mulþi oameni în jur, se creeazã un fel
d e intimitate între tine ºi cel cãruia îi vorbeºti. Nimeni nu trage cu
urechea, nimeni nu aruncã priviri indiscrete, nimeni nu te atinge
d ecît din greºealã ºi atunci îþi cere iertare numaidecît.
A ici bogãþia nu este etalatã în garduri ºi porþi de marmurã ca în
satul Certeze din Maramureº, ci în case înconjurate de grãdini spectaculoase sau ascunse în pãduri de eucalipt. Bogãþia se mãsoarã în
co nfortul din casã, întrebuinþat la maximum, în cãlãtorii „overseas”,
în administrarea unei bãtrîneþi care semãnã tot mai mult cu o viaþã
normalã, dar mai ales cu una activã. Mai toþi pensionarii sînt voluntari în programe publice, dedicate celor aflaþi în dificultate.
Existã desigur o luptã cumplitã pentru bani, putere ºi prestigiu,
dar în aceastã competiþie rezistã doar cei merituoºi. Cei care nu fac
faþã acestei curse „pe viaþã ºi pe moarte” pentru a obþine locurile
d in faþã, indiferent pentru ce domeniu concureazã, trebuie sã se
m ulþumeascã cu o existenþã obiºnuitã. Comparatã cu a cetãþeanului
român, este mai mult decît îmbelºugatã. Locuinþele sociale ale australienilor sãraci aratã ca niºte „viliºoare” din România. Rãspîndite
printre casele celor bogaþi, în toate suburbiile Sydney-ului, nu se recunosc cu nimic dintre acestea. Aceiaºi vegetaþie luxuriantã în jur,
plantatã ºi îngrijitã în mare parte de autoritãþi, aceeaºi construcþie a
caselor, aceleaºi servicii ireproºabile. Aceastã politicã a rãspîndirii
lo cuinþelor sociale printre casele celor cu venituri medii ºi mari este
recentã ºi a fost luatã pentru a impune standarde înalte ºi celor cu
venituri mici ºi pentru a-i determina sã-ºi modifice comportamentul ºi aspiraþiile. Este limpede cã infracþionalitatea este aproape eliminatã în cartiere unde toatã lumea se comportã civilizat ºi amabil.
Presiunea grupului, a vecinilor, îi determinã pe cei cu tendinþe antisociale sã se conformeze modelului cultural al celor cu standarde
înalte. Dar ºi serviciile publice ºi ajutoarele sociale sînt pe mãsurã.

În Australia acolo unde individul nu face faþã anumitor standarde
intervine statul pentru a suplini lipsa de resurse. Cînd într-o locuinþã socialã se defecteazã un robinet, locatarul dã un telefon. Peste
maximum douã ore i se schimbã robinetul cu scuzele de rigoare
d in p arte a celui care reprezintã autoritatea publicã. Intreþinerea
lo cuinþei sociale, în cele mai mici amãnunte, inclusiv zugrãvitul,
s chimbarea mobilierului din bucãtãrie, baie ºi a mochetei este
„treaba statului”.
A ustralia nu se bucurã doar de resurse naturale încã neevaluate,
ci ºi de un model de administrare politicã anglo-saxon. Un model
care lasã cetãþeanului toatã libertatea de miºcare ºi de alegere, mulþumindu-i cînd se poartã civilizat, dar care îi pretinde sã respecte ºi
ceea ce nu este a lui în egalã mãsurã cu ceea ce îi aparþine. Spaþiile
publice sînt pline de astfel de inscripþii pentru cel care oferã locul
unei persoane mai în vîrstã sau pentru cel care nu mãnîncã în autobuz. Libertatea ta nu trebuie sã supere pe nimeni sau sã pricinuiascã vreun rãu.
Pentru mine aceste reguli nu erau noi. ªi acum mã tulburã
am intirea bunicii care mã lua în braþe atunci cînd voia sã-mi dea cîte
o povaþã. Una dintre acestea suna foarte asemãnãtor cu regulile australiene: „Poþi sã te porþi oricînd în voie, dacã nu superi pe nimeni
cu p urtarea ta”, spunea bunica. Era o tãrancã fãrã instrucþie. Satul
copilãriei mele se guverna dupã astfel de reguli, foarte puþin diferite
de cele australiene din anul 2002. Dar a venit colectivizarea ºi nim eni nu a mai respectat pe nimeni. A venit industrializarea ºi oraºul
s-a transformat într-o mahala uriaºã. Sã fie Australia premodernã
sau România scãpatã de sub control?
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KELEMEN Attila

Despre plictis

3.
În ultimii ani, maghiarimea oficialã din România a devenit practic
moartã de plictisealã. Iar cea neoficialã, iubitoare de viaþã, îºi face
b agajele. Sãrãcia ºi plictiseala! Un sociolog mi-a povestit acel fapt nepublicat nicãieri cã existã mai multe mii de pãrinþi (nu numai maghiari, dar ºi români, mai ales în zona de lîngã graniþã!) care, disperaþi, ºi-au înscris copiii în licee din Ungaria, sperînd cã aceºti copii
vor prinde rãdãcini acolo ºi cã poate îi vor salva ducîndu-i ºi pe ei
dincolo. Atmosfera disperatã nu a fost diminuatã nici de faptul cã în
ultimele sãptãmîni forþele politice apropiate actualului, respectiv noului g uvern din Ungaria au fãcut ca atmosfera din Ungaria sã se infiltreze dincoace de graniþã, deseori intensificatã pînã la panicã. Poate
nici n- ar fi trebuit sã scriu acestea, fiecare cunoaºte situaþia – ea însã
þine în mod logic de acest capitol.

4.
Problema românilor ºi a maghiarilor din România este aceeaºi: românii. Acest lucru îi pune într-o luminã defavorabilã pe români, dar
nu ne surîde nici nouã. Am putea avea mai multã fantezie, dar cine
se plictiseºte...
Trînta dusã întru apãrarea intereselor faþã de puterea româneascã – luptã ce pãrea cã este mijlocul cel mai adecvat ºi, oricum, legitim al încordãrii existenþei, deoarece promitea lãrgirea spaþiului de
miºcare – a devenit tematica cea mai importantã – dominantã,
practic – a vieþii publice maghiare din România. Sã facem abstracþie
de cauze, de faptul cã scriem presa maghiarã din România, de mãsura în care prietenii ºi duºmanii noºtri români reflectã legitimitatea
formei de viaþã eroicã a partizanatului, de forþa pe care o are liberalismul maghiar din România etc. Sã ne mulþumim cu atît, cã gîndirea no astrã are o singurã tematicã, cã fuga este totdeauna la îndemînã: cu ro mân ii existã probleme, e mai bine sã þinem cont de acest
lucru. Îi avem în vizor de la o vreme încoace. Ei sînt de fapt niºte
mecanisme antropoide de creat probleme. Acolo unde se aflã un
ro mân, se contureazã deja o problemã, naþia întreagã este puþin
rãmasã în urmã, toatã lumea ºtie acest lucru, ºtiu ºi ei, pentru cã
se mai uitã ºi ei la televizor ºi vãd ce se petrece în lume, chiar dacã în general se uitã la niºte prostii despre care mai bine sã nici
n u mai vorbim. ªi iatã-ne închiºi laolaltã cu aceºtia!...
Prietenii noºtri români sînt de-a dreptul proºti, putem sã fim de
acord cu toþii. Noi în schimb sîntem plictisitori!

5.

1.

Dacã te aºezi la o masã de poker ºi în 10 minute
n u- þi dai seama cine e sucker- ul, atunci tu eºti
sucker-ul.
(vorbã înþeleaptã din Las Vegas)

Maghiarimea din România moare de plictis. Stricto senso! Cu fetiºismul ei pentru tradiþii îºi mai procurã din cînd în cînd cîte un
moment plin de extaz, însã ceaþa grea a melancoliei sale nici atunci
nu se risipeºte complet. Deºi mai existã un truc vechi, prin care se
p o t vindeca asemenea boli, pentru acesta însã îþi trebuie un deºert,
trebuie sã ai credinþã ºi mult, foarte mult timp.
Un tînãr german mult citat a scris: „de orice acþiune este legatã
ºi uitarea, precum viaþa organicã are nevoie nu numai de lumin ã, ci ºi de întuneric. Cel care simte numai istoriceºte, pînã în
mãduva oaselor, seamãnã cu acela care este forþat sã nu doarmã,
sau cu un animal care trebuie sã trãiascã din rumegat, ºi numai
din rumegat. (...) Simþul istoric, la un anumit grad, devine nociv
pen tru toate fiinþele vii”.
I storismul nostru se întruchipeazã în plictisealã. Ceea ce înseamnã o anume aservire faþã de bolile gramaticale/retorice/logice.
Dar poate este încã prematur sã ne speriem de drac.

Cine are puterea sã introducã în viaþa publicã maghiarã din România noi teme, care sã aibã o mizã realã? Partidele? Presa? Partidul ºi
presa ar trebui sã fie printre primele teme noi despre care ar trebui
sã vorbim. Nu cu „nu”, ci cu „da”: „da” pentru presa maghiarã din
România (este inutil sã spunem „nu” diletantismului), „da” pentru
reînnoirea în cadrul UDMR (nu-i de nici un folos sã spunem „nu”
corupþiei), „da” pentru colaborarea pragmaticã cu românii (inutil
sã spunem „nu” oprimãrii). Trebuie sã gîndim în „da”-uri ºi nu în
„nu”- uri. Acest lucru însã nu este de ajuns, trebuie sã introducem
noi teme, trebuie sã le dãm foc, pentru cã ºtiþi bine... plictisul...
Afirmaþiile optimiste încep cu „da”. Sã spunem „da” pentru demararea proiectelor de dezvoltare a imaginii viitorului, sã spunem
„da” pentru înlãturarea treptatã a dependenþei de resursele din Un-

2.
În naþionalismul maghiar ardelenesc, plictiseala umblã mînã-n mînã cu cultul pasivitãþii ºi cu legitimarea urii faþã de români. În linii
m ari ea ar putea fi descrisã astfel: eu mã mulþumesc cu superioritatea mea culturalã, nici nu vreau nimic, numai sã fiu lãsat în pace, mai beau cîte un pahar în cîrciumã, mai scot bãlegarul din
grajd, din cînd în cînd fac un drum pînã la Pesta sã mã întîlnesc
cu prieten ii mei plecaþi de aici sau nãscuþi acolo, mai beau cîte
un pãhãrel ºi cu aceºtia, iar apoi mã delectez cu peisajul matinal, mai fac niºte remarci despre, aºa e foarte bine, cei înþelepþi
se mulþumesc ºi cu mai puþin etc.
Un astfel de neo-romantism al plictisului este în rãspîndire, deºi
acele vechituri istoricizante cu care cei plictisiþi îºi mobileazã viaþa,
sînt niºte arme cu care se poate cel mult lovi, nu ºi tãia sau împuºca.
Cu toate acestea, aceastã plictisealã este o stare stabilã, pentru cã dã
naºtere unei satisfacþii narcisice. Cei plictisiþi numesc acest narcisism mîndrie.
Iar cel plictisit este, bineînþeles, lipsit de orice simþ al umorului,
adicã este un monad fãrã ferestre, incapabil de cunoaºtere. Din
aceastã cauzã, deºi omul plictisit poate fi sincer ºi cinstit din cap pînã în picioare, dacã plictiseala sa este de sorginte melancolicã, e mai
b ine sã nu-l încredinþãm cu decizii legate de organizarea vieþii. Adicã
e mai bine pentru toatã lumea sã nu fie factor de decizie în politicã.

g aria, sã spunem „da” pentru dezvoltarea societãþii informaþionale,
pentru cã ar putea avea rezultate care ar lãrgi conºtiinþa, sã spunem
„d a” pentru ideea transilvanã, în general sã ne învîrtim în afirmaþii
ºi nu în negaþii.
„Da” pentru personalitate, pentru culori, „da” pentru scandal ºi
pentru împãcare, „da” pentru febrã fiindcã vindecã, „da” pentru tot
ce este latin, fiindcã niciodatã nu se plictiseºte.
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