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Revizuirea Constituþiei
ºi regionalismul
Despre revizuirea Constituþiei s-a vorbit imediat dupã adoptarea ei.
De fapt, ea nu a fost de la început votatã de PNÞCD, UDMR ºi PNL,
iar înainte de votul „Constituanþei” mulþi specialiºti în drept i-au
adus critici serioase. ªi atunci, ca ºi acum, criticile au vizat îndeosebi statutul proprietãþii, separarea puterilor în stat ºi statutul preºedinþiei. De asemenea, UDMR a contestat mereu forma primului
articol, care statueazã statul naþional român. Pe lîngã ideile de
fond, este discutabil stilul întregii compoziþii, de multe ori demagogic ºi bombastic. Dar o discuþie lucidã nu a fost posibilã atunci,
în primul rînd datoritã Puterii, FSN, datoritã oscilaþiilor doctrinare
ºi conservatorismului preºedintelui Ion Iliescu. Era perioada în
care nu se pomenea cuvîntul „capitalism”, iar Raþiu ºi Câmpeanu
erau consideraþi duºmanii naþiunii, veniþi din strãinãtate sã cumpere þara. Cu toate criticile, Constituþia „iorgovanã” a trãit zece ani
fãrã contestãri majore. S-a fãcut apel la ea cînd au fost contestate

trativã, regionalizarea, mai precis, ar impune, de jos în sus, noi
modele instituþionale, noi forme ºi relaþii ale puterilor în stat. Conotaþii ale regionalizãrii sînt descentralizarea, autonomia localã,
votul uninominal etc.. Dar ele sînt jumãtãþi de mãsurã, jumãtãþi
de adevãr, dacã le includem într-o piramidã unde toate atîrnã, þinu te de sus, de douã mîini a douã persoane.
Dar, aºa cum în urmã cu zece ani politicienii români se fereau
sã pronunþe în public cuvîntul „capitalism”, sînt ei astãzi pregãtiþi
sã depãºeascã alte tabu-uri? ªi de ce avem noi tot felul de tabu-uri?
Este evident cã tabu-ul exprimã un deficit de mentalitate, rãmîneri
în urmã faþã de spiritul vremii nu numai sub raport economic, ci
în special de nivel cultural. Vorbesc despre culturã în sens larg, înglobînd economicul, politicul, esteticul, spiritualul, creativitatea.
Oportunismul nostru nu are un atribut pe care îl iubim foarte
mult, cel de „naþional”. Or, un oportunism naþional, în aceste momente, ar trebui sã ne îndrepte spre valul european, nu spre gîrla
de la capãtul grãdinii þãranului arînd cu plugul tras de un cal, sau
de lîngã vila politicianului traficant, sau a parvenitului din ciubuc
ºi ºpagã. Politicianul român nu vede, cu ochelarii lui pentru distan þã, interesul general, ci este preocupat de exploatarea de tabu-uri în scop electoral. Clasa noastrã politicã nu a tras niciodatã cãr uþa, aºteptînd ca ea sã fie împinsã de marea masã a populaþiei. De
aceea nu au loc schimbãri la noi, ci doar mici revizuiri, fardãri, vãr uit de faþadã.
Faptul de a fi sub vremuri este mistificat, apoi, în sensul cronicar ului de acum cinci veacuri. Orice idee novatoare, care nu este
în consonanþã cu tãrãgãnarea, lipsa de voinþã, comoditatea, este
întîmpinatã cu replica: „nu este momentul”. Dar a fi fost atunci
sub vremuri ºi a fi astãzi sînt douã situaþii diferite. A nu fi momentul nu înseamnã, astãzi, decît o amînare din raþiuni de oportunism
personal. A depinde, atunci, de vremuri, însemna sã te supui cu
sabia la gît, în timp ce astãzi înseamnã participare la istorie. Astfel,
pentr u o constituþie care nu este funcþionalã nu trebuie aºteptat
„momentul”. Este evident cã e nevoie de o nouã constituþie pentru
România, nu de cea veche, operatã ºi cu transplanturi pe la unele
articole. Pentru asta nu trebuie aºteptat: nici NATO, nici noul Parlament, nici mintea de pe urmã a românului, nici Mesia.
Dar dacã mã gîndesc mai adînc, cel mai bine ar fi sã lãsãm pe
mîine, sã formãm ceva comisii de studiu, de redactare, din care sã
facã parte juriºti, economiºti, politologi, sociologi, profesori de gramaticã, ingineri (cît mai mulþi ingineri), ziariºti, deputaþi, senatori, miniºtri, consilieri de la Preºedinþie, militari, secretare, ºoferi,
reprezentanþi ai sindicatelor, patronatului, societãþii civile, ai consiliilor elevilor, muncitori, þãrani, intelectuali, femei, bãrbaþi, bãtrîni, copii, români, maghiari, germani, þigani ºi Ion Budai
Deleanu în mod deosebit.
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Daniel VIGHI
unele legi de cãtre Opoziþie ºi mai ales s-a amintit primul articol,
fundamentul partidelor naþionaliste. Acest articol, care defineºte
statul român drept naþional, unitar ºi suveran, a fost folosit de
multe ori în loc de ciomag, de sperietoare, de cãluº în gurã, demagogic. Se vede prea bine, acum, cã acest articol nu apãrã România
nici de condiþionãrile din afarã, nici de corupþia din interior, iar
ironia istoriei – care este usturãtoare ºi nu uitã niciodatã sã se manifeste – s-ar putea sã le rîdã în nas tocmai demagogilor naþionalismului ºi suveranitãþii naþionale. E foarte posibil ca aceºtia sã rãmînã cu mîinile goale în noile condiþii istorice, cînd conteazã mai
mult biletul de avion decît culoarea bãncii din parc.
Ceea ce se constatã acum, dupã zece ani, de cãtre o clasã politicã în schimbare de generaþii, cu un altfel de limbaj, cel puþin, este
cã legea noastrã fundamentalã este tributarã momentului cînd a
fost ea redactatã, cã este greu de respectat, cã are multe ambiguitãþi. Ideea necesitãþii revizuirii ei este aproape unanimã. Din pãcate, însã, aºa cum se întîmplã adesea la noi, preocuparea este în
primul rînd faþã de text. Nici acum nu se proiecteazã mai întîi o viziune fermã, clarã, racordatã la experienþele europene asupra României. Dupã 12 ani de mers tîrîº-grãpiº, cînd am fost mai mult
împinºi de la spate sã facem privatizare ºi reforme, harta europeanã a României nu are culori prea armonioase, ci mai mult petice
cusute neîndemînatic.
Dat fiind faptul cã este posibilã primirea noastrã în NATO, cã asta ne-ar permite sã ne pregãtim în liniºte pentru aderarea la UE,
cred cã mai întîi ar fi necesarã nu revizuirea Constituþiei, ci revizuirea construcþiei României. Este evident faptul cã România are nevoie de o nouã construcþie instituþionalã care, apoi, sã fie consfinþitã în Constituþie. Nu de o revizuire care sã nu schimbe nimic avem
noi nevoie, ci de o schimbare propriu-zisã. În acest context, discuþia despre construcþia administrativã este inevitabilã. Piramida actualã genereazã stagnare ºi corupþie. O nouã construcþie adminis-

Adnotãri ºi paranteze.
La Blaj
Dezbaterile organizate, ca de fiecare datã cu profesionalism, de
Liga Pro Europa, de data aceasta la Blaj, au avut în vedere scrutarea academicã a tradiþiei ºi a perspectivelor culturii româneºti în
Transilvania ºi Banat. Studenþii prezenþi la cursuri au fost selectaþi din toate marile centre universitare din þarã ºi mi s-au pãrut
extrem de bine informaþi, cîþiva dintre ei erudiþi chiar, în istorie,
studii politice, ºtiinþe economice. Cu acest prilej a fost lansat volumul Provincia 2000, cuprinzînd o serie de articole publicate în
revistã în primul an de existenþã al acesteia, o selecþie realizatã de
Molnár Gusztav, cu Szokoly Elek ca editor coordonator. Volumul
este tipãrit de Editura Pro Europa din Tîrgu Mureº cu sprijinul
fundaþiei Heinrich Böll din Germania. Aºa cum s-a putut, de altfel, remarca în rãstimpul celor doi ani de existenþã ai revistei Provincia, specificul ºi implicit originalitatea acestui demers publicistic constã în faptul cã reprezentanþi ai societãþii civile aparþinînd comunitãþilor maghiare ºi româneºti din Transilvania ºi Banat au decis sã construiascã un „for comun în spaþiul public”,
dupã cum sîntem asiguraþi într-un scurt preambul cu valoare de
manifest al volumului intitulat, nu întîmplãtor, aº zice, Ce vrem
º i ce nu vrem.
Mi-am propus în rîndurile urmãtoare sã recapitulez angajamentul principial al colegiului redacþional din scurtul „manifest”
programatic pentru a preîntîmpina (ºi cu acest prilej) orice posibile interpretãri, altele decît cele avute în vedere de autorii lui. Înainte de toate, trebuie sã subliniem angajamentul democratic al ini-

þiativei de faþã, de care trebuie sã þinã seama oricare scrutare analiticã onestã a tot ceea ce am întreprins. Dincolo de diversitatea
abordãrilor din paginile antologiei, oricît de variate ºi divergente
chiar, existã cîteva principii care le unesc indiscutabil. Acestea se
regãsesc în arealul ideatic al lumii contemporane în varianta ei liberal-pragmaticã, angajatã în promovarea unei lumi plurale ºi
deschise. Voinþa redactorilor revistei în construirea a ceea ce aceºtia numesc prin sintagma „for comun în spaþiul public al Transilvaniei ºi Banatului” are în vedere ieºirea din „epoca disputei” ºi
intrarea în aceea „a dialogului”. De bunã seamã cã dialogul este el
însuºi o formã a cultivãrii diversitãþii în idei ºi atitudini, altfel devine inevitabil monolog ºi, mai apoi, ferment posibil al unui autoritarism/totalitarism fãrã perspective. Care sînt marginile conceptelor asumate ºi unde anume dialogul se transformã în disputã ireconciliabilã? Rãspunsul se regãseºte în chiar afirmarea fãrã echivoc a voinþei colectivului redacþional de a delimita intenþiile declarate programatic de oricare altele adãugate în rãspãr cu acestea. Ar
fi de adãugat aici cã „responsabilitatea acestui nou început” îºi are
una din resursele importante în transparenþa efectivã a tuturor intenþiilor, a atitudinilor ºi aspiraþiilor sociale ºi politice: nimic ambiguu, nimic subversiv, nimic construit semantic sub zodia una gîndeºti, alta scrii aºa cum au dat de înþeles adesea cei care ne resping
„responsabilitatea acestui nou început”. Ne asumãm acest principiu oricîte neplãceri sau posibilitãþi de interpretare rãu intenþionatã ar putea sã se nascã din acesta. Iatã, bunãoarã, faptul cã „istoria
acestei regiuni” a fost „pînã acum strict divergentã” este o realitate
asumatã în comun în vederea înþelegerii aprofundate a acesteia ºi,
mai apoi, pe aceastã cale, a depãºirii ei. Au existat, în Transilvania
mai ales, nedreptãþi ºi politici greºite pînã în în 1918 ºi dupã 1918.
Diferenþele popoarelor din Ardeal au fost mai întotdeauna divergente, construcþiile ºi punþile au fost mai ales precare, solidaritatea impusã demagogic s-a suprapus vieþii transilvãnene ºi i-a adãugat componente ideologice care au falsificat-o, i-au deturnat posibilele puncte de convergenþã ºi au impus diferenþele conflictuale
în dauna celor constructive. De aceea, socotim cã trecutul nostru,
vrînd-nevrînd comun, trebuie scrutat „fãrã prejudecãþi ºi inhibiþii”; transformarea Celuilalt în partener – una din dorinþele sincere ale grupãrii noastre – pretinde o adecvatã arheologie a ideii
acesteia: au fost vreodatã în istorie ungurii, saºii, secuii, rromii ºi
românii ardeleni parteneri? Au existat asemenea tentative în istoria Transilvaniei? ªi chiar dacã, în ce-i priveºte pe români, acestea
nu au fost satisfãcãtoare, meritã ca în noul veac sã fie continuatã
politica supremaþiei etnice, a transformãrii convergenþei în divergenþã ºi a diferenþei prin complementaritate în vechea diferenþã
prin excludere?
O parantezã se impune: postmodernitatea (sau transmodernitatea) aspru criticatã de studiile asupra omului recent ale lui
Horia-Roman Patapievici este, pentru mine cel puþin, un concept
necesar ºi inevitabil în demersul Provinciei. Explicaþia mi se pare
limpede: nu ºtiu cum aº putea numi altfel aceastã nouã realitate
în care construcþia politicã îºi gãseºte zona de convergenþã în abordãri de tip transetnic. Socot cã demersul Provinciei persevereazã
altundeva decît modernitatea romanticã ºi postromanticã edificatã
pe legitima, atunci, apariþie a conºtiinþei identitare cu temelii etnice. Adaug degrabã aici ºi faptul cã Transilvania acestui proiect politic se doreºte a fi o regiune „în care deosebirile religioase, etnice,
culturale sã se completeze reciproc în beneficiul regiunii”. Mai
limpede încã: dacã în modernitatea celor douã veacuri, politica româno-maghiarã era determinatã de diferenþele culturale metamor fozate într-un lung ºi inepuizabil kulturkampf naþionalist, astãzi noi am vrea ca vechea diferenþiere sã se topeascã într-un punct
de convergenþã nou prin inversarea prioritãþilor de identificare.
Astfel, în identitatea politicã (regionalã), sã ne definim ca ardeleni
(unguri, români, saºi, rromi), iar în identitatea culturalã sã fim
români, unguri, saºi cu specific ardelean în culturile cãrora le
apar þinem. Dupã cum se vede: odatã afirmarea identitarã – cea
politicã – ar putea fi una regionalã; prin ea s-ar putea împlini convergenþa prin regãsirea unui suport de solidaritate nou; a doua oarã afirmarea identitarã – cea culturalã – presupune afirmarea diferenþei, ºi a diversitãþii, în orizontul etnic propriu. Aceastã disociere nu aparþine modernitãþii întrucît nu se înscrie în paradigma de
tip kulturkampf, ci într-una a complementaritãþii, dacã nu armonice, atunci cel puþin animatã de bunãvoinþã reciprocã. În fapt,
cultura naþionalistã nu este Culturã, ci Propagandã, adicã tot politicã. Prin aceastã metamorfozã posibilã, identitatea etnic-culturalã, atîta timp cît este Culturã, nu alimenteazã divergenþa, ci convergenþa, complementaritatea ºi nu excluderea. Este adevãrat cã asemenea principii s-ar putea sã fie încã multã vreme minate de obiºnuin þele noastre vechi, adicã moderne, ºi sã continuãm sã ne
identificãm politic ºi cultural prin excludere ºi conflict, numai cã,
dacã aºa ar sta lucrurile, aceasta nu înseamnã deloc cã noua realitate – în care diversitatea devine tot mai mult o chestiune culturalã, iar convergenþa ºi unitatea tot mai mult o afacere politicã – nu
se va impune ca realitate ºi, impunîndu-se, sã pretindã legitim sã
aibã un nume. Eu prefer sã-i spun lume postmodernã, pentru cã
nici nu ºtiu cum aº putea sã o numesc altfel.
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