mu rmure sugereazã cã inclusiv serviciile de informaþii trebuie
sã raporteze doar ce place urechilor trandafirii ºi fine.
Îmi pun, totuºi, întrebarea, de ce aceastã lipsã de reacþie a cetãþeanului faþã de propriul destin, în fond. Un rãspuns, care defineºte mentalitatea românilor, se poate descoperi nu numai în istorie, ci ºi în referendumurile recente pentru înfiinþarea de noi
comune. Multe comune din judeþul Bihor au fost înfiinþate dupã
apartenenþa sau nonapartenenþa la CAP. Au apãrut astfel constr u c þii hilare formate din localitãþi de o parte ºi de alta a unui
mu n te, la mari distanþe, fãrã cãi directe de acces. Au avut acum
posibilitatea sã intre într-o nouã formã, normalã. Dar cei din
cen trele reºedinþã de comunã au votat împotrivã iar mulþi dintre
ceilalþi, direct interesaþi, nu s-au prezentat la vot. A fost mai mult
u n fel de exerciþiu de manipulare, unde primarii în funcþie s-au
folosit de specialiºti. La bufetul dintr-un sat de munte a fost lansatã întrebarea: „Centru de comunã vreþi voi sã fiþi? Sã fie sediul
Poliþiei colea, vizavi?” Pînã atunci nici nu se gîndiserã cã dacã satul lor va fi reºedinþã de comunã acolo va fi ºi Poliþia… Existã,
deci, în orice formã de organizare administrativã o plãcere a centralismului, o plãcere de a trage friºca pe tortul tãu. Existã, apoi,
o men talitate comodã, care aºteaptã de la alþii schimbarea, de a
nu protesta vehement decît atunci cînd nu mai picurã nimic,
cînd bãtaia de joc a depãºit toate limitele. Mai existã un fel de urã
de sin e manifestatã în invidia faþã de celãlalt: de ce sã înfiinþãm
comu na noastrã, dacã nu eu voi fi primar? Observarea desfãºurãrii acestor referendumuri mã face sceptic ºi în ce priveºte
even tualitatea regionalizãrii þãrii. Existã o anume corupþie a voinþei ºi mentalitãþilor care ne þine mereu în urmã, care înseamn ã, de fapt, o mare neîncredere în noi înºine. Românii vor, parcã, sã fie apãraþi de alþii, conduºi de alþii. Mulþi doresc integrarea
în NATO cu gîndul cã România va trebui sã urmeze o politicã dictatã de þãrile dezvoltate ºi puternice ale organizaþiei. Tot aºa, sînt
tot mai mu lþi care cred cã am avea nevoie de un preºedinte de altã n aþionalitate decît românã (dar nu ungur, totuºi). Un neamþ.
Ar fi aceasta ºi o sugestie pentru PNL sau PNÞCD, de exemplu. Se
pare cã istoria are ºi întoarcerile ºi ironiile ei.
Cît priveºte corupþia ºi ardelenii, ne-am resemnat. Ca sã obþinem niºte finanþãri pentru un pod, mai invitãm cîte un ministru
la o vînãtoare, îi mai facem o casã de vacanþã ºi în Ardeal, îi mai
îmbogãþim conturile, mai un cadou de ziua lui, a nevestei, a copiilor (de la universitãþile europene) ºi tuturor ni se pare normal
ºi-l felicitãm pe cel ce reuºeºte.
TRAIAN ªTEF s-a nãscut în 1954 la Brãdet, jud. Bihor. Este redactor la revista Familia. Despre mistificare. Eseuri, Oradea, 1997.

Gheorghe SÃSÃRMAN

Naþionalismul, sau
cine seamãnã vînt
Discuþiile în jurul semnificaþiei ºi temeiurilor actuale ale naþionalismului par, în ultimul timp, sã polarizeze tot mai acut spiritele,
provocînd adeseori polemici aprinse. Întrucît e de presupus cã
unele disensiuni decurg din accepþia sau conotaþiile diferite atribuite acestui cuvînt, cred cã ar fi util sã zãbovim o clipã asupra definiþiei propriu-zise a noþiunii. Vom constata astfel cã dicþionarele
enciclopedice nuanþeazã ºi ele diferit înþelesul pe care îl acordã
naþionalismului. Citesc, de pildã, într-un L arousse: Nationalisme:
Doctrine politique qui préconise la prise de conscience ou la
défense des intérêts nationaux
et se fonde sur l’exaltation de l’
1
idée de patrie ou de nation. Într-un Webster : Nationalism 1. a)
devotion to one’s nation; patriotism. b) excessive, narrow, or
jingoist patriotism; chauvinism. 2. The doctrine that national
interests, security etc. are more important than2 international
considerations; opposed to internationalism. Sau, într-un
Mackensen: Nationalismus: (über)betontes Volks-, Staatsbewußtsein. Nationalist: wer das eigene Volk (den eigenen Staat)
3
überbewertet.
Se pot face numaidecît unele observaþii de ordin general. În
primul rînd, cã enciclopediile consultate leagã noþiunea de naþionalism de aceea de naþiune, din care de altfel ºi derivã. Am tradus
deci intenþionat termenul german Volksbewußtsein prin conºtiinþã naþionalã, întrucît în limba românã un termen mai potrivit
nu existã (ar fi trebuit sã spun conºtiinþa apartenenþei la un popor), dar ºi pentru cã în germanã noþiunile de popor ºi de naþiune sînt foarte apropiate, Volkszugehörigkeit însemnînd, de fapt,
apartenenþã naþionalã sau naþionalitate; în acelaºi dicþionar,
de altfel, cuvîntul Nation e explicat prin cuvîntul Staatsvolk. În al
doilea rînd, cã se face deosebire între nuanþa patrioticã a naþionalismului ºi varianta lui excesivã, de sorginte ºovinã. În fine, în al
treilea rînd, cã naþionalismul desemneazã ºi o doctrinã politicã ºi

cã aceasta pune interesele naþionale mai presus de considerentele
internaþionale. Sã analizãm acum mai de aproape aceste trei
aspecte.
Naþionalismul are deci de-a face cu conºtiinþa naþionalã, cu
naþiunea. Nu voi recurge aici la încã un excurs prin enciclopedii,
pentr u lãmurirea unui nou termen, ci mã voi mulþumi sã observ
cã criteriile prin care se defineºte o naþiune sînt foarte diferite ºi,
pe de altã parte, cã existenþa însãºi a naþiunilor are un caracter istoric. Într-adevãr, dacã în unele cazuri etnia primeazã în definirea
naþiunii, într-altele se dã prioritate limbii, religiei, tradiþiilor, istoriei sau geografiei. Nu e uºor sã gãseºti ce anume au comun, din
punctul de vedere al definirii lor, felurite naþiuni – francezã, americanã, elveþianã, chinezã, românã, somalezã, israelianã, afganã,
brazilianã, ca sã luãm doar cîteva exemple; unde mai pui cã se
vorbeºte uneori ºi despre o naþiune arabã. La aceastã labilitate a
noþiunii, se adaugã faptul cã naþiunile nu s-au constituit concomitent ºi cã, prin urmare, avînd evoluþii diferite în timp, se aflã în
stadii diferite de maturizare ºi afirmare, cu obiective ºi cerinþe dar
ºi cu reprezentãri despre sine foarte variate. Motiv pentru care
doctrinele naþionaliste se pot servi ºi chiar se servesc, în demonstrarea tezelor pe care le vehiculeazã, de argumente dintre cele
mai diverse ºi nu o datã contradictorii.
Cîtã vreme naþionalismul serveºte constituirii conºtiinþei naþionale sau se opune asupririi naþionale, ºi în mãsura în care se
identificã cu patriotismul, cu sentimentul apartenenþei la o comunitate etnicã, de limbã, tradiþii, religie, statalã etc., el are, desigur,
o funcþie pozitivã, necesarã. Din nenorocire însã, istoria, ºi chiar
cea recentã, dovedeºte cã nu o datã doctrinele de iz naþionalist au
depãºit acest cadru, au alunecat pe panta exceselor, degenerînd în
ºovinism ºi rasism, exaltînd sentimente, manipulînd fãrã jenã
conºtiinþe, fanatizînd spirite, aþîþînd instincte, semânând urã ºi
instigînd la fapte scelerate, nedemne de fiinþa umanã. Din retortele naþionalismului extrem
s-au distilat doctrine politice dintre cele mai odioase, teorii ºi teze
monstruoase, cãrora omenirea
le-a plãtit un dureros tribut. Cãci
orice semnificaþie raþionalã se
sfîrºeºte acolo unde începe sã se
teoretizeze superioritatea unei
naþiuni, a unui popor, dar ºi a
unei religii sau a unei rase, asupra tuturor celorlalte.
Naþiunile nu existã în vid, ci se
învecineazã sau se întrepãtrund
într-un spaþiu geografic concret.
Dacã ar fi sã ne luãm dupã propria reprezentarea a feluritelor
varietãþi locale ale naþionalismulu i militant, planeta noastrã ar
trebui neapãrat clonatã, cãci unul ºi acelaºi teritoriu este revendicat, cu argumente istorice reale sau fanteziste, de mai multe asemenea falange în acelaºi timp. Cum oare s-ar putea înfãptui concomitent Albania Mare ºi Serbia Mare, Ungaria Mare ºi România
Mare, Germania Mare ºi Polonia Mare? Ce s-ar întîmpla dacã
francezii ar aspira la hotarele imperiului napoleonian, italienii la
ale celui roman, grecii la fruntariile lui Alexandru, mongolii la ale
lu i Genghis Han? Ce-ar fi dacã fiecare naþiune ar reclama adicã
pentr u sine teritoriul maximei expansiuni a celui mai agresiv dintre pretinºii ei precursori? Paradoxul naþionaliºtilor de pretutindeni este cã fiecare îºi divinizeazã stindardul propriu, dar îl împroaºcã cu noroi pe cel al vecinilor. Iubim, de pildã, naþionalismul românilor, dar îl urîm pe acela al ungurilor – ºi, bineînþeles,
reciproc. Unde duce asta, s-a vãzut. Visul paranoic al naþional-socialismului a provocat întregii lumi cel mai cumplit coºmar, iar
naþional-comunismul rus, drapat în faldurile mincinoase ale internaþionalismului proletar, a împilat în mod barbar nu numai
popoarele fostului imperiu þarist, ci tot estul continentului european. ªi exemplele pot continua la nesfîrºit. Cã tocmai asemenea
hipertrofieri maligne ale naþionalismului sfîrºesc prin compromiterea drasticã a propriilor interese naþionale, nici nu mai trebuie demonstrat.
Ceea ce pe plan extern culmineazã în agresiune, în expansiune
imperialistã, pe plan intern genereazã conflicte etnice, discriminare ºi oprimare a minoritãþilor naþionale. O îndelungatã ºi tristã
experienþã a determinat lumea civilizatã sã adopte ideea protejãrii
gr upurilor minoritare, desigur fãrã ca prin aceasta sã fie dezavantajatã flagrant populaþia majoritarã. În mod paradoxal însã, pe cît
de receptivi sînt tocmai doctrinarii naþionaliºti faþã de cauza conaþionalilor din afara hotarelor, pe atîta sînt ei de îndîrjiþi în a nu recunoaºte acelaºi statut celorlalte grupuri etnice din interiorul
þãrii. Rar se fac auzite glasuri care sã se arate la fel de pãtrunse,
spre exemplu, de îndreptãþirea cererilor formulate de minoritatea
maghiarã din Transilvania ca de a celor ale populaþiei româneºti
din nordul Bucovinei, sau, sã zicem, sã se arate la fel de indignate
de tratamentul la care erau supuºi albanezii sub regimul lui
Miloºevici ca de acela aplicat mai apoi sîrbilor cosovari. Revine ºi

aici, pe un alt plan, aceeaºi crasã asimetrie în aplicarea principiilor, acelaºi nãrav de a opera cu douã mãsuri ºi, în ultimã analizã,
aceeaºi credinþã cvasi-misticã în superioritatea indiscutabilã a naþiei, a grupului propriu, cãruia i se cuvine neapãrat tot ceea ce altora li se refuzã.
Nu este deci deloc de mirare cã noþiunea însãºi de naþionalism
este asociatã astãzi îndeobºte cu varianta lui agresivã, ºovinã. În
Europa Occidentalã mai ales, unde dezvoltarea naþiunilor a atins
demult gradul deplinei maturizãri, dar ºi ca urmare a celor douã
tragedii de proporþii mondiale, doctrina naþionalistã are o faimã
atît de proastã, ºi pe bunã dreptate, încît a fi etichetat drept naþionalist înseamnã practic sã fii exclus din viaþa politicã. Pe de altã
parte, toatã lumea este foarte sensibilã la naþionalismul unor state
mari, care este resimþit de cãtre statele mai mici ca o ameninþare
directã la adresa independenþei lor naþionale; ceea ce nu înseamnã cã întinderea teritorialã mai redusã a acestora din urmã le-ar
putea oferi alibiuri sau le-ar micºora periculozitatea exceselor naþionaliste – vezi, de pildã, cazul Iugoslaviei. Este, totodatã, de înþeles faptul cã în unele þãri est-europene, a cãror evoluþie fireascã a
fost decenii de-a rîndul frînatã prin ocupaþia militarã sovieticã ºi
prin politica regimurilor comuniste, redobîndirea conºtiinþei naþionale cunoaºte forme dintre cele mai vii. Dar aceasta nu scuzã
cîtuºi de puþin excesele virulente care au loc, din pãcate adeseori,
tocmai aici.
Naþionalismul poate fi acceptat astãzi, pe continentul nostru
mult încercat de o istorie dramaticã, numai ca expresie a conºtiinþei naþionale depline, numai dacã se menþine în limitele moderate, conciliante, pozitive ale patriotismului, adicã numai în mãsura
în care nu devine o ameninþare pentru existenþa liberã a altor na-

þiuni sau pentru viaþa prosperã ºi demnã a grupurilor minoritare.
Sã-i spunem aºadar, mai bine, patriotism. În loc sã se lanseze în
elogierea nemãsuratã a calitãþilor propriei naþii ºi în ponegrirea altora, un om cu bun simþ s-ar cuveni sã îndemne la toleranþã, sã
caute cãi pentru normalizarea comunicãrii dintre grupurile, etniile, religiile sau popoarele învrãjbite, soluþii paºnice, negociabile
pentr u conflictele care îi mai dezbinã pe oameni. Este mai uºor sã
rãneºti decît sã vindeci, mai uºor sã distrugi decît sã construieºti,
dar mãsura adevãratei mãreþii ºi a nobleþei de spirit e datã aici tocmai de capacitatea de a edifica punþi pentru a înlesni cunoaºterea
ºi înþelegerea reciprocã. A venit cred vremea sã priceapã tot omul
cã interesele naþionale nu pot fi validate, astãzi mai mult ca oricînd, decît în condiþiile acceptãrii imperativelor majore ale vieþii
internaþionale. Cu alte cuvinte, cã respectul ºi iubirea aproapelui
nu-s precepte abstracte, ci reprezintã unica noastrã ºansã concretã de a vieþui în armonie pe un pãmînt care, deºi se micºoreazã pe
zi ce trece, ca o piele de mãgar, ne gãzduieºte totuºi, în generozitatea lui, pe toþi deopotrivã.
E o socotealã greºitã sã crezi cã, punînd foc ogradei vecine, vei
putea trãi multã vreme în siguranþã: dimpotrivã, nu faci decît sã
grãbeºti venirea zilei în care incendiul va izbucni în propria ta casã. Cine seamãnã vînt, culege furtunã.
München, ianuarie 2002
Note:
1
Naþionalism: doctrinã politicã care preconizeazã conºtientizarea sau
apãrarea intereselor naþionale ºi se întemeiazã pe exaltarea ideii de patrie sau de naþiune.
2
Naþionalism: 1. a) devotament faþã de propria naþiune; patriotism b)
patriotism excesiv, îngust, agresiv; ºovinism 2. doctrina dupã care interesele, securitatea naþionalã sînt mai importante decît considerentele
internaþionale; opusul internaþionalismului.
3
Naþionalism: conºtiinþã naþionalã, statalã (supra)accentuatã. Naþionalist: cel ce îºi supraapreciazã propriul popor (propriul stat).
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