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Smarandei Enache, Renatei Weber ºi lui Elek Szokoly,
actori într-un deceniu pe care l-au onorat.
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2 octombrie 1998: eram la Budapesta, la un seminar
internaþional þinut în cadrul procesului Royaumont1, sub
dubla egid\ a Fundaþiei Lambrakis ºi a Consiliului Europei.
Seminarul avea s\ fie locul unor polemici dure între noi,
cei câþiva care vedeam promovarea stabilit\þii din Balcani
prin asumarea deschis\, de c\tre statele din regiune, a
erorilor lor în privinþa politicii faþ\ de minorit\þile naþionale ºi religioase ºi, respectiv, reprezentanþii organizaþiilor internaþionale, ocupând posturi c\lduþe, susþinuþi de
o armat\ de oportuniºti ce-ºi f\cuser\ loc (pânã ºi) în
organizaþiile neguvernamentale. Elaborarea rezoluþiilor,
b\t\lia pentru adoptarea lor, declaraþiile ori tiradele susþinute de o parte sau de alta rãmân totuºi în amintire ca o
experienþ\ pasionant\: a înfrunt\rii într-o lume înzestratã
cu reguli, nu numai cu interese.
În ziua despre care amintesc, 2 octombrie 1998, umblam
pe str\zile capitalei ungare, împreun\ cu Anna Nagy,
asistenta ministrului Departamentului pentru Protecþia
Minorit\þilor Naþionale. Direcþia? Un fax. Cu o zi înainte
ne venise ºtirea privind ºedinþa dramatic\ a Guvernului
din noaptea de 30 septembrie spre 1 octombrie. Cu o
salvatoare inspiraþie, ministrul Tokay György propusese,
pe la dou\ noaptea, crearea unei universit\þi bilingve,
cunoscut\ apoi sub numele Universitatea multicultural\
Petõfi-Schiller. Dotat cu imaginaþie ºi cu un indiscutabil
1. Procesul Royaumont este o iniþiativ\ a Uniunii Europene,
care s-a hot\rât s\ promoveze stabilitatea în Sud-Estul Europei,
prin finanþarea unor proiecte comune ale unor organizaþii
neguvernamentale din regiune. O dat\ cu lansarea acestui
proces s-a recunoscut, în sfârºit, rolul de factor de stabilitate
al societ\þii civile din aceste þ\ri, potenþialul lor pentru
creºterea siguranþei interne ºi internaþionale.
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simþ al evit\rii crizelor, Tokay g\sise soluþia de compromis.
Guvernul dorea s\ ias\ cu faþa curat\ înaintea corului
naþionalist  care cânta: nu vrem segregare etnic\ prin
crearea unei universit\þi independente maghiare, noi iubim
multiculturalitatea , dar s\ r\spund\ ºi cererilor Consiliului
Reprezentanþilor Unionali. CRU d\duse, la 4 septembrie,
ultimatumul: dac\ pân\ la 30 septembrie nu se adopt\
Ordonanþa de urgenþ\, care stabilea ºi dreptul înfiinþ\rii
unor universit\þi de stat în limba matern\, atunci UDMR
va ieºi de la guvernare. Prin obþinerea hot\rârii de înfiinþare a Universit\þii Petõfi-Schiller, conducerea UDMR a
considerat rezoluþia CRU m\car parþial satisf\cut\.
Eram la Budapesta din 24 septembrie. Am aºteptat cu
sufletul la gur\ venirea Annei, pentru a afla veºti proaspete. Pe 29, când ap\ruse, lucrurile erau în suspense.
Dup\ 29 septembrie fuseser\m continuu pe telefon cu
Bucureºtiul. ªi iat\, acum, ideea scoas\ din turban de c\tre
Tokay! Cred c\ era unicul din conducerea UDMR capabil
s\ joace cartea compromisului politic aºa cum a jucat-o.
Dimineaþa zilei de 1 octombrie se lumina fericit\. Ce
idee! S\ susþii ºi multiculturalitatea, dar s\ ºi asiguri
controlul instituþional de c\tre minorit\þi! Pe 4 octombrie
se anunþase îns\ o nou\ ºedinþ\ a Consiliului Reprezentanþilor Unionali. În aceasta trebuia s\ se decid\ dac\ cererea
CRU din 4 septembrie fusese (într-adev\r!?) îndeplinit\.
Din nou, CRU discuta ieºirea sau r\mânerea maghiarilor la
guvernare. Infernal! Din nou suspense. Din nou lucrurile
se þineau de un vârf de ac. ªi pentru mine, ºi pentru Anna,
urm\rile erau evidente. Dac\ UDMR ieºea de la guvernare,
zilele coaliþiei erau num\rate. Alegeri anticipate, stoparea
reformei [i, mai mult ca sigur, revenirea lui Ion Iliescu ºi
a echipei sale în fruntea României. Poftei teribile de
revanº\ îi va c\dea victim\, întâi ºi întâi, chiar comunitatea maghiar\. Apoi va urma o criz\ generalizat\. Ce
perspectiv\! Cum se puteau juca unii cu asta?
Trebuia neap\rat împiedicat\ o hot\râre de p\r\sire
a coaliþiei. Ce puteam face mai mult decât am f\cut
ºi alt\ dat\: o scrisoare-apel c\tre liderii CRU, ca s\
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nu îºi asume o astfel de decizie? Pe 2 octombrie, seara,
sosea la Budapesta ºi Smaranda Enache. Atât de respectat\ de c\tre maghiari, semn\tura ei pe scrisoare era
indispensabil\. Cum între noi doi încrederea devenise de
mult absolut\, ºtiam c\ va consimþi f\r\ doar ºi poate la
ideea ºi textul scrisorii. Epistola a fost f\cut\ exclusiv cu
gândul la sensibilit\þile membrilor maghiari ai CRU.
Nimic nu conta atunci mai mult decât ca aceºtia s\ spun\:
R\mânem!.
Mergeam cu Anna Nagy pe Margaret utca ºi ironizam
împreun\ f\c\torii de politic\ de la Bucureºti. Dar ºi pe cei
de la Cluj2. Ce întindere de nervi! De câte ori pe marginea
gropii! De câte ori n-au semnat liderii coaliþiei protocoale
de înþelegere ºi de câte ori nu le-au înc\lcat ei chiar a doua
zi! De câte ori UDMR nu a fost cât pe ce s\ trânteasc\
uºa! De câte ori apelurile la compromis erau contrazise
tocmai de politicienii care le fãceau jucându-se cu viitorul!
Din nou, criza fusese evitat\ printr-o minune. În ultima
secund\. Într-o situaþie ce p\rea imposibil\. Ca într-o
rulet\ ruseasc\, râdea Anna, num\rând de câte ori coaliþia fusese pe punctul de a se rupe. Pui glonþul în butoiaº 
ºase g\uri  ºi tragi. O dat\, de dou\ ori Tragi a patra
oarã ºi tragi ºi a cincea oar\, iar glonþul tot nu a ieºit, se
amuza ea. Deci glonþul este pe þeav\. Jocul s-a terminat.
Trebuie s\ renunþi. Altfel, este un suicid.
În dimineaþa aceea am g\sit ºi faxul, am trimis ºi
scrisoarea. Printr-o revenire spectaculoas\ de atitudine a
aripei radicale a UDMR  dup\ preocuparea exprimat\ ºi
de Guvernul de la Budapesta , CRU a hot\rât continuarea cooper\rii UDMR cu celelalte partide aflate la putere.
Criza fusese din nou evitat\. La limit\. Paginile care
urmeaz\ sunt povestea acestui joc de tip rulet\ ruseasc\ ce
a dominat relaþiile româno-maghiare între 1990 ºi 1999.
Anul 2000 a trecut f\r\ ca glonþul care ar fi str\puns
ambele comunit\þi s\ fi ieºit pe þeav\. Pentru asta existã o
explicaþie. Nu doar aceea c\ am fi fost urm\riþi de noroc.
2. La Cluj aveau loc [edin]ele CRU.
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1. Masã rotundã la GDS:
ce înþelegeau intelectualii români?
În ultimele sãptãmâni, Uniunea Democratã a
Maghiarilor din România a iniþiat o serie de documente
ºi luãri de poziþie care au sensibilizat opinia publicã.
Declaraþia de la Cluj, dar ºi mai puþin cunoscutele interpretãri din Simpozionul de la Târgu-Mureº (30 octombrie 
1 noiembrie) folosesc concepte, idei privitoare la minoritãþi
ºi la problema naþionalã, care par neclare ori insuficient
argumentate 
Aºa începea ºapoul Mesei rotunde de la GDS, din
paginile revistei 22  nr. 45, 12-18 noiembrie 1992 , ca
sumar al dezbaterii, þinutã cu câteva zile înaintea publicãrii. Gânduri puþin arogante (chestia cu argumentarea
insuficientã), desigur, ºi binevoitoare. Era prima întâlnire
între români ºi maghiari, la Bucureºti, ce încerca sã
exploreze conceptele cu care partidul maghiarilor provoca
societatea româneascã. În 1992, GDS avea încã o mare
autoritate în raporturile cu comunitatea maghiarã, iar
UDMR avea încã nevoie de ajutorul acestei grupãri de
intelectuali 100% ne-maghiari. Aºa cã UDMR trimisese
la întâlnire doi dintre specialiºtii sãi, pe deputatul Attila
Varga ºi pe Zsolt Szilágyi. GDS participa ºi el cu o
întreagã echipã: Andrei Cornea, Sorin Vieru, Sorin Antohi,
Mariana Celac, Mihai ªora, Thomas Kleininger, Radu
Popa, Mircea Diaconu, Ana ªincai, toþi chemaþi sã îºi
spunã pãrerea despre chestiuni care, pe atunci, pãreau
noi: drepturile colective, autodeterminarea sau autonomia minoritãþilor.
Întâlnirea de la GDS a fost consideratã de unii un
adevãrat eveniment, pânã acolo încât ea a fost preluatã de
cãtre revista Uncaptive Minds, care a publicat o traducere
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în englezã a principalelor susþineri ap\rute în revista 223.
Ce gândeam, ce ºtiam noi sã spunem, în 1992, despre
aceste teme pe care le propusesem, ca amfitrioni, celor
adunaþi în sala de dezbateri de la GDS? Ce jumãtate-întrebãri/jumãtate-opinii aveam noi pentru avocaþii programelor maghiare?
Mariana Celac se întreba dacã nu cumva autonomia
comunitãþilor locale ar putea fi ºi purtãtoarea autonomiei
rezultate din etnie. Sorin Vieru voia sã ºtie dacã minoritãþile sunt persoane juridice în dreptul internaþional.
Andrei Cornea avea la rândul lui o curiozitate: de ce
autonomia cerutã de maghiari nu a fost legitimatã prin
alte tipuri de autonomie pe care le propune Constituþia?
Sorin Antohi arãta mai ofensiv: nu sunt cumva opþiunile
maghiare pastiºe sau anacronice ale sistemului de drept
de tipul ancien régime? Nu sunt chestiunile de autonomie
rezolvabile prin aplicarea mai riguroasã a principiului
subsidiaritãþii? Pentru Mihai ªora, drepturile comunitare
se bazeazã pe coduri implicite, ºi nu pe coduri juridice
explicite. Thomas Kleininger a fost cel care a enunþat
direct douã lucruri la care orice teoretician al minoritãþilor are datoria sã mediteze ºi are responsabilitatea sã
traducã în limbajul public: o minoritate trebuie sã aibã
mai multe drepturi decât majoritatea; gândirea în termeni de stat unitar naþional suveran este anacronic\. Idee
îmbrãþiºatã de altfel ºi de regretatul istoric Radu Popa.
Mircea Diaconu se împotrivea Declaraþiei de la Cluj4:
nu cumva valorile maghiare sunt mijloace politice prin
care obþineþi (voi, cei de la UDMR), niºte avantaje?
Moment politic nepotrivit era ºi verdictul Anei ªincai.
Aº citi cu un zâmbet, acum, intervenþiile colegilor
mei. Ca ºi pe a mea proprie, preocupatã, la întâlnire, sã
3. Minority Rights in Romania: A Roundtable Discussion,
in Uncaptive Minds, vol. 6, nr. 1, 1993, pp. 23-41.
4. Este vorba despre o declaraþie prin care UDMR îºi comunica
opþiunile doctrinare. Nu trebuie confundatã, în acest sens, cu
declaraþia din 1999, despre care vom vorbi pe larg spre
sfârºitul volumului.
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observe dacã nu cumva drepturile individuale împreunã
cu dreptul de asociere nu reconstruiesc, la nivel comunitar, drepturile colective, autonomia ºi autodeterminarea
asupra cãrora insista comunitatea maghiarã. Orice curs
de drepturile minoritãþilor, cât de cât mai elaborat, dãdea
rãspunsuri  sau dãdea tipuri de argumente pentru tipuri
de rãspunsuri  asupra temelor pe care noi doream sã le
descifrãm prin inteligenþa presupusã a membrilor GDS,
în dupã-amiaza acelei zile de noiembrie, în sala de pe
Calea Victoriei 120.
Sfâr[itul anului 1992 Atunci, dupã masa rotundã,
fusesem foarte mândru de ce ieºise din lecturile membrilor GDS. Fusesem, un timp. Peste câteva luni, m-am
intersectat cu Sándor Szilágyi5 la o altã întâlnire, la Cluj,
dedicatã tot minoritãþilor. A fãcut un comentariu ironic,
vizând nivelul la care faimoºii intelectuali de la GDS
discutau drepturile minoritãþilor. ªi pe mine, cãci venisem
cu ideea confruntãrii. Am evitat un comentariu direct.
Mi se pãrea cã pluseazã. (De ce oare?  tocmai faþã de
gazdele atât de amabile ale maghiarilor?) Mi-a rãmas ca
un cui al îndoielii intervenþia lui Sándor Szilágyi, a cãrei
motivaþie aveam sã o percep mult mai târziu.
Tot mai târziu aveam sã realizez lipsa, generalã ºi
acutã, pe care o avea intelectualitatea românã (noi!) în
materia democraþiei multiculturale ºi chiar  aceasta este
realitatea  a elementelor de bazã ale democraþiei moderne6.
A fost oare afectatã prin asta importanþa GDS pentru
5. Sándor Szilágyi este o personalitate a vieþii culturale maghiare,
profesor de lingvisticã la Universitatea Babeº-Bolyai, membru
al UDMR ºi autorul unui proiect privind drepturile minoritãþilor naþionale.
6. O cunoa[tere aveau, desigur, c^]iva profesioni[ti. Istoricii,
antropologii, sociologii afla]i mai ales `n Cluj [i Timi[oara
au produs `n ultimul deceniu studii relevante, f\r\ a ajunge s\
fie numi]i aici. Din p\cate, ei nu au jucat un rol `n marea
dezbatere public\, nu au contat `n spa]iul simbolic  cucerit,
s-ar putea spune pe nedrept, de intelectualii de suprafa]\  [i
nu au contat deci din punct de vedere etnopolitic.
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relaþiile româno-maghiare? Exemplul, sintetizat în lumini
ºi umbre de masa rotundã din noiembrie 1992, motiveazã,
o datã în plus, vorbele lui Richard Rorty: Drepturile
omului cer pasiune ºi curaj, nu raþiune ºi teorie7. Nu de
teoria liberalã a drepturilor minoritare, nici de distingerea
acþiunii afirmative între mãsurile speciale, nici de distincþia dintre interetnic ºi multicultural avusese nevoie Grupul
pentru Dialog Social în anii 1990, 1991 sau 1992, pentru
a adopta atitudini esenþiale în ceea ce priveºte relaþiile
româno-maghiare.
Valoarea atitudinii, la locul potrivit ºi la momentul
potrivit, rãmâne totuºi doar o faþetã a lucrurilor. Intelectualitatea atitudinii binevoitoare nu ar mai fi putut juca vreun
rol atunci când dezbaterile tehnice, urmând provocãrile
proiectelor de lege ale UDMR, au descins în Parlamentul
României sau în sãlile marilor organisme internaþionale.

7. Richard Rorty, Human Rights, Rationality and Sentimentallity,
in Stephen Shute & Susan Hurley (coord.), On Human Rights,
Basic Books, 1993. Pentru el, încercarea de a asigura fundamente filosofice pentru practica drepturilor omului este filosofic condamnatã la eºec, iar din punct de vedere practic,
inutilã.
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2. România: profil etnopolitic
Pentru români ºi pentru România nu era însã vorba
numai despre discuþia oarecum specializatã pe care o
deschidea intelectualitatea la sfârºitul anului 1989  începutul anului 1990. Ci [i despre cunoaºterea de fond care formeazã mentalitatea unei societãþi ºi defineºte raporturile
acesteia cu ea însãºi. Oare câþi dintre români cunosc
datele de bazã ale lumii în care trãiesc? Câþi au o imagine
asupra devenirii statului român, în timp? În chestiunile
ce ating aspectele naþionale, rolul mitologiilor ºi al stereotipiilor în mentalitatea româneascã este supradimensionat.
Câþi dintre români î[i asumã acest adevãr relevant, cã
România este un stat relativ tânãr? Creat între 1859
ºi 1862, prin unirea celor douã principate cu majoritate
etnicã româneascã (Moldova ºi Þara Româneascã), România
nu a avut la dispoziþie decât aproximativ cinci decenii,
într-un timp al lentorii, pentru a construi instituþiile modernitãþii  cât s-a putut. În 1918, statul ºi-a modificat
frontierele, încorporând alte douã provincii cu populaþie
preponderent româneascã. Transilvania (parte a regatului
ungar pânã la 1526, principat autonom pânã la 1711,
provincie autonomã în cadrul imperiului habsburgic pânã
în 1867 ºi parte a statului ungar din cadrul imperiului
austro-ungar pânã la 1918) ºi Basarabia, componentã a
Moldovei istorice, pânã în anul 1812 când a fost ocupatã
de Rusia8, erau esenþial diferite de lumea conceputã la
Bucureºti.
Frontierele României au fost din nou modificate la
sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial, când Basarabia
a fost ocupatã de URSS. Aceste evoluþii istorice au dus la
8. Rusia a obþinut Basarabia de la Turcia, în urma rãzboiului
ruso-turc.
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o schimbare continuã a componenþei etnice a statului
român. Dupã 1918, între frontierele României Mari existau aproximativ 10% maghiari, 4,4% germani, 3,2%
evrei, 1,7% romi ºi 2,9% ruºi. Deci minoritãþile însemnau 22% din întreaga populaþie. Iar Bucureºtiul trata
aceastã realitate multiculturalã din perspectiva unui stat
naþional unitar.
Basarabia a fost cedatã din nou Uniunii Sovietice, în
urma celui de-al doilea rãzboi mondial. Împreunã cu
miºcãrile de populaþii din timpul rãzboiului, schimbarea
frontierelor a dus de data aceasta la o reducere a diversitãþii multietnice din România. Între 1947 ºi anii 90,
importantele comunitãþi ale germanilor ºi evreilor au
pãrãsit în cea mai mare parte þara, alungaþi practic de
regimul comunist. Harta etnicã a României de astãzi
diferã semnificativ de harta etnicã a României dintre 1918
ºi 1940.
Astãzi România cuprinde (luând ca referinþã recensãmântul din 1992) 20.350.980 români la o populaþie totalã
de 22.760.449. Cele 16 minoritãþi naþionale recunoscute
oficial sunt: maghiarii  1.620.199 (7,1%); romii (þiganii)  409.723 (1,8%)9; germanii  119.436 (0,5%);
ucrainenii  66.833 (0,3%); ruºii-lipoveni  36.688
(0,2%); turcii  29.533 (0,1%); sârbii  29.080 (0,1%);
tãtarii  24.649 (0,1); slovacii  20.672 (0,1%); bulgarii 
9.953; evreii  9.107; cehii  5.800; polonezii  4.247;
croaþii  4.180; grecii  3.897; armenii  2.023. Circa
8.420 de persoane ºi-au declarat o altã identitate, între
care caraºoveni  2.775 ºi ceangãi  2.16510.
9. Rezultatul recensãmântului este în mod sigur diferit de cel
real. Lãsând la o parte complicaþiile de genul cine este ºi
cine se considerã rom, estimarea cea mai asiguratã metodologic aparþine Institutului pentru Calitatea Vieþii, care, într-un
studiu din 1997, avanseazã cifra de 1,5 milioane romi.
10. O analizã a diversitãþii etnice din România poate fi gãsitã în
Renate Weber, The Protection of National Minorities in
Romania: A Matter of Political Will and Wisdom, in Jerzy
Kranz (coord.) în colaborare cu Herber Kupper, Law and
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Care este mentalitatea generalã a majoritãþii cu privire
la istoria ºi la actualitatea relaþiilor etnice din România?
Nu o sã mã refer  este ºi mai greu  la cunoºtinþele
cetãþeanului de rând. Aº cita mai curând un istoric, care
este respectat ca unul dintre cei deschiºi ºi democraþi.
Dinu C. Giurescu enunþa foarte net, într-un text apãrut în
revista 22, cu privire la evoluþia relaþiilor etnopolitice din
România: statul român nu a practicat, între 1919-1939
( ) o politicã de asimilare a minoritãþilor11.
Enunþ simplu ºi ferm, nu? Este incredibil cum pânã
ºi Giurescu a putut falsifica istoria omogenizantã a României.
(Asupra intervenþiei sale voi mai reveni.) În relaþiile cu
diferite etnii, statul român a avut, cel puþin parþial, obiective asimilaþioniste, iar acestea nu sunt ºi nu vor fi fost
uitate nici mai târziu de minoritãþi.
Populaþia maghiarã a scãzut dupã alipirea Transilvaniei
la România ºi din cauza emigrãrii. (În 1910, 39,3%
[156.340] din populaþia judeþului Cluj era maghiarã, azi
numai 19,9% [146.186]; în judeþul Arad, 25,7% [130.564]
în 1910, faþã de 12,5% azi). Dar o cauzã a acestei scãderi
a fost ºi politica ostilã premeditatã de guvernele de la
Bucureºti. Între cele douã rãzboaie mondiale a avut loc o
colonizare a populaþiei româneºti  program îndrumat de
Guvern  în zona de graniþã cu Ungaria. La fel, colonizarea din perioada naþional-comunistã, având ca scop
obþinerea majoritãþii de cãtre români în zonele locuite
compact de maghiari. Imediat dupã decembrie 1989,
emigrarea s-a oprit pentru aproximativ trei luni. Urmare
a evenimentelor de la Târgu-Mureº ºi, apoi, a discursului
Practice of Central European Countries in the Field of National
Minorities Protection After 1989, Centre for International
Relations, Var[ovia, 1998, pp. 199-269.
11. În linie, Giurescu puncta politica sistematicã de asimilare
practicatã în Ungaria, între 1867 ºi 1919. Ceea ce era cât se
poate de adevãrat, dar contrapunerea nu fãcea decât sã eludeze
subiectul. Apoi, Ungaria a plãtit pentru acest comportament.
(Dinu C. Giurescu, Imperii ºi pseudoimperii, între teorie ºi
realitãþi, in 22, 10-16 noiembrie 1998).
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antimaghiar de o violenþã extremã, zilnic circa 50-60 de
persoane au fãcut cerere de stabilire în Ungaria. Anual
înseamnã peste 15.000 de persoane12. Unele estimãri
indicã plecarea din România, începând cu 1919, a circa
650.000 de maghiari.
În ceea ce îi priveºte pe saºi, aceºtia ºi-au exprimat
destul de repede  la 8 ianuarie 1919  loialitatea faþã de
România Mare. Partidele politice ºi liderii români au
ignorat însã rând pe rând drepturile colective ale saºilor
ºi secuilor, acceptate de România prin semnarea Tratatului
de Pace de la Versailles.
Urmare a campaniei de românizare începutã în anii 30,
Guvernul român a închis sau desfiinþat ºcolile, ziarele ºi
instituþiile culturale ale ucrainenilor. S-a interzis utilizarea limbii ucrainene în domeniul public. Încãlcarea
acestor reguli a adus cu sine intervenþia brutalã a poliþiei. Oficial, ucrainenii au fost consideraþi români care
ºi-au uitat limba maternã. În 1948 s-a desfiinþat Biserica
Catolicã Ucraineanã, iar cea ortodoxã a fost absorbitã
de Biserica Ortodoxã Românã. (În privinþa ucrainenilor,
lucrurile s-au schimbat dupã 194713.) Bulgarii au suferit
un tratament asemãnãtor. Le-au fost închise sau demolate
ºcoli, biserici, lãcaºe de culturã ºi de artã.
Încheierea celui de-al doilea rãzboi mondial a marcat
restrângerea comunitãþilor greceºti, pline de viaþã pânã
atunci. Li s-au confiscat în mod abuziv bunurile, iar
membrii lor au fost supuºi unui regim umilitor, încercându-se o asimilare forþatã. O degradare a vieþii comunitare dupã rãzboi este valabilã ºi în cazul albanezilor.
În 1953, s-a desfiinþat ultima lor organizaþie.
12. Date de la Ambasada Ungariei la Bucureºti.
13. În toate localitãþile unde trãiau ucraineni (peste 100), au fost
înfiinþate ºcoli elementare în care învãþãmântul se desfãºura
în limba ucraineanã, iar în Suceava, Siret, Sighetul Marmaþiei
au fost deschise licee ºi ºcoli normale cu predare în limba
ucraineanã. În 1949, la Universitatea din Bucureºti s-a înfiinþat o secþie de limbã ucraineanã la catedra de limbi slave.
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În ceea ce priveºte istoria evreilor, în acest caz existã
o dezbatere, o istoriografie ºi deci o bibliografie mult
mai evoluate14. Sub regimul Ceauºescu au fost vânduþi,
asemenea germanilor, cãtre statele care îi cumpãrau.
Desigur, în aceastã înºiruire nu pun în discuþie frustrarea inerentã pentru statutul de naþiune inferioarã a
românilor din Transilvania pre-României Mari, nici preocupãrile faþã de iredentismul maghiar, nici atenþia faþã la
echilibrul Dobrogei.
Acþiunile asimilaþioniste din România interbelicã nu
au avut eficacitatea asimilãrii practicate de Ungaria antebelicã. Drepturile minoritãþilor au fost, la noi, dupã 1945,
net superioare celor pe care le aveau  ca sã dãm un
exemplu  germanii din Polonia. Confruntarea interetnicã nu a atins niciodatã cotele teribile din statele balcanice. Desigur, nu trebuie evaluate evenimentele de acum
80-60 de ani din perspectiva prezentului etc.
A pune în faþã astfel de amendamente edulcorante nu
foloseºte însã la nimic. Este contraproductiv. Avem de
înþeles ºi avem de acceptat cã statul român  la el ne
referim, nu la altul  a dus o politicã obtuzã, dãunãtoare
faþã de minoritãþile aflate sub jurisdicþia sa, timp de peste
o sutã de ani. Iar când au avut loc progrese, ca în 1887,
1923, ca ºi astãzi, ele au fost rezultatul presiunilor externe.
În cazul societãþilor este la fel de valabilã regula care
funcþioneazã în cazul persoanelor individuale: recunoaºterea greºelii emancipeazã, practic ºi etic.
14. Vezi Carol Iancu, Emanciparea evreilor din România
(1913-1919). De la inegalitatea civicã la drepturile de minoritate. Originalitatea unei lupte începând cu rãzboaiele balcanice ºi pânã la Conferinþa de Pace de la Paris, Editura
Hesler, Bucureºti, 1998 ºi Evreii din România de la emancipare la marginalizare, Editura Hesler, Bucureºti, 2000. Sunt
discutate pe larg Legea Mârzescu, care a scos circa 80-100.000
de evrei de pe lista celor care se bucurau de drepturi cetãþeneºti, primele decrete-legi rasiale în domeniul economic
ale Guvernului Tãtãrãscu, legile antisemite ale Guvernului
Goga-Cuza etc.
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Ce sã facem cu o evaluare precum cea oferitã de Dinu
C. Giurescu? Mentalitatea omogenizantã a lovit diversitatea etnicã ºi a adus prejudicii gândirii, luciditãþii ºi
atitudinii populaþiei româneºti. Toatã perioada interbelicã,
invocatã ca model al democraþiei româneºti, a constituit
un afront la adresa multietnicitãþii. Fie cã era vorba despre
politicile administrative, fie cã era vorba despre opera
vedetelor intelectuale  de genul lui Nae Ionescu, pe
care-l numesc întrucât reprezintã paradigma genului ,
acestea au încercat mai curând sã renege spiritul multicultural. Naþional-comunismul crescut de prin anii 60
nu a fãcut decât sã adauge, timp de trei decenii, vulgaritatea ºi agresivitatea unei gândiri definite pe ideea de
control ºi unicitate.
Acesta este fundalul istoriei etnopolitice a României
ºi acesta este fondul de mentalitate pe care au evoluat
evenimentele din anii 90. Acesta este cadrul ºi substanþa
pe care le-au avut la îndemânã actorii ce au scris capitole
mai mici sau mai mari din istoria postdecembristã.
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3. Miza politicã a anilor 90
Dacã tot am rostit formula istoria postdecembristã,
sã ne întoarcem la primele zile de dupã revoluþie. La
22 decembrie, când CFSN a anunþat politica faþã de
membrii fostei, atunci, Securitãþi  o perioadã de trei luni
se asigura plata salariilor, apoi urma lãsarea la vatrã ,
Sándor Szilágyi s-a gândit: Nu pot sã vãd securiºtii
întorcându-se la strung, nici luând sapa în mânã. Dupã
apariþia UDMR, s-a dus la Uniune ºi le-a spus: Atenþie,
trebuie sã aveþi grijã la ce se întâmplã în jur de 20 martie.
Probabil, vor încerca o provocare14.
Cã se pregãteºte ceva ºi-au dat seama ºi alþii, dar
mult prea târziu. Géza Domokos primise în seara de
26 decembrie 1989 un telefon de la cineva, care îi spunea
cã în judeþul Covasna au fost omorâþi sute de români ºi
cã trebuie sã opreascã lucrurile. Cine sunteþi dumneavoastrã?, a întrebat mirat liderul UDMR. Virgil
Mãgureanu, a venit rãspunsul15. Acest nume oarecare
avea s\ devin\, la câteva luni, numele unuia dintre cele
mai disputate personaje.
La 5 ianuarie, CFSN a lansat o declaraþie generoasã,
privitoare la minoritãþi. Promitea recunoaºterea drepturilor individuale ale maghiarilor ºi, atenþie, a drepturilor
lor colective. Géza Domokos, preºedintele Uniunii, a
citit varianta maghiarã. Iatã o schimbare de fond pentru
realitãþile interetnice din România. Apare însã un detaliu
pe care foarte puþini, atunci, puteau sã-l sesizeze. Declaraþia
a fost cititã în româneºte de Virgil Mãgureanu. Iarãºi,
Virgil Mãgureanu! Când am aflat-o am rãmas, cum se
spune, bouche bée. De vreme ce aºa au stat lucrurile,
15. Asta o povesteºte Géza Domokos în cartea sa de memorii.
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întrebarea dacã Declaraþia nu fusese cumva premeditatã
ºi scenariul conflictului interetnic nu fusese livrat cu mult
timp înainte ca el sã intre în scenã devine cât se poate de
fireascã16.
Sã lãsãm însã exemplele ºi istorisirile cu sugestii.
Ceea ce se poate spune limpede este cã prima structurã de
putere de dupã 1989 era condusã de un birou restrâns,
format din patru lideri comuniºti: Ion Iliescu, Silviu
Brucan, Alexandru Bârlãdeanu, Dumitru Mazilu. Cel
dint^i prim-ministru al României era fiul lui Valter Roman
(fost lider al Cominternului, el însuºi prieten al celebrei
Zoe Ceauºescu, fiica lui Nicolae Ceauºescu) [i avea stagii
de studiu la Paris. Toþi au fãcut, înaintea campaniei electorale, apel la un discurs antimaghiar.
Coaliþia care a condus þara dupã urmãtoarele alegeri,
între 1992 ºi 1996, era formatã din partide naþionaliste
sau extrem-naþionaliste. Toate guvernele ºi comisiile
parlamentare au fost dominate de foºti lideri PCR, din
Securitate, din Ministerul de Externe sau din Ministerul
Comerþului Exterior. Toþi au invocat patriotismul, toþi au
cerut  deºi în feluri diferite  ca þara sã fie ap\ratã de
evrei, maghiari, þigani.
Astãzi, la unsprezece ani de la schimbare, preºedintele României este tot fostul lider PCR, Ion Iliescu,
premierul  fiul unui fost diplomat al regimului Ceauºescu,
preºedintele Senatului17 (al doilea om în stat)  un fost
înalt funcþionar în Ministerul Finanþelor lui Ceauºescu,
16. Pentru Sándor Szilágyi, semnele spre aceastã interpretare
curgeau din mai multe pãrþi ºi de mai mult timp. În 1987, un
prieten al sãu, inginer electronist aflat în Bucureºti, a hotãrât
sã revinã în Târgu-Mureº. A reuºit, în ciuda faptului cã
oraºul era închis pentru cine nu venea din Moldova sau din
Oltenia. Lucrul acesta l-a povestit ºi vecinului de scarã, un
securist cu care avea relaþii foarte apropiate, pe mãsura
faptului cã îi repara aparatura electronicã din apartament.
Când securistul a aflat destinaþia, i-a zis: Nu vã duceþi! O
sã regretaþi!. Prietenul sãu a înþeles îndemnul de abia în
martie 1990.
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preºedintele Comisiei de politicã externã a Senatului 18 
fostul ºef de Cabinet-relaþii externe al lui Constantin
Dãscãlescu ºi aºa mai departe.
Cu asemenea date, cum sã ratezi interpretarea a ceea
ce s-a întâmplat? Sã invocãm, pentru a explica impactul
naþionalismului dupã decembrie 1989, istoria de pe aceste
meleaguri ºi mentalitatea societãþii româneºti din vechi
timpuri pânã astãzi? Explicaþia cea mai lipsitã de imaginaþie ar fi aceea care vede în actualitate expresia deterministã a istoriei ºi a mentalitãþii  ultimul concept privit
de altfel cu fireascã suspiciune de teoreticienii ºtiinþelor
sociale. Ce s-a întâmplat dupã 1990 reflectã, într-o proporþie covârºitoare, bãtãlia politicã declanºatã la cãderea
comunismului, care în România a arãtat ca o revoluþie
sângeroasã, cu peste o mie de victime ºi deci cu potenþiali
criminali hotãrâþi sã-ºi apere pielea. În privinþa aceasta,
România a fost mai curând asemãnãtoare cu, decât diferitã
de þãrile balcanice. Simplificând radical realitatea, dar nu
trãdând-o, înþelegerea curentã a ceea ce s-a întâmplat în
România a fost descrisã în termeni de genul: Naþionalismul este faza a doua a comunismului. Asta, bineîn]eles,
nu era deloc o specificitate româneascã. Privind spre
Balcani, dar ºi dincolo de aceºtia, Adam Michnik anunþa
impresionat revenirea, peste tot, la limbajul, la simbolurile ºi la ideologiile care pãruserã sã disparã acum 50 de
ani: În Ucraina se ridicã monumente lui Bandera; în
Slovacia, Tata Tiso este reabilitat; în România, foaia
România Mare, care-l glorificã pe Antonescu, tipãreºte un
milion de exemplare; în Ungaria, Horthy a fost exhumat.
Ce sã însemne aceastã renaºtere a foºtilor demoni? 19.
Rãspunsul se gãseºte în nenumãrate note, articole ºi
studii. Îl voi aminti, citându-l pe George Carpat-Foche,
17. Nicolae Vãcãroiu.
18. Gheorghe Prisãcaru.
19. Adam Michnik, Letters from Freedom, editat de Irena Grudzinska
Gross, University of California Press, 1998, p. 234 (trad.
rom. Restaura]ia de catifea, Polirom, 2001).

24

Ruleta. Rom^ni [i maghiari, 1990-2000

întrucât analiza lui a apãrut în revista 22, dateazã din 1990
ºi îl invocã ºi pe Fukuyama: Conºtiinþa naþionalã ( )
este chematã sã consolideze puterea ameninþatã în substanþa ei. Elitele comuniste se folosesc deliberat de naþionalism, pentru a pãºi pe o a treia cale, fãrã sã efectueze
reforme politice ºi economice decisive, ci pentru a încropi
cu metode în aparenþã democratice un sistem autoritar.
Istoricul american Francis Fukuyama sintetiza fenomenul
printr-o imagine: «Foºtii comuniºti sar pe trenul anticomunismului care pleacã ºi se retranºeazã pe poziþii noi,
ca ultranaþionaliºti»20.
Pe aceastã linie, Stephen Van Evera nota invers
proporþionalitatea dintre legitimitatea politicã ºi tentaþia
elitelor de a produce o mitologie naþionalistã agresivã 21.
Pentru liderii compromiºi prin rolul avut sub regimul
comunist, propaganda naþionalist-extremistã devenise o
problemã de supravieþuire politicã22.
Un pasaj dintre miile de acelaºi tip: naþionalismul a
fost refugiul politic al comuniºtilor. Ar fi inutil sã vin eu
ºi sã argumentez, cu propriile mele cuvinte, ceea ce au
argumentat atâþia alþii înaintea mea23.
Numai cã aceste judecãþi generale, de a cãror repetare
ajungi sã te plictiseºti, sunt reflectate, în viaþa de zi cu zi,
20. Citat din De la comunism la naþionalism. Paradigma româneasc\, text prezentat la simpozionul România în Europa
anilor 90, Universitatea Liber\, Berlin, 28-30 noiembrie
1990, ºi publicat în revista 22, nr. 3, 1992.
21. Stephen Van Evera, Hypotheses on Nationalism and War, in
International Security, vol. 18, nr. 4, prim\vara 1994, pp. 5-37.
22. Comentariul lui Evera este perfect exemplificat de personaje
precum Adrian Pãunescu ºi Corneliu Vadim Tudor, care au
trãit, în primele zile dupã revoluþie, dispreþul ºi chiar ameninþarea opiniei publice pentru rolul lor în cultul deºãnþat al
familiei Ceauºescu.
23. Desigur însã, lucrul acesta l-am repetat pânã la saþietate, de
la începutul lui 1990, ºi colegii mei, ºi eu, în articolele
publicate în revista 22 (vezi colecþia de articole anti-extremiste: Gabriel Andreescu (coord.), România versus România,
Editura Clavis, Bucure[ti, 1995).
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de acþiuni cât se poate de concrete, în stare sã creascã în
tine emoþii, sã-þi producã revelaþii, sã te respingã sau sã
te ademeneascã. Lupta pentru supravieþuire a comuniºtilor  sau, mai corect, a oamenilor prinºi în sistem24  în
acea tulbure vânzolealã din zilele revoluþiei a fost un
spectacol unic ºi doar blocajul simbolic ne-a împiedicat
sã privim cu suficientã curiozitate  ºi deci, admiraþie 
broderia acestui fenomen.
Fiind membru în CFSN  prima structurã de putere
de dupã revoluþie  ºi, apoi, în CPUN, ocupându-mã în
acea primã perioadã ºi de investigarea cazului Gheorghe
Ursu, am avut ocazia sã nimeresc peste fapte altfel cât
mai ascunse opiniei publice. Aºa am aflat de pregãtirea
pentru intrarea în scenã a Serviciului Român de Informaþii, la sfârºitul lui martie 1990. Operaþie pãzitã chiar
faþã de CPUN, singura autoritate care putea sã aprobe
crearea unei astfel de instituþii25. Într-una dintre ºedinþe
am urcat la microfon cu o foaie de hârtie ºi am început
s-o citesc în faþa naþiunii, referindu-mã ºi la ceea ce ni
se pregãtea fãrã sã ºtim. M-am trezit, atunci, apucat de
mâini de câteva persoane care ajunseserã pe neaºteptate
lângã mine. Doar lupta fizicã mi-a permis sã rãmân în faþa
microfonului. La un semnal pe care nu l-am înregistrat,
oamenii lui Ion Iliescu s-au pornit sã bãtã din picioare ºi
sã huiduie, cre^nd un vacarm pe care vocea nu mai putea
sã-l strãpungã pânã în salã26.
Unul dintre personajele care îndrãzniserã sã punã
mâna pe mine, trãgându-mã de pe podium, era Virgil
Mãgureanu. Din nou, prezent, Virgil Mãgureanu! Tocmai
24. Un numãr considerabil de informatori ai Securitãþii, disperaþi
sã nu iasã la ivealã ruºinosul lor comportament, nu aveau
apartenenþã la PCR.
25. Ceea ce înseamnã pur ºi simplu cã SRI a funcþionat ilegal.
26. Partea amuzantã este cã vocea, intrând direct în microfon, se
auzea foarte bine la Televiziune, mai bine decât tropãiturile
din salã. (Pe vremea aceea, Televiziunea prezenta non-stop
dezbaterile.) Bãieþii nu au realizat imediat, entuziasmaþi
probabil de acoperirea vocii în CPUN.
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numit directorul proaspãtului Serviciu de Informaþii
Interne! Asta, dupã ce violenþele de la Târgu-Mureº
serviserã la legitimarea acestui continuator  cel puþin
prin intenþie ºi prin personal  al fostei Securitãþi.
Am mai vãzut o hãrmãlaie de asemenea proporþii în
Parlament în toamna anului 1991, unde se adusese repede
spre dezbatere raportul Harghita-Covasna pentru a simplifica trecerea prin Parlament a Legii de organizare ºi
funcþionare a SRI. Ori de câte ori am avut ocazia sã vãd,
dupã 1990, o tensiune periculoasã creatã de extremisme,
am dat de o urmã a SRI. Ori de câte ori am avut ocazia sã
aud, în decursul anilor, o voce invocând strident naþionalismul, am realizat cã persoana în cauzã a servit într-un
fel sau altul fosta Securitate. Ce caraghios, sã-l vezi
pe Liviu Petrina27, fost diplomat MAE, purtând steagul
României Mari! De unde pânã unde pornirea unor
PNL-iºti ºi PNÞCD-iºti împotriva evreului Alfred
Moses28? Iatã cât de limpede pare acum cazul lui Dan
Amedeo Lãzãrescu. Dupã ce în 2001 a fost datã în vileag
lunga lui colaborare cu Securitatea, i-am auzit ºi argumentele: Consider cã mi-am fãcut datoria faþã de România!.
Cum ºi-o fãcuse? Am fost contactat de Securitate, de
colonelul care mã eliberase, Nãtãleþu. El mi-a propus
obþinerea vizei cu condiþia sã urmãresc toatã propaganda
pentru destabilizarea României, mai ales în problema
Transilvaniei.29
Ce uºor sã îi decodificãm atitudinile de atunci, descrise
astfel, în 1991, de Smaranda Enache: orator apreciat
ºi erudit, a cochetat transparent cu discursul politic al
extremei drepte, calchiindu-l atât cât îi permitea onoarea
de paneuropean ce face discret cu ochiul ºi fanariotismului
tradiþional30.
27. Aflat în organismele de conducere ale PNÞCD ºi, apoi, ale
ANCD.
28. Ambasadorul Statelor Unite la Bucureºti între 1992 ºi 1996.
29. Consider cã mi-am fãcut datoria faþã de România, in
Evenimentul zilei, 25.04.2001.
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Ca sã rãmânem la securiºtii-securiºti, l-aº mai aduce
în scenã, încã o datã, pe Virgil Mãgureanu, cu siguranþã,
una dintre cele mai odioase personaje ale deceniului ce
s-a scurs, responsabil pentru mai toate miºcãrile de masã
punitive ºi destabilizatoare de dupã 199031. Un prieten,
având rang înalt, ºi el membru în CPUN, a venit, prin
februarie, într-o camerã de la Parlamentul Mitropoliei
sã-ºi tragã câteva hârtii la copiator. Aºa a ajuns sã asculte,
fãrã sã vrea, ce se vorbea în sala vecinã, cu uºa întâmplãtor deschisã. Acolo perora iarãºi, nelipsit, Virgil Mãgureanu,
explicând de ce este nevoie de o miºcare naþionalistã:
ca nu cumva partidele istorice sã confiºte ele capitalul
identitar. Aºa s-a format Vatra Româneascã, al cãrei fondator a fost  am aflat cu toþii, de abia peste ani  ºi domnul
Ion Iliescu.
Nomenclatura comunistã, fosta Securitate, instituþiile
speciale, iatã actorii exersaþi în naþional-comunismul
ceauºist, reciclaþi dupã 1990 la naþionalismul pur.
Naþionalismul a fost instrumentul doctrinar al acaparãrii,
perpetuãrii ºi pãstrãrii puterii. Dar la miza politicã a
anilor 90 vom tot reveni pe parcurs.

30. Naturã moartã cu Parlament, in Gazeta de Mureº, 5-11.XI.
1991.
31. Multe susþineri converg spre orchestrarea, tot de cãtre el, a
evenimentelor din 13-15 iunie 1990.
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4. Smaranda Enache
Ziua de 29 ianuarie 1990. Contrademonstraþia IMGB
avusese loc. Seara, intrarea de la sediul Grupului pentru
Dialog Social era aproape blocatã de oameni. În acea
atmosfer\ încinsã am auzit, atunci pentru prima datã,
numele Smaranda Enache. În timp ce mã îndreptam,
strecurându-mã cu greu, spre sala noastrã de dialog,
cineva m-a prins de braþ. Ai vãzut-o asearã pe doamna
aceea din Târgu-Mureº?, m-a întrebat cel care mã oprise,
o mai veche cunoºtinþã, arhitect, postat undeva pe culoar.
O femeie extraordinarã, a þinut el sã mã convingã,
încântat, impresionat de apariþia ei într-o emisiune a
TVR1, cu o zi înainte.
Nu o vãzusem. Detaliile aveam sã le aflu peste ani.
Smaranda Enache era co-preºedinta Ligii Pro Europa.
Liga fusese creatã la sfârºitul lunii decembrie 1989 de un
grup de români ºi maghiari din Târgu-Mureº. Cum tensiunea dintre cele douã comunitãþi creºtea zi de zi, sub
incitãrile unor persoane care vor deveni, peste ani, nume
ale bestiarului politicii româneºti, Smaranda Enache ºi
colegii ei s-au trezit, aproape singuri, cu datoria sã opreascã
tãvãlugul. Liga Pro Europa lansase comunicate, Smaranda
stabilise contacte, încercase cu insistenþã sã îºi transmitã
mesajele în presa largã. De abia la 25 ianuarie a fost
intervievatã de reporterul studioului local TVR32. Trimisã
în Capitalã, înregistrarea a fost difuzatã pe TVR1 în seara
zilei de 28 ianuarie. Petru Popescu  alt personaj al
perioadei  a oprit emisiunea din Piaþa Victoriei pentru
a da cuvântul unei voci care invitã la responsabilitate.
Smaranda atrãgea atenþia asupra incitãrilor naþionaliste
32. Reporterul István Farkas a fugit la câtva timp în Suedia, din
cauza ameninþãrilor care îi fuseserã adresate.
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ºi reclama gravitatea evoluþiilor din Târgu-Mureº. Nu
trebuie sã repetãm aici, în inima Europei, ceea ce se
întâmplã în Nagorno Karabah. Evoluþia situaþiei din acest
oraº, spunea ea în interviu, este o cheie a democraþiei
româneºti.
Aºa am aflat, iatã, despre existenþa Smarandei Enache.
Atunci am auzit, pentru prima datã, despre o crizã care
era gata sã izbucneascã la Târgu-Mureº. Dar pentru logica
ºi pentru natura evenimentelor de acolo, Bucureºtiul ºi
Grupul pentru Dialog Social  unde mã aflam toatã ziua 
nu aveau încã senzori. Eram cu totul absorbiþi de clivajul
ideologic dintre comuniºtii care ocupaserã puterea ºi
ceilalþi  din care fãceam parte , care clamau trãdarea
revoluþiei. Ca sã înþelegi intervenþia Smarandei Enache ar
fi fost oricum nevoie sã cunoºti ceva mai bine istoria ºi
prezentul unuia dintre cele mai interesante ora[e transilvane: Târgu-Mureº.
Târgu-Mureº este un vechi oraº secuiesc, cu o puternicã
tradiþie universitarã ºi de viaþã intelectualã. El fusese,
între 1948 ºi 1959, capitalã a Regiunii Autonome Maghiare.
Asemenea marii majoritãþi a oraºelor din Transilvania
de odinioarã, Târgu-Mureºul era majoritar unguresc. Pe
vremea autonomiei, populaþia maghiarã coborâse la circa
74% din locuitorii oraºului. În 1966, maghiarii mai reprezentau 70% dintre târgu-mureºeni. Dupã zece ani (conform
unei statistici din 197733) proporþia scãzuse la 63%.
Din acel moment, obiectivele politicilor demografice
au devenit foarte transparente. S-au construit fabrici, iar
pentru acestea au fost cãutaþi, gãsiþi ºi aduºi muncitori ºi
specialiºti de dincolo de Carpaþi. Medicii, profesorii ºi
alte categorii ale elitei sociale maghiare erau repartizaþi
cât mai departe, în provinciile româneºti. În nici un caz
nu existau locuri libere pentru ei la Târgu-Mureº. În
1989, românii ºi maghiarii din oraº ajunseserã aproape la
33. Az erdélyi települések népessége nemzetiség szerint (1930-1992)
(Populaþia localitãþilor ardelene dupã naþionalitate), KSH,
Budapesta, 1996.
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paritate. Dupã revoluþie, la sediul Comitetului judeþean
de partid a fost gãsitã o hartã a mãsurilor de imigrare
româneascã, detaliatã pe ani, urmãrind în continuare
schimbarea proporþiilor etnice. Harta era prima probã
concretã a programului de românizare a oraºului. Amplificarea dominanþei etnice în Târgu-Mureº nu era, evident,
decât o componentã a proiectului de omogenizare sistematicã pe care regimul Ceauºescu o punea la baza statului
naþional-comunist.
Ultimii ani ai deceniului 80-90 au cunoscut manifestarea violentã a politicii antimaghiare. Vorbitorii de limbã
maghiarã au fost excluºi din toate poziþiile de conducere.
Vechile manifestãri bilingve sau biculturale cu care erau
întâmpinate altãdatã sãrbãtorile oficiale rãmãseserã doar
o amintire. Poezii în limba maghiarã nu se mai recitau
nici mãcar la sfârºitul anului ºcolar. Scrierile maghiare
erau obligate sã foloseascã exclusiv toponimice în limba
românã.
Perspectiva sumbrã pe care regimul Ceauºescu o anunþa
asupra viitorului întregii comunitãþi maghiare începuse
sã fie întâmpinatã cu reacþii din partea celor supuºi asimilãrii. András Sütõ ºi Károly Király, ultimul  fost secretar
de partid al Regiunii Autonome Maghiare, erau poate
cei mai cunoscuþi purtãtori de voce ai maghiarilor din
Târgu-Mureº în faþa acestui tãvãlug. Piesele de teatru ale
lui András Sütõ, scriitor de valoare, dar ºi el cu tradiþie de
nomenclaturist, fuseserã interzise de prin 1983. Devenit
incomod, Király a fost victima unor accidente de circulaþie despre care s-a susþint, cu suficient temei, cã au fost
aranjate de cãtre Securitatea lui Ceauºescu34.
Acei ani au cunoscut însã ºi timide neobedienþe la
naþionalismul de stat Teatrul de Pãpuºi din Târgu-Mureº
fusese în sensul acesta un mediu privilegiat. În 1983,
Smaranda Enache  pe atunci, tânãra secretarã literarã a
teatrului , absolventã a Facultãþii de Filologie din
34. Vezi în acest sens, volumul lui Denis Deletant, Ceauºescu ºi
Securitatea, Humanitas, Bucureºti, 1995.

Actorii

31

Bucureºti, a fost numitã directoarea instituþiei. La puþin
timp, Teatrul de P\puºi a devenit locul unor rezistenþe la
politica antimaghiarã  invenþii pe cât de ingenioase ºi
amuzante, pe atât de marginale. Comitetul de partid îºi
ieºea din pepeni dacã, cumva, într-o piesã, actorii purtând
culorile roºu, alb ºi verde35 se întâlneau în scenã. Când
simbolurile maghiare apãreau pe vreun afiº, acesta era dat
la topit. Cenzura tãia la sânge orice trimitere naþional-maghiarã. În 1989, controlul oricãrui semn de indisciplinã
devenise isteric. Dar Teatrul de Pãpuºi din Târgu-Mureº
rãmânea indisciplinat, solidarizând unii români din instituþie cu colegii lor maghiari.

35. Culorile steagului maghiar.
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5. Liga Pro Europa
Aºa se face cã demonstraþiile din decembrie 1989
care au dus la rãsturnarea regimului Ceauºescu au gãsit
în Târgu-Mureº un mic grup format din români ºi maghiari prieteni. În seara zilei de 21 decembrie, pe strãzile
Târgu-Mureºului s-a strigat Nu existã ºovinism. Faptul
cã revolta de la Timiºoara era legatã de numele unui
maghiar, László Tõkés, pãrea de bun augur ºi pentru
aceastã localitate transilvanã, unde competiþia simbolicã
dintre etnii fusese dusã la o cotã maximã36. Smaranda
Enache a fost invitatã sã facã parte din Consiliul Judeþean
al Frontului Salvãrii Naþionale, noua structurã de conducere a oraºului.
Grupul de intelectuali de la Teatrul de Pãpuºi se aduna
zilnic. Câþiva dintre ei vor fi nucleul a ceea ce va urma:
Boldizsár Csíky, compozitor, care fusese ºi secretarul
muzical al Filarmonicii din Târgu-Mureº, Zeno Fodor,
secretarul literar al Teatrului Naþional, Elek Szokoly, de
formaþie filosof, având un merit care are greutatea lui în
poveste: soþul Smarandei Enache. Ei au fost cei care
ºi-au împins înainte colegii pentru crearea unei asociaþii.
La 30 decembrie 1989, 21 de târgu-mureºeni, români ºi
maghiari, s-au strâns în adunarea de constituire a Ligii
Pro Europa.
Am fost frapat, peste ani, de intuiþiile pe care le avuseserã fondatorii Ligii. Sã vezi drept obiective ale vieþii
politice, la sfârºitul lui decembrie 1989, rezolvarea relaþiilor interetnice ºi integrarea europeanã! În declaraþia lor de
36. Este bine cunoscut faptul cã pericolul conflictelor dintre
douã comunitãþi diferite, care vieþuiesc împreunã, dar au o
pregnantã conºtiinþã a diferenþei lor, este maxim atunci când
dimensiunea comunitãþilor ajunge aproximativ egalã.

Actorii

33

intenþie din 10 ianuarie, semnatã, în numele iniþiatorilor,
de co-preºedinþi  Smaranda Enache ºi Boldizsár Csíky ,
se gãseau formulãri de genul: Liga Pro Europa considerã specificul naþional ºi regional drept o raþiune, ºi nu
un obstacol al integrãrii europene. Sau: Liga Pro
Europa respinge ( ) fetiºizarea oricãrei culturi naþionale,
precum ºi orice formã de discriminare, indiferent de
ambalajul ei ideologic. Faptul cã acum temele ºi ideile
statutului Ligii reprezintã un adevãrat limbaj politic
corect ne împiedicã, poate, sã realizãm cât de ie[it din
comun era acest tip de discurs acum 11 ani. Mi-e suficient
sã privesc, pentru comparaþie, declaraþia Grupului pentru
Dialog Social, Grup ce pãrea a fi, în acel moment, corpul-pilot al elitei româneºti independente. Care era viziunea
acestuia despre el însuºi ºi despre viitorul þãrii? Iatã
citatul principal: Grupul urmãreºte sã devinã o instanþã
de reflecþie criticã a societãþii româneºti. Mijlocul principal folosit pentru atingerea acestui scop este dialogul
social realizat prin toate manifestãrile civilizaþiei moderne.
Interesant sã privim astãzi diferenþa37.
Sã revenim la Târgu-Mureº. Aici semnele restauraþiei
naþional-comuniºtilor au apãrut foarte devreme ºi erau
mai puþin ambigue decât în alte localitãþi. Chiar foarte
devreme ºi foarte puþin ambigue. Smaranda Enache a
avut mari probleme în seara zilei de 10 ianuarie (10
ianuarie 1990!) sã publice în Cuvântul liber platforma
Ligii. Cotidianul târgu-mureºean cu acest nume nu era
decât moºtenitorul organului de partid Steaua Roºie. În
noaptea din 21 spre 22 decembrie, cotidianul roºu îºi
schimbase directorul, dar rãmãsese cu redacþia intactã.
Pe culoarele CJFSN local umblau dinozaurii care conduseserã anterior oraºul. Era prezent Ioan Movilã, fostul
secretar de partid judeþean, care nu-ºi ascundea prezenþa
37. Ar mai fi ºi alte detalii, faptul cã Liga ºi-a tradus ºi transmis
Platforma-program, la apariþie, în englezã, francezã, germanã ºi maghiarã.
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în locul unde acum se desfãºura activitatea noii puteri.
Responsabili pentru represiunea din decembrie  pe 21
seara se trãsese în Târgu-Mureº ºi muriserã oameni ,
printre care generalul Scrieciu ºi colonelul Judea, îºi
ridicau umbra deasupra micii conduceri locale.
La 5 ianuarie, Frontul Salvãrii Naþionale a dat, aºa
cum am amintit deja, o declaraþie prin care fãcea trimitere
la abuzurile regimului Ceauºescu faþã de minoritãþile
naþionale ºi promitea luarea unor mãsuri pentru repararea
vechilor abuzuri. Poziþia CFSN în chestiunea naþionalitãþilor a dus la o evoluþie rapidã a revendicãrilor comunitãþii maghiare. În fruntea lor st\tea demixtarea ºcolilor.
Fostele ºcoli ºi licee în limba maternã, adevãrate instituþii
de identitate comunitarã ale maghiarilor din Ardeal, fuseserã toate transformate în ºcoli mixte. Aici simbolurile
maghiare dispãruserã cu desãvârºire. Învãþãmânul maghiar nu rãmãsese decât o anexã a învãþãmântului majoritar românesc. Procesul de românizare globalã înaintase
rapid în deceniul opt. Aceasta a fãcut ca, imediat dupã
revoluþie, strategia UDMR sã punã în fruntea revendicãrilor revenirea la fostele instituþii-ºcoli. În câteva
oraºe din Ardeal, demixtarea s-a ºi produs. CJFSN din
Târgu-Mureº a decis în favoarea demixtãrii principalului
liceu local, fostul liceu maghiar, Bolyai, având în 1990
circa 25% elevi români. Hotãrârea CJFSN cerea ca
demixtarea sã se facã începând cu luna septembrie, deci
dupã vacanþa ºcolarã. Pãrinþii români s-au împotrivit
deciziei. Copiii români ºi maghiari erau aduºi cu ocazia
diferitelor manifestãri publice sã reproducã argumentele
pãrinþilor. Într-o zi, elevii români au gãsit porþile liceului
închise. Cadrele didactice maghiare nu le dãdeau voie în
ºcoalã. O greºealã  ca multe altele în privinþa demixtãrii
ºcolilor, cum au recunoscut mai târziu mulþi maghiari 
care avea sã coste. Dupã o zi-douã, populaþia românã a
oraºului a redeschis porþile liceului pentru copiii ei. Dar
deja tensiunea dintre români ºi maghiari atinsese cotele
critice.
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În puþine locuri din þarã s-a putut vedea atât de clar,
cum s-a vãzut la Târgu-Mureº, strategia fostei nomenclaturi de a face din manifestãrile antimaghiare argumentul relegitimãrii politice. Foºtii lideri ai oraºului au
început sã organizeze grupãri de atitudine, mai ales în
instituþii precum justiþia ºi poliþia. În luna ianuarie 1990,
ziarul local Cuvântul liber a început sã publice scenarii
apocaliptice. La sfârºitul lunii ianuarie 1990 au fost împãrþite foi volante care declarau separarea ºcolilor drept
un prim pas spre schimbarea populaþiilor ºi separarea
Ardealului.
Tot atunci s-a creat, într-un oraº din zonã, Reghin,
Frãþia Româneascã, prima organizaþie naþionalistã. Pe
6 februarie 1990 a avut loc întrunirea de constituire a
Vetrei Româneºti, cea mai importantã miºcare extremistã
antimaghiarã. Pe 8 februarie, la adunarea publicã prilejuitã de manifestarea Vetrei s-a strigat vrem sã bem
sânge de ungur. În spatele liderilor se aflau foºtii securiºti ori conducãtori ai armatei implicaþi în intervenþia
acesteia asupra demonstranþilor în decembrie 89.
UDMR a anunþat desf\[urarea, la 15 martie 1990, a
unor manifestãri dedicate aniversãrii revoluþiei de la 1848,
ziua maghiarilor de pretutindeni. Multe semne avertizau
însã asupra intenþiei de a transforma evenimentul într-o
izbucnire de violenþã.
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6. Violenþele de la Târgu-Mureº
ºi evoluþia Ligii
În tot acest timp, oamenii Ligii Pro Europa se chinuiau
sã opreascã degradarea relaþiilor dintre românii ºi maghiarii
din oraº. Smaranda Enache a vorbit cu profesorii de ambe
etnii ºi cu elevii din ºcoli. Exerciþii de mediere. S-a
adresat preoþilor ortodocºi. Aceºtia au refuzat dialogul cu
baptiºtii, cu catolicii sau cu evreii. Nici intelectualitatea
din Târgu-Mureº nu s-a arãtat, cu foarte rare excepþii, mai
responsabilã. Istoricii invitaþi sã dezbatã tema rom^no-maghiarã au evitat la rândul lor sã-ºi foloseascã autoritatea pentru a-i chema pe români ºi pe maghiari la dialog.
Apelurile repetate fãcute de Smaranda Enache ºi de colegii
ei  folosind accesul lor extrem de limitat la postul local
de radio ºi TVR  au sunat în deºert. În schimb, au început
sã fie transmise ameninþãri scrise ºi telefonice. S-a f\cut
dintr-o datã un gol, inclusiv în jurul pãrinþilor Smarandei
Enache. Comunitãþile tãiaserã legãturile dintre ele. Promotorii relaþiilor româno-maghiare de genul Smarandei
Enache au început sã fie consideraþi, de cãtre conaþionalii
lor, trãdãtori. Apropierea zilei de 20 martie, sfârºitul
perioadei în care ofiþerii fostei Securitãþi îºi mai puteau
lua salariile  despre care Sándor Szilágyi vorbise odatã,
la sediul UDMR  arãta, la Târgu-Mureº, mai mult decât
îngrijorãtoare.
Pe 17 martie (1990), Smaranda Enache a plecat la
Budapesta, la întâlnirea intelectualilor români ºi maghiari
pentru reconcilierea istoricã. Peste douã zile au izbucnit
la Târgu-Mureº gravele violenþe. În oraº au descins sãteni
din zona Gurghiului, complet dezinformaþi, care fuseser\
ameþi]i cu iminenþa pericolului maghiar. Atacul asupra
sediului UDMR ºi a partidelor politice democratice, sub
privirile nepãsãtoare ale organelor de ordine, a dus la
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rãnirea mai multor lideri UDMR, prizonieri în clãdirea
din Piaþa Bolyai. Între victime s-a aflat ºi unul dintre
liderii cei mai respectaþi ai maghiarilor din Transilvania,
scriitorul András Sütõ, bãtut bestial. (Mai târziu, în ciuda
eforturilor medicilor, avea sã-ºi piardã un ochi.) Atacul
asupra UDMR a scos pe strãzile Târgu-Mureºului, la
20 martie, douãzeci de mii de maghiari. Mulþimea cerea
venirea imediatã la locul conflictului a preºedintelui þãrii,
Ion Iliescu. În loc de acesta, un grup de sãteni ºi susþinãtori locali ai asociaþiei Vatra Româneascã au încercat sã
rupã rândurile protestatarilor maghiari, mult mai numeroºi. Între cele douã grupuri s-a declanºat o adevãratã
luptã de stradã. Din nou, organele de ordine publicã nu
au intervenit în nici un fel. Cinci cetãþeni ºi-au pierdut
viaþa, alte sute au fost molestaþi ºi rãniþi.
Televiziunea naþionalã a pus în valoare cum a pus
acest eveniment. (Atunci a apãrut, ca ziarist al contenciosului româno-maghiar, ºi Dorin Suciu, unul dintre cei
mai odioºi manipulatori ai temei. Angajat al Adevãrului
ºi, pânã în 1996, la Televiziunea românã, el a pierdut
ultima poziþie. Primul lucru pe care l-a cerut Budapesta
dupã schimbarea Guvernului la Bucureºti a fost retragerea
lui Dorin Suciu din capitala ungarã.)
Mult mai faimos a devenit filmul prezentat în Ungaria
ºi la televiziunile din Occident. O imagine îngrozitoare,
cu un om cãzut, lovit sãlbatic cu bâta, a fãcut înconjorul
lumii. Mih\il\ Cofariu, victima, a fost prezentat drept
maghiar. O inversare de identitate de care s-au plâns
constant autoritãþile româneºti38.
La sfârºitul lunii martie a fost creat  am amintit ºi
asta  Serviciul Român de Informaþii, printr-o decizie a
38. Îmi permit sã speculez puþin. Inversarea de identitate ar
putea sã fie purã întâmplare, ar putea sã indice o mânã
maghiarã sau chiar un joc cu mult mai complicat, expresie
nu a voinþei Bucureºtiului ori a Budapestei, ci a manifestãrii
unor interese geopolitice. Dacã anumite forþe se consolau cu
ieºirea evidentã a Ungariei din sfera lor de influenþã, nu se
mai puteau consola ºi cu pierderea României.
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Biroului CPUN, decizie ilegalã atât timp cât nu a fost
trecutã prin CPUN. Campania unei pãrþi a presei nu
fãcea decât sã confirme, alãturi de alte probe, cã violenþele de la Târgu-Mureº fuseserã pregãtite de oamenii
preºedintelui Ion Iliescu, pentru a motiva intrarea pe
scenã a SRI  la trei luni de la desfiinþarea Securit\þii lui
Nicolae Ceauºescu39. Comisiile create pentru identificarea actorilor [i regizorilor evenimentelor nu au dus,
nici la zece ani de la conflict, la vreun rezultat. Au fost
arestaþi la întâmplare câþiva þigani, prezenþi ºi ei în încãierarea generalã ºi folosiþi, iatã, drept þapi ispãºitori.

*
Violenþele din 19-21 martie 1990 au schimbat pentru
mulþi ani societatea româneascã. Liga Pro Europa nu mai
avea cum sã aducã oamenii la seminarii. Cuvintele banale
despre bunele relaþii dintre români ºi maghiari nu mai
puteau suna în urechile târgu-mureºenilor decât fals. Oraºul
îºi lingea rãnile. Liga Pro Europa, învinsã în acest moment
al existenþei ei, a trebuit sã îºi inventeze o altã strategie.
M-aº opri mai mult la aceastã organizaþie care vorbeºte, cum nu vorbeºte alta, despre fondul pozitiv, ca tip
uman ºi ca tip de culturã, care supravieþuieºte în interstiþiile tradiþiei multiculturale a Transilvaniei.
În noul context, Liga s-a radicalizat. La 5 aprilie 1990,
[i-a anunþat aderarea la Proclamaþia de la Timiºoara40.
Dar asta nu þinea loc de soluþie pentru zidul creat între
comunitãþile din Târgu-Mureº. S-au imaginat dezbateri.
Nu mergea. Zidul era zid. O formulã ingenioasã a fost
39. Aflat în spital, Mihãilã Cofariu, una dintre victime, admitea
cã preotul trãsese clopotele în satul lor, cu câteva zile înainte
de evenimente, anunþându-i sã se pregãteascã pentru a descinde
la Târgu-Mureº, ca sã punã capãt iredentismului maghiar.
40. Proclamaþia de la Timiºoara a solidarizat în jurul ei cea mai
mare parte a opoziþiei politice ºi civice la regimul în formare 
regimul Iliescu, cum i-a rãmas numele , susþinând delegitimarea foºtilor lideri ai Partidului Comunist Român ºi ai
Securitãþii de a ocupa, pentru o perioadã, funcþii publice.
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totuºi posibilã ºi în 1990, un joc cu care s-au momit
copiii. Folosind finanþarea unei organizaþii din Germania41,
Liga a anunþat un atelier practic ºi concurs sportiv care
propunea copiilor români ºi maghiari sã repare împreunã
câteva biciclete stricate. Cu ele urma sã se desfãºoare
competiþia, ai cãrei câºtigãtori deveneau proprietarii vehiculelor cu douã roþi. Totul a mers foarte bine, organizatorii s-au felicitat, copiii s-au bucurat.
Asta nu putea schimba totuºi un oraº. Aºa cã Liga Pro
Europa a continuat tot anul 1990 prin declaraþii ºi comunicate cu adrese politice42. De abia în 1991 s-a putut
sparge gheaþa interetnicã. Soluþia a fost
ecologicã.
Seminarul Sãnãtatea oraºului a adus împreunã  prin
Fundaþia Friedrich Ebert  experþi germani care au jucat
rolul unui canal de comunicare între specialiºtii maghiari
ºi români invitaþi la eveniment.

*
Anul 1991 a însemnat ºi implicarea Ligii în douã proiecte de mare anvergurã. Unul a fost Universitatea de
varã de la Bálványos, pe care a organizat-o împreunã cu
FIDESZ ºi cu organizaþia de tineret maghiarã, MISzSz.
Bálványos era un loc bine cunoscut populaþiei maghiare din Transilvania. Ca anecdoticã, ar fi de notat cã
este singura localitate din România cu toponimie exclusiv
maghiarã. Situat undeva, în centrul provinciei, lângã lacul
Sfânta Ana, Bálványos-ul devenise un loc preferat de
tinerii maghiari. Îºi puneau corturile pe malul lacului ºi
41. Pro România Democraticã în Europa.
42. Un exemplu stilistic: la 7 octombrie 1990, Liga s-a adresat
directorului general de atunci al Radio-Televiziunii Române,
Rãzvan Theodorescu, pentru a protesta faþã de difuzarea, de
cãtre faimosul, pe atunci, Corneliu Roºianu, a unei liste de
infractori pentru care se preciza identitatea etnicã. Infractorii n-au naþionalitate, ei sunt repudiaþi nu numai de întreaga
umanitate, dar ºi de propria lor naþie, scria în protest.
(Poate aici sunã patetic, dar anterior frazei fuseserã invocate
numai argumente tehnice.)
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participau, cu ocazia Sfintei Ana, la sãrbãtoarea religioasã
catolicã. Pe 26 iunie, procesiunea de la Sfânta Ana parcurgea
toate riturile, inclusiv spãlarea în apã a femeilor. Autoritãþile harasau oamenii în diferite feluri. Cereau strângerea
corturilor, intimidau... Ceea ce nu fãcea decât sã amplifice simbolistica locului.
Se poate spune cã Bálványos, spaþiu de refugiu, avea
simultan conotaþii etnice ºi ideologice. Cum comunismul
lui Ceauºescu era ºi naþionalist (ºi asimilaþionist), cele
douã dimensiuni se întâlneau în totalitate. Ascultând povestea Bálványos-ului, mi-am adus aminte de 2 Mai. Plaja de
pe malul Mãrii Negre, unde se fãcea nudism, veneau
amatorii sã picteze...; era ºi ea un spaþiu alternativ. Dar
la 2 Mai era cu totul absentã dimensiunea identitarã.
Acolo nu îºi avea loc tradiþia  cu atât mai puþin cea
religiosã , ci domina mai curând spiritul lui 68.
Dupã 1990, câþiva oameni politici din Ungaria au
considerat logicã transformarea Bálványos-ului într-un loc
al dialogului asupra destinului maghiarimii. Cum din
dinamicul partid al tinerilor, FIDESZ, unii aveau origine
transilvanã  spre exemplu Csaba Lõrincz , ei, împreunã
cu organizaþii maghiare din România, au avut ideea de a
iniþia acolo o tabãrã. Tabãra de la Bálványos ºi-a deschis
porþile în 1990, când FIDESZ ºi MISzSz s-au întrebat,
cum trebuie sã reacþioneze la puseul miºcãrii naþionaliste
din România.
Pe atunci la FIDESZ lucra ºi Éva Blénesi 43, originarã
din Secuime ºi prietenã a Ligii Pro Europa. Ea a luat
legãtura cu Smaranda Enache ºi cu Elek Szokoly, propunându-le organizarea în comun cu partidul de la Budapesta
a taberelor Bálványos. Din 1991, Liga Pro Europa a
devenit partenerul FIDESZ-ului. Implicarea Ligii a schimbat
43. Éva Blénesi era studenta Évei Gyímesi, prietena Doinei
Cornea. Ea este cea care lua scrisorile dnei Cornea, preluate
de Éva Gyímesi, ºi le trecea peste graniþã. (Éva Gyímesi era
prea urmãritã pentru a putea sã încerce trecerea lor peste
frontierã.)
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lucrurile. Din spaþiu de întâlnire maghiaro-maghiar,
Bálványos a devenit un spaþiu de întâlnire româno-maghiar.
Pe vremea aceea, FIDESZ-ul lui Viktor Orbán ºi Zsolt
Németh era o formaþiune tânãrã, dinamicã, cu tendinþe
liberale ºi cu un rol ne-neglijabil, deºi nu determinant, în
viaþa politicã a Ungariei. La Bálványos veneau sã discute,
sã explice, sã rãspundã, sã ofere bibliografie lideri din
România ºi Ungaria. O ºcoalã pentru tineri, adevãrat
spaþiu de comunicare între leadership-ul de atitudine al
celor douã þãri.
Desigur, la aceste evenimente au participat oameni
cu vederi democratice. Semnificativ de vãzut cine erau
obiºnuiþii întâlnirilor de la Bálványos: Viktor Orbán,
Zsolt Németh, Adrian Severin, Renate Weber, Zoe Petre,
Horia Rusu, Béla Markó, William Totok, Andrei Cornea,
Gábor Kolumbán, Zsolt Szilágyi, Dinu Zamfirescu,
Mariana Celac, Nicolae Gheorghe, Paul Philippi,
Wolfgang Wittstock, Mircea Toma, Victor Babiuc, Marian
Þaþa44, Anamaria Pop, alþii pe care nu mai ajung sã-i
numesc. Am participat constant la Universitatea de Varã
ºi pot confirma ce mult a însemnat aceastã instituþie a
comunicãrii pentru recunoaºterea reciprocã.
Unii au pãrãsit Clubul. Într-o vreme, din el fãcuse
parte ºi Varujan Vosganian  invitat chiar, mai târziu, sã
intre în Colegiul de redacþie al revistei Altera , exclus
apoi din el, de când, devenit preºedinte al Uniunii Forþelor
de Dreapta, a ajuns sã-ºi trãdeze inteligenþa ºi sã practice
un discurs autoritar ºi  tocmai el, armeanul  antiminoritar.
Am subliniat cã direcþionarea Taberei de la Bálványos
cãtre dialogul româno-maghiar reprezintã aportul esenþial
al Ligii Pro Europa. În 1996, Universitatea de Varã ºi-a
mutat reºedinþa la Bãile Tuºnad. Un spaþiu la fel de frumos.
44. Activ în viaþa civilã a Braºovului, fost preºedinte al Asociaþiei
Pro Democraþia, Marian Þaþa a dat multã atenþie conexiunii
dintre naþionalism ºi politicã.
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Dar nu aceasta a fost marea schimbare, ci preluarea
puterii de cãtre FIDESZ, în 1998. Chiar dinainte, discursul tinerilor foºti liberali devenise din ce în ce mai
naþionalist-conservator. Guvernul Viktor Orbán a adãugat
o nuanþã autoritarã. Liderii Ligii au început sã priveascã
cu suspiciune din ce în ce mai mare o astfel de mezalianþã.
Este interesant raportul dintre sensibilitatea etnicã ºi cea
ideologicã în astfel de cazuri. Nu românca Smaranda
Enache, ci maghiarul Elek Szokoly a forþat retragerea Ligii
din colaborarea cu FIDESZ, considerat de el mult prea
naþionalist ºi antiliberal. Lucrul acesta s-a întâmplat în
1997, când participarea instituþionalã a Ligii a fost retrasã.
Reacþia meritã apreciatã la justa ei valoare. Ea pune în
evidenþã existenþa unei raþiuni mai profunde decât opþiunea doctrinarã de la un moment dat, uºor de ideologizat
ºi abuzat. Atenþia datã de militanþii drepturilor minoritãþilor pentru identitãþile fragile, aflate sub presiune  aºa
cum s-a aflat identitatea maghiarã sub presiunea naþionalismului românesc , este legitimã atâta timp cât ea
exprimã solidaritate cu victima. Din momentul când ea
devine o revanºã identitarã ºi face din logica identitarã un
instrument antiliberal, atunci legitimitatea se pierde45.
Din aceastã cauzã este important sã ai spiritul liber ºi
predictibilitate în ceea ce priveºte recunoaºterea raþiunii
de fond în spatele obiectivelor intermediare. Liderii Ligii
Pro Europa nu ºi-au trãdat niciodatã discernãmântul. Este
un motiv în plus pentru care mã gândesc la Smaranda
Enache ºi la Elek Szokoly cu multã tandreþe. Prezenþa
lor pânã astãzi în fruntea Ligii îmi dã un sentiment de
siguranþã. S-ar fi putut sã nu existe? S-ar fi putut. Se
întâmplã ca, pe baza capitalului câºtigat, instituþiile sã se
dezvolte prin noi generaþii de funcþionari  tehnic
înzestraþi  ai domeniului. Dar aceºtia pot pierde legãtura
cu instinctul etic de bazã.
45. Aceasta este ºi problema invocãrii practicilor asimilaþioniste
ale Ungariei de pânã în 1919, pentru a motiva naþionalismul
antimaghiar din România Mare ºi de astãzi.
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Tot în 1991, Liga s-a simþit datoare sã lanseze un
sãptãmânal pentru a face concurenþã presei din oraº,
dedicatã mai mult incitãrilor. Gazeta de Mureº a ieºit la 5
noiembrie 199146. Sãptãmânalul de analizã ºi informare
(formula de pe frontispiciu) lansa anchete asupra corupþiei
ºi abuzurilor, mai cuprindea informaþii despre evenimente
internaþionale, fãcea revista presei centrale ºi oferea câteva
date locale; introducea teme pe atunci neobiºnuite, precum
Femeile în labirintul societãþii47, altele generoase 
ecologia a fost constant prezentã , unele sensibile, precum
homosexualitatea 48; gãsea spaþiu, în paginile revistei, ºi
pentru romi. Editorii aveau ochi sã descopere ºi sã preia
un text precum cel semnat de Mihai Fusu în Lupta:
Opþiunea Basarabiei este federalismul49. Revista încerca
sã stimuleze spiritul ecumenic (oferind, spre exemplu,
pentru anul 1992, simultan, un calendar ortodox, unit,
romano-catolic, protestant ºi mozaic). Dar era sigurã
în cerinþa ei ca BOR sã restituie proprietãþile Bisericii
Greco-Catolice50. Relua, la vreme, tema morþilor din
decembrie 1989, a violenþelor de la Târgu-Mureº, a asaltului minerilor din 13-15 iunie 1990. Emil Constantinescu
s-a bucurat de o campanie susþinutã. Revista relua texte
ale unor autori foarte prezenþi în presa naþionalã, apropiaþi
46. Editorialul Smarandei Enache se ocupa de oportuniºtii care
sabotau unitatea opoziþiei, prefiguratã prin constituirea
Convenþiei Naþionale pentru Instaurarea Democraþiei. Printre
cei blamaþi se aflau MER ºi PNL, cu referire explicitã la
Radu Câmpeanu ºi Dan Amedeo Lãzãrescu, în legãturã cu
jocul FSN ºi PUNR. Gazeta se situa deci în raport cu dezbaterea naþionalã, punând accente tipice pe tema discursului
naþionalist, elaborat politic în Ardeal sub forma partidului
lui Ceontea. (Naturã moartã cu Parlament, in Gazeta de
Mureº, 5-11.XI. 1991.)
47. Gazeta de Mureº, nr. 4, 1991.
48. Gazeta de Mureº, nr. 39, 1992.
49. Gazeta de Mureº, nr. 6, 1991.
50. Vezi editorialul cu titlu pe mãsurã: Stãruinþa în pãcat, nr.
2, 1992.
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ca atitudine, precum Andrei Pippidi, Nicolae Manolescu,
Adrian Marino, William Totok.
Gazeta [i-a întrerupt apari]ia la sfârºitul anului 1992,
pentru a fi reluatã în mai 1993, dupã o formulã mai
apropiatã de un magazin. Reluatã doar pentru câteva luni.
A fost imposibil sã se asigure rezistenþa financiarã a unui
sãptãmânal citit de puþini maghiari ºi înfruntând o majoritate românã dominatã, pe atunci, de cãtre PUNR. Astfel
cã Liga Pro Europa s-a dezvoltat ºi a avut succes în tipul
de activitate cel mai specific unei organizaþii neguvernamentale: seminarii, evenimente, expediþii, lucrãri de
specialitate, luãri de atitudine, lobby, proiecte.
Este absolut impresionant sã vezi câte lucruri a fãcut
Liga Pro Europa, ºi incredibil dacã ai în vedere numãrul
celor între timp angajaþi ºi ajutorul primit. Aº da, ca
idee, un inventar, o listã de activitãþi doar din prima parte
a anului 1995  ianuarie-iulie , an în care se conturaserã
toate marile proiecte ale LPE. Atunci s-a desfãºurat ºi
prima ediþie a Sãptãmânii toleranþei ºi a apãrut ºi
primul numãr al excelentei reviste Altera. Meritã, în ciuda
spaþiului cerut, sã ai în faþã o astfel de enumerare, în
mãsurã sã vorbeascã despre Ligã dar, mai general, despre
acele câteva organizaþii din România aflate de ani de zile
într-o campanie cu sufletul la gurã, obositoare ºi cel mai
adesea frustrantã, în numele unor idealuri trãite, ºi nu
vorbite (democraþie, drepturi ale omului, un mediu sãnãtos, o societate tolerantã), pe care pionii politicii ºi ai
afacerilor româneºti le-au privit când cu mânie, când cu
ironie. Iatã deci ce apare în Raportul Ligii în prima parte
a anului 1995:
Instituþii europene. Integrarea României în Europa,
perspective, Colegiul Democraþiei, 7 ianuarie, Târgu-Mureº; Minoritãþi în Europa, Colegiul Democraþiei,
14 ianuarie, Târgu-Mureº; Ideea europenismului în
România, Colegiul Democraþiei, 21 ianuarie, Târgu-Mureº; Cadrul legislativ ºi practica judecãtoreascã în
protecþia minoritãþilor naþionale, 27-28 ianuarie, Târgu-Mureº; Reflectarea problemelor femeii ºi ale familiei
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în programele autoritãþilor locale, organizat de
Departamentul Femei al LPE, 21 februarie, Târgu-Mureº;
Trecut ºi prezent în Balcani, 23 februarie, Târgu-Mureº;
Mass-media ºi minoritãþile, 24-25 februarie, Cluj;
Poliþia raportatã la societatea civilã, Colegiul
Democraþiei, 25 februarie, Târgu-Mureº; Ce facem
pentru recuperarea culturilor ºi etniilor aflate pe cale de
dispariþie?, filiala Satu Mare, 25 februarie, Carei;
Starea ecologicã a râului Someº/Szamos, filiala Satu
Mare, 3-4 martie, Satu Mare; Drepturile omului în noul
context european ºi internaþional, Colegiul Democraþiei,
11 martie, Târgu-Mureº; Drepturile omului ºi legea
penalã, Colegiul Democraþiei, 12 martie, Târgu-Mureº;
Modelarea noii Europe, Colegiul Democraþiei, 18 martie,
Târgu-Mureº; Democraþie în viaþa cotidianã, filiala
Satu Mare, 24 martie, Tuºnad; Sãptãmâna toleranþei,
ediþia I, 19-25 martie, Târgu-Mureº51; Starea ecologicã
a râului Mureº, 30 martie, Târgu-Mureº; Vizitã de
lucru ºi documentare, Colegiul Democraþiei, 3-5 aprilie,
Bucureºti; Separarea puterilor în stat. Relaþia Guvern-Parlament, Colegiul Democraþiei, 14 aprilie, Târgu-Mureº; Integrarea Euro-Nord-Atlanticã, Colegiul
Democraþiei, 15 aprilie, Târgu-Mureº; Buget ºi Gestiune
localã, 28-29 aprilie, Târgu-Mureº; Stereotipiile  sursã
a tensiunilor interetnice, 29 aprilie, Alba Iulia; Zilele
Europa Napok, ediþia I, 2-20 mai52; Vizitã de lucru
ºi documentare, Colegiul Democraþiei, 15-18 mai,
51. 19 martie  Triunghiularul toleranþei (I); 20 martie  Triunghiularul toleranþei (II); 21 martie  Vernisajul Expoziþiei de
cãrþi ale minoritãþilor; 22 martie  Poezie ºi multiculturalitate; 23 martie  Credinþã ºi toleranþã; 24 martie 
Poezie ºi disidenþã; 25 martie  Platforma prieteniei la 5 ani +
Dialogul generaþiilor (concert).
52. 2 mai  Vernisajul expoziþiei itinerante Pieþele oraºelor din
Europa/România ºi integrarea europeanã; 9 mai  Lansarea cãrþii Pentru Europa, de Adrian Marino; 12 mai  Concert
simfonic extraordinar dirijat de Horia Andreescu; 20 mai 
Crosul Pro Europa, ediþia a II-a.

46

Ruleta. Rom^ni [i maghiari, 1990-2000

Budapesta; Autoritãþile locale ºi presa, 26 mai,
Târgu-Mureº; Competenþe ºi decizii în administraþia
localã, Colegiul Democraþiei, 26 mai, Târgu-Mureº;
Toleranþã prin educaþie multiculturalã, 29 mai, Sfântu-Gheorghe; Doctrine economice, Colegiul Democraþiei,
10 iunie, Târgu-Mureº; Problema minoritãþilor în programele partidelor, 16-17 iunie, Poiana Braºov; Tabãrã
multiculturalã, 19-30 iunie, Sovata; Drepturile Omului
într-un stat de drept, filiala Satu Mare, 27 iunie, Satu
Mare; Protejarea multireligiozitãþii  element determinant pentru toleranþã confesionalã, filiala Satu Mare, 10
iulie, Negreºti Oaº; Autoritãþile Locale ºi Organizaþiile
Neguvernamentale, 11 iulie, Târgu-Mureº; Dialogul
presei, 14-15 iunie, Tuºnad; Universitatea de varã
Bálványos: Prioritãþi comune în perioada de tranziþie,
ediþia a VI-a, 16-23 iulie, Bálványos; Caravana Ecologicã
pe râurile Criºul Repede ºi Barcãu, Departamentul de
Ecologie al LPE, 18 iulie-2 august.
În acelaºi an, ziarul pro-Vatrist Cuvântul liber punea
urmãtorul titlu unui articol dedicat Ligii în numãrul
din 21 martie Prin Intermediul Ligii Pro Europa s-a mai
spãlat o gãleatã. În numãrul din 28 martie, ziarul nota:
Sub semnul generosului îndemn biblic [...], Liga Pro
Europa a bifat, sãptãmâna trecutã, încã una dintre acþiunile sale specifice, menite a ne introduce în... Europa.
Punctele erau, evident, ironice. De fapt, întreaga redacþie
a ziarului pare obsedatã de valoarea ironicã a punctelor.
Penultima rundã a... monologului despre toleranþã relua
Cristian Eparu, referindu-se la o acþiune a Ligii Pro
Europa, în numãrul din 30 martie a Cuvântului liber.

Actorii

47

7. Alte bãtãlii locale: Cluj, Octavian
Buracu ºi Dialogul Interetnic
În Laudatio care a fost citit la 27 februarie 1999, cu
ocazia acordãrii lui Octavian Buracu a titlului post-mortem de Membru de onoare al Ligii Pro Europa, apãrea
întrebarea retoricã: Sã fie de mirare cã în interviul
luat în 1993 pentru Gazeta de Mureº, tocmai dupã ce
Octavian Buracu fusese dat afarã din serviciu ( ) referindu-se la purificãrile etnice de la Cluj, acesta spunea:
«eu ca român sunt mai revoltat decât maghiarii»? Oare
nu tocmai aceastã consecvenþã demnã este caracteristica
cea mai fireascã de pe lume pentru un om de onoare? Ce
putea fi mai demn pentru acest autentic patriot român ºi
european decât scuzele pe care le adresase minoritãþilor
în numele neamului sãu pentru inepþiile xenofobe ale
primarului clujean? Ce putea fi mai firesc decât înþelepciunea pe care o mãrturisise cu câteva luni înainte de
moartea sa: «nu existã în lume popoare bune ºi rele,
existã doar oameni buni ºi rãi»?53.
Cuvinte patetice? Cuvinte grandilocvente? Sãrmanul
Octavian Buracu fusese membru fondator al Alianþei Civice,
al Fundaþiei Cultura Ardealului din Cluj, al Organizaþiei
Româno-Britanice pentru Educaþie în Domeniul Drepturilor
Omului, membru de onoare al Asociaþiei de Prietenie
Maghiaro-Române din Pécs. Dar, mai ales, îºi legase
numele de Asociaþia pentru Dialog Interetnic (îi fusese
fondator ºi preºedinte). Poziþiile acestea nu sunt mãrgele
53. Szokoly Elek, Laudatio pentru Octavian Buracu, in Gazeta
Ligii Pro Europa, nr. 2/1999, pp. 6-7. Primarul xenofob al
Clujului era Gheorghe Funar, preºedinte al PUNR între 1992
ºi 1996.
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pe nu ºtiu ce orgoliu mult prea activ54. Oameni ca Octavian
Buracu au intrat într-o mulþime de proiecte activiste,
doar-doar vor schimba ceva din mizeria  mai ales moralã 
din jur. Fiecare nume însemna un interval din timpul
propriu folosit pentru ceilalþi. Suntem la începutul anilor
90, când lucrul în organizaþiile neguvernamentale nu era o
meserie plãtitã  astãzi, uneori, foarte bine , ºi când a fi
promaghiar, prooccidental putea avea urm\ri nepl\cute55.
Octavian Buracu iniþiase, începând cu 1990, întâlniri,
întruniri, asociaþii, seminarii, schimburi de cópii, luãri
de poziþie, declaraþii, comunicate, liste de semnãturi pentru
prietenia româno-maghiarã. Devenise o voce cunoscutã,
printre foarte puþinele voci româneºti din capitala Ardealului
care spuneau exact ceea ce trebuia spus despre excesele
bolnãvicioase ale primarului Clujului, Gheorghe Funar.
Ca ºi Doina Cornea, el nu avea nici un dubiu referitor la
conexiunea dintre ultranaþionaliºtii gãlãgioºi ºi grupul
politic din jurul preºedintelui Ion Iliescu, care preluase
puterea la Bucureºti. În ceea ce o priveºte pe fosta disidentã a regimului Ceauºescu, ea fusese la fel de fermã cu
provocãrile naþionaliste ale regimului de dupã revoluþia
din 1989, cât fusese cu regimul comunist anterior56.
54. Oameni ca Buracu sunt victimele sigure ale ironiilor câte
unui intelectual, foarte meditativ când era vorba despre viaþa
din jur, dintr-o datã foarte activ când era vorba despre interesele sale.
55. În 2000, am nimerit, fãrã sã vreau, peste e-mail-ul unei foste
angajate a asociaþiei ACCEPT, care tocmai plecase în America.
ªi ce citesc, cu surprizã? Mã-nvârt între... ºi poponari.
Societatea se schimbase. În 2000, puteai sã trãieºti foarte
bine promovând drepturile homosexualilor, deºi atitudinea
faþã de ei este descrisã în scrisoare. Deja funcþiona o regulã,
valabilã în regimurile cu o anumitã marjã de liberalism:
dacã existã o resursã, se aflã ºi amatori s-o fructifice.
56. Un capitol al cãrþii de dialog, Faþa nevãzutã a lucrurilor
(1990-1999). Dialoguri cu Rodica Palade (Editura Dacia,
Cluj, 1999) este dedicat maghiarilor ºi relaþiilor româno-maghiare. Cel care va fi interesat, va gãsi acolo câteva pagini
extraordinare despre relaþia  lipsitã total de fair-play  dintre
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Dupã ce Gheorghe Funar, primar al Clujului ºi preºedinte
al PUNR, deschisese în piaþa central\ a municipiului 57
ºantierul arheologic  menit sã mute statuia lui Matei
Corvin, cel mai important monument maghiar din toatã
Transilvania , Doina Cornea a scris: Sunt convinsã cã
diversiunea de la Cluj are o bãtaie mai vastã decât cea
strict localã. Funar nu este un nebun, cum se spune, ci un
instrument în mâna Puterii ºi la îndemâna ei (ca toþi
ceilalþi extremiºti din anturajul ei). Putem chiar vorbi
de o voinþã de iugoslavizare a României, de inspiraþie
KGB-istã, care serveºte intereselor meschine de autoconservare a puterii58.
Începând cu crearea Vetrei Româneºti ºi a PUNR, în
1990, dar mai ales, dupã alegerea lui Gheorghe Funar ca
primar, Clujul, oraº cu populaþie maghiarã majoritarã
pânã la al doilea rãzboi mondial ºi având încã 23%
maghiari astãzi, a fost sediul provocãrilor antimaghiare.
Acest centru nu numai al vieþii economice ºi universitare,
dar ºi al competiþiei simbolice dintre români ºi maghiari,
a fost dominat de prezenþa primarului Gheorghe Funar,
între 1992 ºi 1996 lider al celui de-al doilea partid ca
importanþã parlamentarã din România, PUNR. Un extremist naþionalist al cãrui discurs ºi acþiuni au atins deseori
limita patologicului. În oraº au fost deteriorate monumente maghiare, au fost amendaþi arbitrar participanþi la
mitingurile maghiare, s-a ameninþat cu mutarea statuilor,
a fost furat steagul de pe consulatul maghiar la îndemnul
primarului (!), au fost vopsite bãncile în roºu, galben ºi
albastru etc. Maghiarii au protestat, au demonstrat, au
politicienii PNÞCD, parte ai Convenþiei Democrate din Cluj,
ºi filiala UDMR din acelaºi oraº. Într-un astfel de context se
poate mãsura importanþa prezenþei unor oameni ca Doina
Cornea  Adrian Marino, Virgil Lazãr, Liliana Bocu, pe care
îi dã ca exemplu , capabili sã dea o ºansã mãcar potenþialã
coexistenþei româno-maghiare.
57. Piaþa Unirii.
58. Doina Cornea, Conflictul de la Cluj nu este un conflict
interetnic, in 22, nr. 28, 8 iulie 1994.
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participat la procesiuni, au pus în gardã, au reacþionat
uneori cu reþinere, alteori cu mânie.
De ce totuºi Clujul nu a devenit sediul unor înfruntãri
sângeroase, aºa cum s-a întâmplat la Târgu-Mureº?
Sunt mai multe lucruri de spus. Cum a fost notat
anterior, diferenþa numericã dintre comunitãþi este un
factor important în transformarea tensiunii într-un conflict. Maghiarii din Cluj sunt totuºi prea puþini pentru a
risca o confruntare deschisã. Cei care nu suportã ofensele
preferã sã plece. ªi din perspectiva manipulatorilor de
crize, Clujul nu este foarte convenabil. O bãtãlie cum a
fost cea de la Târgu-Mureº nu ar mai fi o înfruntare, ci
s-ar transforma într-un pogrom.
O altã diferenþã þine de prezenþa româneascã din oraº.
Clujul s-a diversificat din punctul de vedere al populaþiei
datorit\ oamenilor veni]i din alte regiuni ale þãrii. Faimosul cartier Mãnãºtiur a fost responsabil pentru realegerea lui Funar ca primar de trei ori  performanþã
incredibilã, având în vedere imaginea personajului. ªi
totuºi, românii ardeleni din Cluj sunt suficient de numeroºi. Experienþa convieþuirii lor cu maghiarii curge înapoi
în istorie. Pentru ei, maghiarii sunt mult mai verosimili
decât acest primar instabil care le urâþeºte oraºul ºi le face
de ruºine spaþiul natal. Cântecele româneºti ºi maghiare
din Transilvania sunt mai asemãnãtoare între ele decât
sunt, fiecare, cu melosul din Moldova. Ce legãturã poate
avea spiritul ardelenesc cu statuia caraghioasã a lui Avram
Iancu?
Existã ºi alte câteva detalii de neomis. La Târgu-Mureº,
punctul central al crizei a fost demixtarea ºcolilor. Scoaterea afarã a elevilor români din Liceul Bolyai a reprezentat
o mare ofensã. Dar a fost ºi o problemã practicã. Românii
trebuiau sã pãrãseascã cea mai veche ºcoal\ din oraº.
A fost totuºi iraþional ca liderii UDMR sã nu realizeze
impactul unui astfel de comportament.
ªi la Cluj au fost returnate trei licee maghiare 
unul catolic, unul reformat, al treilea unitarian. Dar
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clasele de români au beneficiat de ºansa de a primi o
ºcoalã nouã, fosta ªcoalã de partid transformatã în Liceul
Avram Iancu. Condiþii pe care nu le aveau în clãdirile
pe care le-au pãrãsit.
Iatã deci câteva date ce pot fi relevante pentru întrebarea: De ce Clujul nu a devenit sediul unor înfruntãri
sângeroase, aºa cum s-a întâmplat la Târgu-Mureº?. ªi
totuºi, ele nu puteau exclude o izbucnire violentã. Care
nu s-a întâmplat! Dacã urmãresc nenumãratele provocãri
ale lui Gheorghe Funar ºi ale oamenilor sãi, în stare sã
mã umple de la distanþã de jenã ºi furie, trebuie sã dau o
pondere, pentru evitarea rãului-celui-mai-rãu, ºi acelor
câtorva personalitãþi româneºti care s-au asociat maghiarilor din Cluj. Poate nici un exemplu nu este mai semnificativ decât apelul Asociaþiei pentru Dialog Interetnic ºi
al filialei Alianþei Civice din Cluj, de a mãrºãlui alãturi
de maghiari59. Era în 1994, într-unul dintre cele mai
tensionate momente, când s-a hotãrât punerea unei plãci
care pângãrea statuia lui Matei Corvin. UDMR a anunþat
un marº de protest, extremiºtii Vetrei Româneºti pregãtiserã propriile lor coloane, într-o contrademonstraþie la
manifestaþia maghiarã. Gândiþi-vã, douã coloane, douã
tabere care se înfruntã, într-un astfel de context! O
scânteie cât de micã  o piatrã lovind o tâmplã, un scuipat
în obraz  în ce putea sã degenereze! Alãturarea grupului
de români la marºul maghiar a dezumflat totul.
Români? Oameni ca Octavian Buracu, Doina Cornea,
Dana Prelipceanu 60, Virgil Lazãr61, Marius Tabacu62,
59. Pentru a participa la aceastã demonstraþie, la Cluj s-a deplasat
ºi Smaranda Enache.
60. Dana Prelipceanu este actuala preºedint\ a Asociaþiei pentru
Dialog Interetnic.
61. Virgil Lazãr era ºi corespondent al ziarului naþional România
liberã. Articolele sale au avut o importanþã considerabilã
pentru prezentarea corectã, de cãtre acest ziar aliniat Opoziþiei
între 1990 ºi 1996, mai ales dupã ce s-au accentuat tendinþele
naþionaliste ale acestuia.
62. O perioadã ziarist la TVR Cluj.
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Liliana Bocu63 ºi colegii lor, puþini la numãr, unii dând
viaþã organizaþiilor civice ale oraºului, au avut un rol ce
nu poate fi subestimat pentru evitarea, aici, a vãrsãrii de
sânge care s-a întâmplat la Târgu-Mureº în martie 1990.
Militanþi ai comunicãrii interetnice au fost prezenþi ºi
în alte oraºe din Ardeal. La Satu Mare, Anamaria Pop 
una dintre cele mai cunoscute traducãtoare din limba
maghiarã în limba românã64  a pus bazele filialei Ligii
Pro Europa. Un oraº care nu poate fi omis este Timiºoara 
poate cel mai cosmopolit, cel mai multicultural oraº din
România. Toate asociaþiile importante  filiala Alianþei
Civice, Solidaritatea Universitarã, Societatea Timiºoara,
filiala Uniunii Scriitorilor ºi, în mod excepþional, liderii
comunitãþilor religioase de aici au reflectat, în componenþa ºi în atitudinea lor, tradiþia de toleranþã a locului.
Antifundamentalismul unor intelectuali ai oraºului  Daniel
Vighi, Mircea Mihãieº, Adriana Babeþi, dar lista ar putea
continua cu o lungã serie de nume  a depãºit miza
localã, pentru a intra în creuzetul cultural naþional.
Cazul Timiºoarei pare a fi ºi pentru tema noastrã unul
excepþional. Timiºoara a constituit mai mult decât alte
oraºe o mizã a competiþiei politice de la începutul anului 90. Revoluþia a unit români în jurul lui László Tõkés
ºi, în sensul acesta, se poate vorbi  în formularea auzitã
la Daniel Vighi  despre o revoluþie transetnicã. Proclamaþia de la Timiºoara  semnatã ºi de UDMR  ag\]a
ºi ea o bilã de picior celor care vedeau în conflictul
româno-maghiar cheia pãstrãrii unor poziþii de putere.
Într-o astfel de logicã, la circa o sãptãmânã de la lansarea
Proclamaþiei, iniþiatorii au fost acuzaþi cã urmãresc secesiunea Banatului.
Repovestirea recentã, de cãtre Daniel Vighi, a acelor
întâmplãri, nu face decât sã verifice discuþiile pe care le
63. Liliana Bocu a avut ºi iniþiativa rarã de a lansa programele
pentru copiii de romi.
64. În 1999 a devenit directoarea Centrului cultural românesc de
la Budapesta.
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avusesem de mult cu George ªerban. Ion Iliescu dorea sã
viziteze Timiºoara în pregãtirea campaniei electorale. Aºa
a ajuns Claudiu Iordache, devenit nu se ºtie cum lider
FSN, sã transmitã liderilor Societãþii Timiºoara invitaþia
unei întâlniri la Cotroceni. Întâlnirea a avut loc pe... 19
martie. Chiar pe 19 martie! Ion Iliescu ºi, pe funcþie de
apropiat sfãtuitor... Ghiciþi cine! Virgil Mãgureanu.
Cum se putea întâmpla ca, pe 19 martie ºi în prezenþa
viitorului Director SRI, discuþia sã nu ajungã la diferendul româno-maghiar? George ªerban, Vasile Popovici
ºi Daniel Vighi propuneau un miting al prieteniei în
fruntea cãruia sã se afle Iliescu, Tõkés ºi Smaranda
Enache. Nu se poate face nimic. Mitingurile acestea
sunt utopii. Peste breºa dintre români ºi maghiari nu se
poate trece, a întâmpinat zgomotos Ion Iliescu propunerea, în timp ce consilierii tot ieºeau ºi intrau, aducându-i lui Iliescu veºti cu privire la ce se întâmpla la
Târgu-Mureº (invitaþii nevând, fireºte, habar de evoluþia
evenimentelor.) Ardealul este un butoi de pulbere. O sã
vedeþi ce se va întâmpla!, comenta Mãgureanu, ºtiind
prea bine de ce [i cum îi va da istoria dreptate.
Ajuns seara la Uniunea Scriitorilor, Daniel Vighi avea
sã afle primele ºtiri venite de la Târgu-Mureº. Cum
primeau scriitorii evenimentul, este un alt capitol al
povestirii.
Ar mai fi de vorbit despre Braºov ºi Sibiu. ªi despre
alte oraºe. Nu vom multiplica însã exemplele. Avem
modelul.
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8. Minoritãþile, GDS
ºi revista 22
Într-o þarã super-centralizatã precum România, micile
victorii din provincie ar fi contat totuºi prea puþin, dacã
podul dintre maghiari ºi români nu ar fi fost menþinut la
Bucureºti, acolo unde s-au jucat marile mize politice ºi
unde a trebuit sã-ºi conducã lupta politicã pânã ºi formaþiunea reprezentativã a maghiarilor, UDMR, deºi 98%
din populaþia maghiarã se aflã în Transilvania.
S-a întâmplat ca în relaþiile româno-maghiare o atitudine cheie sã o aibã micul nostru club de intelectuali care
au format, la sfârºitul anului 1989, Grupul pentru Dialog
Social. Grupul ºi, desigur, revista editatã de acesta, care-ºi
alesese ca titlu data cãderii regimului comunist: 22. Format
din foºti disidenþi (Doina Cornea, Mircea Dinescu, Dan
Petrescu, Radu Filipescu, Mariana Celac º.a.) ºi din
oameni de culturã care refuzaserã explicit ideologia comunistã (Mihai ªora, Andrei Pippidi, Gabriel Liiceanu, Radu
Popa, Andrei Pleºu ), GDS a cãpãtat imediat dupã revoluþie, datoritã contextului, un imens prestigiu. Orientaþi,
în datele de atunci, spre o gândire democraticã liberalã,
membrii Grupului au fost contactaþi, invitaþi, invocaþi de
cãtre omologii lor din Ungaria. Iar ei le-au rãspuns,
participând la mai multe întâlniri-evenimente, desigur, cu
o mare valoare simbolicã în acea perioadã  incluzând
dialogul intelectualilor români ºi maghiari de la Budapesta,
din 17-23 martie 1990.
Cum am putut noi sã jucãm un rol  cu o anumitã
relevanþã istoricã, am curajul sã spun  în relaþia româno-maghiarã? Un rol în care intrasem mai mult decât
îl proiectasem conºtient? Rãmãsesem anterior la întrebarea: A fost afectatã prin asta [i.e., lipsa culturii
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politice moderne] importanþa GDS pentru relaþiile
româno-maghiare?. Viaþa a arãtat cã nu de culturã de
specialitate avusese nevoie GDS ca sã facã ceea ce fãcuse.
În primul numãr al revistei Grupului (apãrut pe
20 ianuarie 1990) fusese publicat Apelul Comitetului
Helsinki din Ungaria cãtre românii care tocmai reuºiserã
sã-i rãstoarne pe dictatori. În numãrul 3 (2 februarie
1990) apãreau semnãturile lui Zoltán Biró ºi János Szász,
alãturi de un interviu cu Károly Király ºi citate din
György Konrád. Între 19 ºi 20 martie, componenta româneascã majorã a Colocviului intelectualilor români ºi
maghiari pentru reconciliere, de la Budapesta  un adevãrat eveniment , era formatã din membrii GDS (Apelul
întâlnirii fiind semnat atunci de Gabriela Adameºteanu,
Sorin Antohi, Mircea Dinescu, Thomas Kleininger, Gabriel
Liiceanu, Alin Teodorescu). Desigur, multe dintre aceste
întâmplãri care târâserã pe unii membri ai Grupului sã
se exprime în chestiunea maghiarã veneau din afarã 
intelectuali ºi politicieni maghiari care vedeau în GDS
partenerul democratic capabil sã se asocieze, empatic,
preocupãrile lor. În realitate, puþini membri ai Grupului
erau interesaþi la nivel de detaliu în problematica relaþiilor
româno-maghiare. ªi mai puþini aveau cultura suficientã
de a înþelege complexitatea acestor relaþii. Existau ºi
excepþii. Regretatul Radu Popa, istoric, arheolog cu cercetãri importante în istoria veche a Transilvaniei, era nu
numai un om de o mare bunãtate, dar ºi cu o deschidere
spre multiculturalitate, în sensul modern al cuvântului.
Mihai ªora, cei dint^i ministru al Învãþãmântului, ieºise
în întâmpinarea cererilor maghiare de demixtare a ºcolilor  vocale, încã din ianuarie 1990  ºi pentru cã
avea o viziune asupra istoriei acestei teme. Andrei Pippidi
era ºi el un cultivat în materie. De asta a [i fost
prompt în a scrie, în februarie 1990, un excelent articol
(precis, nuanþat ºi, în context, important) privind declaraþiile lui François Mitterand, la Budapesta, referitoare
la situaþia minoritãþii maghiare din România ºi politica
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regimului de la Bucureºti65. Declaraþiile reiterau valabilitatea frontierelor, se refereau la importanþa principiului
naþionalitãþilor în lumea de astãzi ºi afirmau, apoi, cã
regimul de la Bucureºti este  în ceea ce priveºte atitudinea naþionalistã  o continuare a celui anterior. Grupul
Iliescu a reacþionat extrem de vehement la caracterizare,
calificând declaraþiile preºedintelui francez drept o serioasã
gafã. O gafã, dar a cui?, se întreba Andrei Pippidi,
în acest articol perfect în conciziune, substanþã, ton ºi
atitudine.
Repet, nu toþi membrii Grupului aveau deschidere
pentru tema relaþiilor dintre majoritatea românã ºi minoritatea maghiarã, devenite o parte a politicii fierbinþi
imediat dupã 1990. Din diferite motive, Grupul a ajuns
sã urmeze, în primii ani, ca totalitate, linia acestui
mainstream. Revista 22 a accentuat, la rândul ei, tendinþa
prominoritarã. A existat ºi o parte tãcutã a GDS, care
ar fi mers într-o direcþie diferitã. Dar ea s-a putut simþi
confortatã de abia la sfârºitul anilor 90.

*

Revista 22 reflectã foarte bine ritmul conºtientizãrii, de
cãtre intelectualitatea bucureºteanã, a problemei maghiare.
La sfârºitul lunii aprilie, a fost invitat Rãzvan Theodorescu,
pentru a da explicaþii cu privire la prezentarea evenimentelor de la Târgu-Mureº  ºi nu numai  pe TVR1.
Au urmat numeroase materiale, prezentate de membrii
GDS la Budapesta, între 19 ºi 20 martie. Un articol
interesant îi aparþine lui Dan Petrescu66. În Unde se
mãsoarã democraþia?, Dan Petrescu a rãspuns numeroaselor acuze aduse lui  era atacatã poziþia sa de secretar
de stat la Ministerul Culturii, de unde, de altfel, a trebuit
în final sã plece. Cu un stil inconfundabil, Dan Petrescu
milita, în termenii unui elitism radical (pânã la marginea
limbajului jignitor faþã de populaþia de rând), pentru
65. O gafã, in 22, nr. 3, 2 februarie 1990.
66. În 22, nr. 14, 20 aprilie 1990.
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prioritatea drepturilor individuale asupra celor colective
(ceea ce era corect pânã la un punct) ºi pentru dizolvarea problematicii minoritãþilor (cuvânt pe care-l repudia)
în problematica democraþiei (ceea ce era o simplificare).
Importantã era însã, în acest articol, critica secretarului
de stat la ideea ºi la activitatea Vetrei Româneºti67.
Pe vremea aceea, problema maghiarã era în mod
flagrant problema conflictului cu personajele cele mai
abjecte din viaþa politicã româneascã: creatorii Vetrei
Româneºti ºi ai PUNR, ai revistei România Mare (apoi,
ai partidului cu acelaºi nume) ºi ai revistei Europa. Din
acest punct de vedere, atitudinile Grupului pentru Dialog
Social împotriva extremismului naþionalist care acoperea manipulãrile celei mai agresive categorii din vechea
Securitate au strãlucit prin consecvenþã ºi precizie. Cu
trecerea timpului însã, tema maghiarã cerea o altã înþelegere decât cea necesarã militantismului civic în favoarea
unor raporturi interetnice civilizate. În 1992, UDMR
adoptase documente cu privire la drepturile maghiarilor
ºi fãcuse declaraþii pentru susþinerea lor. Apãreau, iatã,
termeni care, de atunci încolo, vor face carierã ºi în
opinia publicã româneascã: autonomie, statut special,
autodeterminare, drepturi colective. Implicarea mea în
tema maghiarã avusese un crescendo constant, ºi relaþiile
cu liderii maghiari se dezvoltaserã pe mãsurã. Acesta este
contextul în care am gândit ca necesarã, la un moment
dat, o schimbare a implicãrii GDS în tema maghiarã. Aºa
am aranjat întâlnirea de la Grup cu liderii UDMR. Aºa a
avut loc masa rotundã: o încercare de schimbare a comunicãrii dintre noi ºi ei ºi o ocazie sã descopãr limitele
implicãrii noastre în chestiuni în care decenþa nu poate fi
suficientã.

67. Nu acelaºi lucru se poate spune despre Andrei Pleºu, care nu
a fãcut un gest de protest împotriva demiterii Smarandei
Enache de la conducerea Teatrului de Pãpuºi din Târgu-Mureº,
de cãtre oamenii Vetrei Româneºti.
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9. Uniunea Scriitorilor
ºi Alianþa Civicã la începutul
anilor 90
În întregul sistem comunist din Europa, uniunile
scriitorilor au avut un statut privilegiat în raport cu alte
organizaþii. Percepându-le drept instituþii principale de
propagand\, recunoscând forþa scriitorilor de a domina
spaþiul simbolic, uniunilor li s-au oferit condiþii ºi privilegii. În România, în Bulgaria sau în fosta URSS,
scriitorii erau printre puþinii cet\þeni care aveau ºansa s\
viziteze þ\rile din Occident. Sã ne amintim cum era la noi.
Scriitorii aveau acces la resursele uniunilor  împrumuturi, vile pentru vacanþã, mai târziu, dreptul de a deþine
o a doua casã, de creaþie  refuzate cetãþeanului de rând.
S-ar putea ca unii scriitori sã se revolte fa]\ de invocarea
privilegiilor. Pentru cine, pentru câþi, în ce condiþii
funcþionau aceste privilegii? Ei bine, funcþionau. Pentru
restul populaþiei, mitizarea statutului de scriitor ºi accesul
acestuia la resurse cu statut de privilegii fãceau cel puþin
parte din imagine, dacã nu din realitate. Dar ºi martorii
oneºti din interior susþin un lucru asemãnãtor. În volumul
de dialog cu Sorin Antohi, Adrian Marino vorbea despre
instituþia sinistrã sau, dacã vrei, providenþialã, care
s-a chemat Fondul literar. ( ) S-ar vedea acolo sumele
enorme datorate de iluºtri scriitori români68.
Toate acestea nu au f\cut decât s\ creasc\ vizibilitatea
uniunilor scriitorilor în þãrile comuniste. În România,
unde nu a existat, în ultimii ani ai regimului Ceauºescu,
68. Sorin Antohi, Al treilea discurs. Adrian Marino în dialog cu
Sorin Antohi, Polirom, Ia[i, 2001, p. 18.
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o rezistenþã muncitoreascã69, spaþiul simbolic controlat
de scriitori a jucat un rol cu atât mai decisiv în momentul
schimbãrii din 1989. Adunarea generalã a Uniunii
Scriitorilor, desfãºuratã în ziua de 27 ianuarie 1989, l-a
ales ca preºedinte pe Mircea Dinescu. Unul dintre cei
mai cunoscuþi disidenþi ai epocii Ceauºescu, extrem de
popular pentru stilul sãu de comunicare, Mircea Dinescu
era, ºi a rãmas  am putut-o verifica cu toþii  o persoanã imposibil de înregimentat. El a putut face din
profundele sale antipatii la protocronism ºi naþionalism
un spectacol popular, plin de umor ºi de naturaleþe. Aº
pune în contul lui ºi contribuþia la succesul variantei doi
a Academiei Caþavencu  revistã gustatã mai ales de
tineret , al cãrei dispreþ faþã de naþionalism ºi ortodoxism
mi se pare a fi limitat esenþial cariera tembelismelor
fundamentaliste.
Unii pun sensibilitatea lui Dinescu faþã de unguri ºi
pe faptul cã avea o soþie pe jumãtate maghiarã. Chiar
dacã ar fi aºa, explicaþia nu diminueazã meritele lui
în relaþiile româno-maghiare. Au contat însã legãturile,
stabilite imediat dupã revoluþie, între scriitorii maghiari
de la Budapesta ºi scriitorii Uniunii din Bucureºti. Sistematic, Uniunea Scriitorilor a refuzat sã se implice
în propaganda antimaghiarã spre care o invita regimul
ºi unii dintre scriitorii colaboraþionaliºti ai regimului
Iliescu. Atitudinea generalã a revistelor Uniunii  în
frunte cu Contrapunct, revelaþia anului 1990  a fost
antinaþionalistã.
Desigur, tot scriitori au fost cei care au fondat revista
România Mare ºi apoi partidul extremist cu acelaºi nume.
Dar, simbolic, aceºtia au reprezentat excepþia, instituþia
scriitorimii jucând mai curând rol de pod în raporturile
cu maghiarii.
69. Deºi au existat iniþiatori de sindicate libere, precum Vasile
Paraschiv, Ionel Canã sau Gheorghe Braºoveanu (vezi Gabriel
Andreescu, Dissidence in Romania, in Dictionary of
Dissidents, Polonia, `n curs de apari]ie.)
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Se poate susþine chiar cã urcarea foºtilor scriitori
compromiºi, din cauza ceauºismului lor deplorabil, în
barca naþionalismului, a fost decisivã pentru împingerea
Uniunii Scriitorilor spre o poziþie antinaþionalistã. În
seara zilei de 19 martie 1990, dupã întâlnirea cu Ion
Iliescu, Daniel Vighi a fãcut popas la sediul Uniunii,
atunci în Calea Victoriei 155. Zeci de scriitori erau adunaþi acolo, sub emoþia ºtirilor  trucate  venite de la
Târgu-Mureº. Marea majoritate a acestora intraserã în
starea de mobilizare antimaghiarã, pe care cu siguranþã o
induceau programat unii dintre cei prezenþi. Era uºor sã
creezi isterii colective în acea epocã, mai ales la scriitorii
cu complicate probleme de personalitate. ªi în 2001, una
dintre participantele la întâlnirea de la sediul Uniunii
din acel martie fierbinte  Angela Marinescu  îndrepta
acuzator degetul cãtre intelectualii Grupului pentru Dialog
Social, pentru a fi pactizat cu maghiarii 70.
Era însã imposibil sã îi pui într-un proiect identitar
comun pe Dinescu, Ana Blandiana, Ileana Mãlãncioiu,
Mircea Martin, Alex. ªtefãnescu sau Gheorghe Grigurcu,
alãturi de Eugen Barbu, Adrian Pãunescu ºi Corneliu
Vadim Tudor. Apelul la ultimii a fost eventual o greºealã
a regizorilor naþionalismului românesc. Mizând pe câteva
personaje culturale cu totul indecente, ei au ratat crearea
unui curent antimaghiar în grupul numeros ºi cu adevãratã
pondere culturalã al scriitorilor ori al membrilor altor
uniuni de creaþie.
Iar dacã lucrurile s-au întâmplat cum s-au întâmplat,
rãmâne sã subliniem doar valoarea crucialã a distanþãrii
Uniunii Scriitorilor din România de politica naþionalistã. O realizãm mai bine dacã facem comparaþia cu
rolul Uniunii în Iugoslavia. Deºi Uniunea din România
nu a fost o militantã propriu-zisã în domeniul relaþiilor
româno-maghiare  aºa cum s-ar putea spune despre
Grupul pentru Dialog Social, la începutul anilor 90 , ea
70. Într-un interviu acordat Adevãrului literar ºi artistic.
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a susþinut legãturile, spaþiul de întâlnire, cadrul pentru
proiectele comune între cele douã naþiuni.

*

În toamna anului 1990 s-a format cea mai largã organizaþie civicã din România. Cred cã nimeni nu va pune, în
spatele acestei caracterizãri, altceva decât Alianþa Civic\.
Originea Alianþei a fost criza produsã prin acþiunea minerilor din 13-15 iunie. Atunci am fost aproape de a c\dea
din nou într-o dictatur\. Partidele prodemocratice erau
încã prea slabe, asta însemnând ºi o relaþie limitat\ cu
oamenii. Puþin probabil s\ fi fost urmate, dac\ ar fi cerut
ap\rarea statului de drept în cazul unui puseu autoritarist.
Existau în toat\ þara mai multe organizaþii civice pe care
se putea miza în susþinerea drepturilor omului, ale democraþiei, ale pãcii interetnice. Dar ce puteau face ele în faþa
forþelor politice care îºi aserviserã întreaga administraþie,
inclusiv instituþiile militare?
Locul unde a început constituirea Alianþei Civice a
fost Grupul pentru Dialog Social, la sfârºitul lunii iunie,
ºi asta a fãcut ca proiectul iniþial al Alianþei sã fie unul
multietnic71. Dintre cele ºase organizaþii invitate sã coopereze pentru lansarea Alianþei Civice: GDS ºi Grupul
Independent pentru Democraþie, din Bucureºti, Societatea
Timiºoara, din oraºul care îi dã numele, Liga Pro Europa,
din Târgu-Mureº, Asociaþia 15 Noiembrie, din Braºov, ºi
Agora, din Iaºi, cel puþin trei aveau o sensibilitate multiculturalã. Aceste grupãri au realizat împreunã Alianþa,
care a avut un impact extraordinar la apariþia ei. În urma
71. Dupã marea demonstraþie din luna iulie 1990, îndreptatã
împotriva regimului Iliescu, câteva personalitãþi ale vieþii
civice din acea perioadã, printre care Ana Blandiana, Petre
Mihai Bãcanu, Sorin Dumitrescu, Constantin Ticu
Dumitrescu s-au adunat la sediul cotidianului România
Liberã, pentru a gãsi o formulã de solidarizare civicã. Acest
nucleu de persoane, care va juca ulterior un rol central în
viaþa Alianþei Civice, a fost invitat sã participe la strategia
lansatã de Grupul pentru Dialog Social.
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apelului lansat de organizaþie în decembrie 1990, în
Bucureºti au rãspuns circa 200.000 de oameni. O astfel
de mobilizare nu se realizase niciodatã pânã atunci.
În primul Consiliu director al Alianþei Civice au intrat
personalit\þi precum Smaranda Enache ºi Péter Bányai72.
Filialele Alianþei din Târgu-Mureº ºi Covasna au fost
formate de români ºi unguri, un fapt chiar [i numai prin
asta excepþional. Gânditã de la început ca o miºcare
multietnicã, ea a reuºit sã arate cum un proiect politic
amplu, la nivel naþional, poate aduce din nou aceste etnii
împreunã. În ianuarie 1991, Alianþa Civicã a elaborat ºi
adoptat un document asupra Drepturilor ºi Libertãþilor
Fundamentale, iar în iunie 1991  o Declaraþie privind
drepturile minoritãþilor73.
Pentru Alianþã, marele ei test interetnic a fost toamna
anului 1991, când o nouã incitare era sã aprindã Transilvania.

72. Despre Péter Bányai voi vorbi într-un capitol apropiat.
73. Primul document a fost elaborat de Doru Cosma ºi Valeriu
Stoica, dupã ce am intermediat o iniþiativã a lui Mihnea
Berindei; celãlalt a aparþinut Smarandei Enache.
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10. Toamna anului 1991:
stare de urgenþã în Armata a IV-a
din Transilvania
În toamna anului 1991, Parlamentului României îi
fusese înaintat un proiect de lege privind organizarea
Serviciului Român de Informaþii. În proiect, liderii instituþiei cereau dreptul de a urmãri indefinit pe oricare
cetãþean, de a utiliza mijloace nelimitate ºi periculoase ca
probã, de a avea ºi utiliza întreprinderi comerciale ºi alte
activitãþi economice proprii. Puteri excesive, antipatizate
de populaþie, cãreia acestea îi aminteau de autoputernicia
vechii Securitãþi  al cãrei continuator, cel puþin prin
cadre, era SRI. Instituþia trebuia sã îºi demonstreze din
nou utilitatea, ca ºi în martie 1990. În plus, în aceeaºi
perioadã, se finaliza adoptarea Constituþiei României.
Introducerea unei optici naþionaliste în Constituþie era o
altã mizã a jocului74.
Pentru a invoca din nou ameninþarea maghiarã, în
Parlament a fost adus Raportul Covasna-Harghita. Un
document prin care se incrimina populaþia maghiarã,
majoritarã în cele douã judeþe, de a fi ameninþat ºi alungat
pe românii din regiune. O schemã urmând perfect propaganda contra populaþiei albaneze din Kosovo, de a-i fi
alungat pe sârbi, prin care s-a deschis calea represiunii 75.
Zile întregi reprezentanþii partidelor extremiste au perorat
de la tribuna Parlamentului contra pericolului maghiar.
74. În final, în Constituþie au intrat principii ca: Rom^nia este
stat naþional unitar ºi ...fundamentul statului este unitatea
poporului român.
75. Studii recente au demonstrat falsitatea tezei care explicã
emigraþia sârbilor din Kosovo prin ameninþarea albanezã.
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Acuzele privitoare la ce se întâmpla în Covasna ºi Harghita
erau rizibile, dar eficiente. Televiziunea le transmitea permanent. S-a creat brusc, din nimic, o atmosferã incendiarã.
Fiecare nou pas al partidelor naþionaliste ºi al instituþiilor
dominate de acestea era menit sã amplifice instabilitatea.
Reprezentanþii minoritãþii maghiare au început sã protesteze. În Ardeal creºtea neliniºtea. Gestul ultim a fost
trecerea Armatei a IV-a, din Transilvania, condusã de un
general apropiat de partidele naþionaliste româneºti, în
stare de alarmã. Într-un loc sau altul din Ardeal urma sã
se producã o scânteie. Focul din urma ei, care ar fi
produs iar\[i morþi între români ºi maghiari ar fi argumentat adoptarea legii, dând SRI-ului puteri sporite.
În Gazeta de Mureº (nr. 2, 11-18.XI. 1991), situaþia la
care se ajunsese era prezentatã în felul urmãtor: dupã
recentele aplicaþii militare din judeþele Harghita ºi Covasna,
spectaculoase prin desfãºurarea de arsenale diverse, ele
par sã se extindã ºi asupra altor judeþe. Aflãm din surse
Rompres cã, în aceastã lunã, cetãþenii din judeþele Alba ºi
Cluj vor avea parte de puþine nopþi liniºtite, Comandamentul
Armatei «Transilvania» propunându-ºi sã desfãºoare o
«aplicaþie de comandament de stat major», în care vor
participa subunitãþi de infanterie, artilerie, tancuri ºi
aviaþie. Oportunã, deoarece dacã citiþi Europa sau Rom^nia
Mare, sau dacã pur ºi simplu vã aºezaþi în faþa televizorului pentru a urmãri serialul Harghita-Covasna, aþi
putea fi îndreptãþiþi sã credeþi în iminenþa unui conflict
armat între România ºi Ungaria.
În acest moment, Alianþa Civicã din Covasna a avut o
iniþiativã strãlucitã. A invitat români ºi maghiari sã se
solidarizeze într-o acþiune de protest împotriva incitãrilor.
Nu era deloc simplu sã organizezi un miting în atare
condiþii. Trebuiau implicaþi liderii comunitãþilor. Trebuiau strânºi suficient de mulþi oameni, ºi de ambele etnii,
pentru a nu se da impresia lipsei de susþineri. Trebuiau
evitate provocãrile.
Am plecat la Sfântu Gheorghe, unde m-am întâlnit
cu Smaranda Enache, pentru a ne adresa oamenilor din
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oraº. Sfântu Gheorghe era înþesat de oameni în uniformã.
Militari ºi poliþiºti. Mitingul a adunat între 3.000 ºi
5.000 de persoane. În plinã furie naþionalistã, români ºi
maghiari s-au putut aduna pentru a spune: Nu!76. (Sã
ne aducem aminte de demonstraþiile din Sarajevo, înaintea
tragediei.)
Mitingul a marcat o cotiturã în evoluþia evenimentelor.
Tensiunea a scãzut brusc. Prin acþiunea de la Sfântu
Gheorghe, în acea toamnã fierbinte, Alianþa Civicã a
contribuit în felul ei la evitarea vãrsãrilor de sânge. Cred
cã acesta a fost momentul cel mai spectaculos al implicãrii
Alianþei în tema raporturilor interetnice, înainte ca interesul ei pentru multiculturalitate sã devinã secundar.

76. Partea centralã a mitingului a fost citirea ºi rãspunsul celor
adunaþi la Declaraþia-Apel. Au vorbit László Balogh (AC
Covasna), Diþi Mihai (preºedintele AC Covasna), Smaranda
Enache (trecutã ca reprezentând Comitetul Naþional al PAC),
János Papp (Sindicatul SINLAC Sf. Gheorghe), Gheorghe
Rãþulea (protopop ortodox din Sf. Gheorghe), Sándor Incze
(preot reformat din Sf. Gheorghe), Rudolf Szabadai (UDMR
Covasna). Enunþuri: orice neadevãr consemnat în raportul
Comisiei parlamentare privind judeþele Covasna ºi Harghita
ºi asumat în Parlament va crea o stare artificialã ºi nejustificatã de tensiune; raportul respectiv cuprinde, alãturi de fapte
reale petrecute, multe neadevãruri, unele dintre ele tendenþios
interpretate.
Apelul declara cã nu se doreºte nici un fel de separatism
teritorial, cã se vrea o convieþuire paºnicã, ºi cerea stabilirea
relevanþei juridice a dovezilor ºi documentelor care susþin
raportul, suspendarea raportului ºi încetarea oricãrei campanii de denigrare.
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11. Cine sunt ºi cum aratã
extremiºtii?
Privind la cele scrise pânã acum, îmi vine în minte
imaginea unor actori (civici) în carne ºi oase, cei despre
care discutãm, care se miºcã în faþa unui ecran acoperit
cu pânzã. Cine sunt ºi cum aratã actorii din spatele
pânzei? Cum sã dãm pânza la o parte?
Unul a ieºit totuºi în faþã: Vatra Româneascã. Miºcare
naþionalistã, dintre ai cãrei membri fondatori a fãcut parte
Ion Iliescu. Ea a dat naºtere peste circa un an Partidului
pentru Unitatea Naþionalã a Românilor, formaþiune politicã cu accent regional ºi antimaghiar, condusã iniþial de
Radu Ceontea. PUNR a atins maximul de vizibilitate
ºi putere sub conducerea urm\torului ºef de partid,
Gheorghe Funar.
În ceea ce priveºte al doilea actor esenþial al extremismului naþionalist din România (al doilea, atunci!),
acesta este, desigur, Partidul România Mare. A fost creat
la 24 iunie 1991, de cãtre Vadim Tudor ºi tovarãºi de
drum dintre vechii protocroniºti, fosta Securitate, foºtii
lachei ai regimului Ceauºescu. Deºi cariera PRM intersecteazã des tema evreilor ºi a þiganilor, totuºi dimensiunea antimaghiarã dominã ºi la el. Ambele partide au ºi
o coloraturã ideologicã. Voi lãsa îns\ la o parte acest
aspect. Cine sunt ºi cum aratã aceºti doi actori ai extremismului naþionalist românesc? Aº lãsa sã vorbeascã
citatele pe care le-am selectat, drept convingãtoare, dintr-un
studiu mai vechi semnat cu Renate Weber77 ºi din altul,
77. Gabriel Andreescu, Renate Weber, Naþionalism ºi stabilitatea
statului de drept în România, in Studii Internaþionale, nr. 1,
pp. 47-62; Valentin Stan, Naþionalism ºi securitate europeanã: integrarea euro-atlanticã a României, in ibidem,
pp. 25-47.
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elaborat de cãtre Valentin Stan. Iatã cum vorbesc PUNR
ºi PRM, douã formaþiuni politice româneºti de la sfârºitul
mileniului doi (pour la bonne bouche, îl voi cita pe Vadim
Tudor dupã Funar):
Aºa cum se cunoaºte, spiritul acesta nomad, genul
acesta barbar, de care beneficiazã poporul ungar ºi minoritatea din România nu a dispãrut nici în 1000 de ani.
Probabil cã vom fi nevoiþi noi, românii sã-i lecuim de
aceastã jenã ºi sã devinã ºi ei un popor paºnic european,
civilizat, care sã nu mai râvneascã la teritoriile strãine.
Sã-i fereascã Dumnezeu sã mai întindã vreodatã laba spre
teritoriile româneºti. (Interviu cu Gheorghe Funar, în
Informaþia Zilei, Satu Mare, 27 octombrie 1994.)
Ungurii sunt (...) urmaºi ai unor popoare barbare
venite în urmã cu 1000 de ani în Europa, timp insuficient
pentru a se adapta la cerinþele unui comportament civilizat în spirit european. (Comunicat PUNR, în Cronica
Românã, anul III, nr. 616, 27 ianuarie 1995.)
Prin moºii ºi strãmoºii noºtri am ajuns de trei ori la
Budapesta. I-am eliberat o datã de sovietici, a doua oarã
de fascism, a treia oarã sã fereascã Dumnezeu sã ajungem
la Budapesta, cã nu ne mai întoarcem degrabã ºi o facem
provincie a României. Depinde de ei dacã doresc acest
lucru. (Comunicat PUNR, în Cronica Românã, anul III,
nr. 616, 27 ianuarie 1995.)
Vom adãuga la toate acestea ºi atacurile bestiale ale
trenurilor, de cãtre hoarde asiatice zãpãcite de alcool ºi
de urã sanguinarã, care îi bat pe bieþii români cu lanþurile
ºi cu ciomegele, numai pentru cã vorbesc româneºte!
(Corneliu Vadim Tudor, Atenþie la Ungaria! (5), în
România Mare, nr. 18, anul I, 5 octombrie 1990.)
Vasãzicã ungurii, care sunt asiatici, ne împiedicã pe
noi, care suntem latini ºi europeni, sã reintrãm în concertul de valori al continentului nostru! (Corneliu Vadim
Tudor, Ardealul, Ardealul, ne cheamã Ardealul, Scrisoare deschisã adresatã Domnului Ion Iliescu, în România
Mare, nr. 27, anul I, 7 decembrie 1990.)
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Nu vrem sã supãrãm pe nimeni, dar dacã acest popor
va fi batjocorit pe mai departe ºi agitat cu bunã ºtiinþã, va
veni vremea când forþele sãnãtoase ale acestei þãri vor
solicita un Referendum Naþional care sã stabileascã dacã
trãdãtorii de þarã dovediþi pot sau nu pot sã mai rãmânã
aici, iar dacã nu  atunci sã fie expulzaþi definitiv! Pentru
liniºtea a peste 20 de milioane de români, meritã sã ne
lipsim de câteva uscãturi, indiferent ce va zice oculta
occidentalã. (Corneliu Vadim Tudor, Trãdarea de þarã,
în România Mare, nr. 9, anul I, 3 august 1990.)
Este în interesul pãcii ºi al stabilitãþii europene ca
asemenea organisme paramilitare ºi tumori politice, ca
UDMR-ul, sã fie reduse imediat la tãcere, pentru a se
cruþa vieþi omeneºti ºi a se respecta drepturile omului
ºi tratatele internaþionale. (Comunicatul PRM intitulat
Pactul cu diavolul horthyst, prezentat la Conferinþa de
presã a PRM, la 3 februarie 1995 ºi publicat în România
Mare, nr. 240, anul VI, 10 februarie 1995.)
Dar, vorbind de urmaºii acelor barbari, eu nu cred
cã jignim naþia maghiarã, din contrã, punem în circulaþie
texte autentice, istorice, care atestã cã, la origine au
fost niºte primitivi, ceea ce românii n-au fost niciodatã.
(Corneliu Vadim Tudor, Cuvântare rostitã la 7 februarie
1995, în cadrul reuniunii de lucru a PDSR, PUNR, PRM
ºi PSM, în România Mare, nr. 241, anul VI, 17 februarie
1995.)
S-a vorbit despre aºa-zisa epurare din Armatã, cerutã
de dl Funar, dar iatã ce-mi aratã dl colonel deputat Ioan
Tãnasã: «felul în care este încadrat Batalionul de Vânãtori
de Munte de la Miercurea-Ciuc: peste 50% sunt unguri din
regiune. Asta înseamnã cã au 1.000 de soldaþi înarmaþi».
Trebuie sã luãm o mãsurã. Fireºte, conform Constituþiei... minoritarii se bucurã de drepturi egale. Dar, când
existã un asemenea potenþial conflictual, când ºtim bine
cã ei se organizeazã paramilitar pe case, pe strãzi, pe
aºezãri, pe oraºe, pe municipii, cu conscripþie militarã...
vã daþi seama ce înseamnã asemenea plutoane de câteva mii
de soldaþi înarmaþi?... Îi punem pe unguri în funcþii-cheie
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la Vânãtori de Munte?... {i dãm arma Vânãtorilor de
Munte pe mâna ungurilor? (Corneliu Vadim Tudor,
Cuvântare rostitã la 7 februarie 1995 în cadrul reuniunii
de lucru a PDSR, PUNR, PRM ºi PSM, în România
Mare, nr. 241, anul VI, 17 februarie 1995.)
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12. Naþionalismul ºovin:
o cunoscutã
Cum arãtau atitudinile antinaþionaliste din presã care
contau  cât contau  în salvarea raporturilor româno-maghiare, în 1990 ºi 1991? Iatã o mostrã  deja plasatã
în trecut ca stil ºi conþinut  publicatã în revista 22, sub
titlul pus între ghilimele mai sus:
Ce nu este naþionalismul. Marea perversiune a naþionalismului ºovin constã în a fi contrariul a ceea ce se
pretinde  deci contrariul intereselor naþionale, contrariul
progresului economic, contrariul afirmãrii spirituale a
naþiunii. Oriunde s-a manifestat în acest secol  Germania,
Japonia, Iugoslavia de astãzi (sau de ieri) , psihoza
naþionalistã a fãcut numai rãu. Preocuparea micilor comunitãþi pentru destinul lor (din care a rezultat, printre
altele, recenta eliberare a Þãrilor Baltice) nu constituie
un exemplu, întrucât naþionalismul ºovin nu se concentreazã pe identitatea comunitãþii proclamate: el nu face
decât sã limiteze, sã agreseze identitatea altora. Cu alte
cuvinte, naþionalismul ºovin nu este tradiþionalism. Modul
în care s-a sãrbãtorit acum un an ziua de 1 decembrie,
apoi comemorãrile de genul: al 119-lea ºi al 173-lea
an... (date de un caraghioslâc involuntar) împing în deriziune simbolurile româneºti. Stilul naþionalismului fanfaron afecteazã tocmai identitatea spiritualã de care face
atâta caz.
Naþionalismul ºovin nu dã prioritate valorilor colective.
Dimpotrivã, el se adreseazã mai întotdeauna indivizilor,
celor autoritari, aventurierilor, paranoicilor ºi frustraþilor.
Cãrei tipologii umane aparþin aceºti politicieni de operetã 
Radu Ceontea, Vasile Moiº, Gh. Dumitraºcu? Cum de
au ajuns ei sã ne exprime ºi sã decidã care ne sunt
interesele naþionale? Ce serviciu pot sã ne aducã
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elucubraþiile lor, alãturi de manifestãrile României Mari
ºi ale Vetrei Româneºti?
Naþionalismul ºovin nu este o resursã socialã, ci un
mecanism de epuizare a energiei naþionale. Ce ne promite
astãzi curentul naþionalist? Trecerea în ilegalitate a grupurilor care apãrã drepturile omului ºi ale minoritãþilor
ori a celor care stimuleazã relaþiile cu Occidentul, tratate
drept grupuri cu activitãþi antiromâneºti! Îngroparea unei
pãrþi din ce în ce mai mare din bugetul naþional la Ministerul
de Interne, la Ministerul Apãrãrii Naþionale ori la SRI!
Crearea de tensiuni la frontiere, deteriorarea relaþiilor
noastre internaþionale, blocând exact acea afirmare a societãþii româneºti pe care o reclamã demagogic! Nu acestea
sunt mijloacele de a asigura României un loc demn în
lume. Cine este astãzi naþionalist este, în fond, împotriva
intereselor naþionale.
Problemele minoritãþii sunt problemele majoritãþii.
Ca ºi în oricare alt loc din lume, cruciada naþionaliºtilor noºtri s-a îndreptat împotriva minoritãþilor etnice (a
maghiarilor, þiganilor sau evreilor) ori a celor religioase
(a greco-catolicilor). Au fost auzite glasuri scandalizate
la adresa românilor care vorbesc despre dreptul la specificitate al altora. De ce nu se ocupã ei de drepturile românilor? Nu ar trebui sã ne ocupãm noi, românii, în primul
rând, de problemele noastre, ale majoritãþii? Într-adevãr,
ar trebui. Numai cã problemele minoritãþilor sunt ºi probleme ale majoritãþii. Situaþia minoritãþilor într-o societate reflectã, de aproape, gradul de toleranþã, de civilizaþie
al populaþiei majoritare. Legile care apãrã grupurile mici
de arbitrariul grupurilor mari apãrã ºi majoritatea de rãul
care poate lua naºtere din ea însãºi, împotriva ei înseºi.
Din aceastã cauzã, lumea modernã a fãcut din drepturile
minoritãþilor un criteriu esenþial al democraþiei. Dacã
dorim sã trãim în democraþie, atunci trebuie sã acceptãm
standardele occidentale în domeniu. Nu am avut noi
ocazia sã remarcãm aceastã legãturã într-o manierã negativã? Refacerea structurilor Securitãþii dupã violenþele
de la Târgu-Mureº ne-a atins ºi pe noi, ºi pe maghiari.

72

Ruleta. Rom^ni [i maghiari, 1990-2000

Pierderile de credite din cauza vendetelor colective împotriva
þiganilor se calculeazã în dolari (ECU, mãrci, franci,
yeni etc.) pe fiecare cap de locuitor, indiferent de obârºia
lui. Lãsând însã la o parte aspectele mercantile ori chestiunea imaginii pe care o avem în ochii celorlalþi, importantã numai indirect, rãmâne întrebarea de fond: ce
respect pentru propria identitate dovedeºte comunitatea
care are nevoie, pentru a se afirma, de limitarea identitãþii
altora?
A învãþa de la alþii: o complementaritate, nu o
antinomie. Ceea ce este deseori ºocant în comportamentul conaþionalilor noºtri  ciudatã formã de naþionalism 
este totala lipsã de interes pentru logica fenomenelor care
ne înconjoarã; suficienþa ºi infatuarea, ca prim stadiu
al xenofobiei. În plin Parlament al României se ridicã
patrioþi de ultimã orã ca sã strige cã noi nu avem de
primit lecþii de niciunde. Sã fie închise graniþele, ne
ameninþã domnul Vulpescu. Oare aceasta sã reprezinte
conºtiinþa de sine? Întoarcerea spre propria realitate nu
înseamnã ºi refuzul de a mai învãþa. Conºtiinþa de sine ºi
receptivitatea nu sunt lucruri opuse, ci complemetare.
Japonezii dovedesc asta tot timpul: ei, în þara lor închisã
pentru imigraþie, cu puternicul (ºi autenticul) lor tradiþionalism, descoperã, înregistreazã, urmãresc, refac, copiazã
tot ce li se pare pozitiv în lume, cu o extraordinarã
modestie ºi profitând de corolarul ei, capacitatea de a
primi. Cu siguranþã, o astfel de mentalitate este implicatã
în rãsunãtorul lor succes.
Naþionalismul penibil: art. 4 din Constituþie. În
ºedinþa din 12 septembrie a.c. s-a votat ºi articolul 4 din
Constituþie, unde scrie: «statul are ca fundament unitatea
poporului român, România fiind patria comunã ºi indivizibilã a tuturor cetãþenilor sãi, fãrã deosebire de rasã,
naþionalitate, origine etnicã, limbã, religie, sex, opinie,
apartenenþã politicã, avere sau origine socialã». Dar statul
este determinat prin teritoriu ºi prin unitatea de legislaþie.
Din aceastã cauzã, semnul distinctiv al apartenenþei la un
stat este cetãþenia; el nu poate sã fie originea etnicã.
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A încerca sã defineºti statul în raport cu o etnie  aºa cum
o face art. 4 din Constituþie  înseamnã în plus a spune
cã, în raport cu statul, cetãþenii nu sunt egali. De înþeles,
atunci, reacþia de nemulþumire a UDMR ºi demisia senatorului Károly Király. Dar nu este vorba, nici de astã
datã, de reacþiile altora; conteazã mai mult decât orice
faptul în sine, situaþia jenantã de a avea în documentul
definitoriu, în Constituþie, articole care ne fac de ruºine
prin diletantism ºi rea credinþã.
Naþonalismul nostru este fascist sau comunist? Comunismul, ºtim, este (sau era) internaþionalist; fascismul
era naþionalist. Aceste trãsãturi ideologice aproape nu mai
au o importanþã pentru evoluþia societãþilor post-totalitare
din Europa de Est unde descoperim o recrudescenþã a
naþionalismelor. Securitatea românã pregãtise, decenii
de-a rândul, diversiunea naþionalistã pentru a o contrapune
eventualelor nemulþumiri sociale  de aici ºi eficacitatea
ei dupã revoluþie. Eugen Barbu, C.V. Tudor, ceilalþi
mercenari naþionaliºti de la România Mare ori Europa au
fost, anterior, mercenari comuniºti. Nu este mai puþin
adevãrat, ºi fasciºtii notorii  ar fi vorba, în primul rând,
de Iosif Constantin Drãgan  au intrat, în linia întâi, în
aceastã propagandã ºovinã, anitisemitã, xenofobã. Datele
din ultimii ani au demonstrat însã cã reþelele fasciste din
Occident au fost folosite cu dezinvolturã, chiar cu predilecþie, de cãtre serviciile secrete comuniste (vezi din acest
punct de vedere, printre altele, Thierry Wolton, KGB
en France. Le reseau Caraman, Grasset, 1986). Astãzi,
oamenii acestor ideologii s-au amestecat. Eticheta nu mai
conteazã, ceea ce rãmâne important pentru ei este recuperarea unei puteri autocrate, iar pentru asta în Est nu mai
este loc, se pare, decât de naþionalism.
Critica antinaþionalismului. Un reproº, firesc pânã
la un punct, fãcut celor care incrimineazã ieºirile naþionaliste ale ºovinilor noºtri «independenþi» sau înregimentaþi (în PUNR, Partidul România Mare) ar fi faptul
cã nu ajung sã acuze, simultan, pe naþionaliºtii unguri sau
pe reprezentanþii þiganilor, ultimii eludând problemele de

74

Ruleta. Rom^ni [i maghiari, 1990-2000

delicvenþã ale comunitãþii lor etc. Cine refuzã cu adevãrat
naþionalismul îl refuzã însã de oriunde ar veni el. Ar fi
totuºi caraghios ca la orice contestaþie ce priveºte România
Mare sã fii obligat sã adaugi una la adresa lui Tromf.
Existã apoi o explicaþie profanã pentru astfel de asimetrie: dacã limba românã este accesibilã ºi maghiarilor,
nu acelaºi lucru se întâmplã cu limba maghiarã, în ceea
ce-i priveºte pe români. O astfel de limitare ar trebui însã
depãºitã, cu orice efort, dacã, totuºi, chestiunea nu s-ar
pune în mod diferit. Este firesc ca noi, românii, sã ne
ocupãm în primul rând de pãcatele noastre, aºa cum
maghiarii (ori alþii) ar trebui sã fie interesaþi de pãcatele
lor. Nici unii nu au excelat, pânã acum, prin intrasigenþã
faþã de excesele conaþionalilor  maghiarii, indiscutabil,
cel mai puþin  ºi asta ar sugera cã intrasigenþa faþã
de ºovinism ar putea fi, în viitor, o soluþie la criza
naþionalistã.
O hipnozã politicã. Descurajant se adaugã, peste
toate, lipsa culturii politice, nu numai la cei care au toate
datele sã concure ori sã cadã în aceastã cursã (a naþionalismului ºovin), dar ºi la adevãraþii interesaþi de valorile
democraþiei ºi drepturile omului. Texte, fraze în spirit
naþionalist au apãrut, în ultimii doi ani, ºi în Dreptatea,
în Agora (revista Forumului Democratic Antitotalitar din
Cluj), în Contrast din Constanþa. Au fost poate excese
juvenile, inocenþã... De mult timp însã, a nu greºi tu
însuþi nu mai este suficient. De aproape un an de zile,
naþionalismul a devenit o problemã politicã majorã, astãzi
a ajuns una principalã, mâine va fi, dacã nu reacþionãm,
explozivã. În faþa acestei evoluþii evidente, responsabilii
politici par însã hipnotizaþi. Nici una dintre forþele politice (cu excepþia Alianþei) nu a fãcut din naþionalismul
ºovin un subiect sistematic al politicii sale. (PAC omite,
în continuare, sã includã printre documentele formaþiunii
Declaraþia asupra minoritãþilor etnice, de limbã ºi religioase, votatã la Congresul AC.) În faþa unei diversiuni atât
de primitive cum este Raportul asupra evenimentelor
din Harghita, parlamentarii partidelor de opoziþie s-au
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comportat ca ºi cum ar fi fost posibil sã înþeleagã în mod
greºit natura acþiunii. De altfel, membrii PNL, PNÞCD,
MER, ai Comisiei parlamentare au semnat, toþi, Raportul.
Sã nu se realizeze oare cã nu minoritarii sunt vizaþi în
primul rând, ci democraþia? Sã nu se realizeze cât de
periculoase sunt aceste jocuri etnice? În vara anului trecut, pe când începuse sã cocheteze cu Vatra Româneascã,
Petre Roman a fost avertizat cã lui însuºi îi va fi contestatã
calitatea de român. ªi iatã, lumea a apucat sã asiste la
campania pe care a dus-o România Mare împotriva premierului, înaintea cãderii sale, dar mai puþini ºtiu cum a
fost el zgâlþâit acum câteva zile când a cerut membrilor
FSN sã fie mai atenþi cu votarea articolelor antiminoritare
din Constituþie. (Mâine îi va veni probabil rândul lui Radu
Câmpeanu ori al celorlalþi exilaþi care acceptã relaxaþi
jocul duplicitar.) Frontul a fost înghiþit de Vatra Româneascã
înainte de a se vedea constrâns de necesitãþi postelectorale. Ne trezim, în urma acestei conexiuni dintre extremism ºi Front, cu victoria deplinã a vechii categorii de
exercitanþi ai puterii în cadrul structurilor politice (FSN,
PUNR, PRM, PDAR etc.), în cadrul Administraþiei ºi,
probabil, în domeniul economiei. Cã ultimele bariere
au cãzut, ar trebui sã fie, pentru toþi, evident. Sã nu ne
mai mire cã Marþian Dan se joacã de-a numãrãtoarea în
Parlament; sau cã Alexandru Bârlãdeanu cere sã se revoce
regulile votului parlamentar; sau cã legile de bazã ale
democraþiei, Constituþia ºi Legea Administraþiei Locale,
sunt jalnice expresii ale obtuzitãþii politice; sau cã generalul Cheler se joacã de-a rãzboiul în centrul Ardealului.
Naþionalismul face ravagii în Iugoslavia. O recrudescenþã a naþionalismului se manifestã în Polonia,
Cehoslovacia, Ungaria, Bulgaria, URSS. Accidentele etnice
sau rasiale se înmulþesc ºi în Europa de Vest. Puþine
lucruri sunt asemãnãtoare pe continent, astãzi, ca starea
de dinaintea celui de-al doilea rãzboi mondial, dar asta
nu înseamnã cã naþionalismul ar fi limitat doar de convulsii locale. Într-o lume în care dizolvarea ideologiilor,
pierderea iluziilor sociale se adaugã tensiunilor ecologice,
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economice sau demografice, naþionalismul ºovin are forþa
de atracþie specificã soluþiilor paranoice. Comunitãþile
minoritare, asociaþiile pentru drepturile omului, militanþi
ºi intelectuali singulari vor aminti ºi în continuare de
acest pericol. Dar numai o miºcare de masã, o forþã
politicã naþionalã, va putea opri bulgãrele de zãpadã.
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13. László Tõkés
Cam aºa arãtau, care va sã zicã, intervenþiile din 22.
Textul acesta pe care l-am publicat în noiembrie 1991
(nr. 46) era impetuos, detaliat, pe alocuri patetic, fãrã
omisiuni, fãrã iluzii ºi... banal. Acest tip de banalitate a
bunãvoinþei conta totuºi în vremuri despre care ne-au
vorbit oarecum, dar pe departe insuficient, citatele din
Vadim ºi Funar. Societatea româneascã avea probleme,
cum se vede, sã lupte cu evidenþele. Cum evidenþa era
contondentã pentru maghiari, aceºtia puteau sã gãseascã
un oarecare echilibru în scuza implicitã prin care unii
români reparau nebuniile altor români78. Cât puteau sã
conteze astfel de intervenþii publice din presa intelectualã
a vremii? Propun un nou articol:
Am vrut sã mã refer mai de mult la campania dusã
împotriva episcopului László Tõkés.
Drumul la Atlanta mi-a conturat imaginile. Iar dupã
ce paginile ziarelor, inclusiv ale celor numite «de opoziþie»  de la Tinerama pânã la România liberã  s-au
obiºnuit sã alãture fotografia lui László Tõkés de cea a
lui Gheorghe Funar, fãcând o lamentabilã paralelã între
unul ºi altul, scrierea acestui text devenise o datorie de
neocolit.
L-am înt^lnit pe László Tõkés prima datã în cadrul
Consiliului Frontului Salvãrii Naþionale. Încã de douã
sau de trei ori, cu ocazia unor conferinþe organizate de
noul episcop reformat al Eparhiei de pe lângã Piatra
Craiului, la Timiºoara. O foarte scurtã corespondenþã
78. Aºa cã astfel de texte erau reluate în revistele maghiare  aici
A Hét fiind în frunte , iar cititorii maghiari transmiteau
prompt semnalele lor de simpatie.
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protocolarã. I-am urmãrit reacþiile ºi, mai ales, eforturile
de discreditare a sa: zvonul cã a participat la un complot
maghiar; apoi  într-o contradicþie caricaturalã cu primul 
zvonul cã ar fi fost informator al Securitãþii. Campania a
fost extensivã ºi subtilã. Dacã îþi apleci urechea la vorbele
aruncate în mediile snoabe de la Bucureºti, sau de românii
din universitãþile americane, þi se va ºopti cã László Tõkés
este un instrument al unei agenturi. Sau al alteia.
În mod cert, acest simbol al revoluþiei române îl iritã
pe Ion Iliescu. În Revoluþie ºi reformã, preºedintele nu a
fost în stare sã-ºi stãpâneascã resentimentul lui atât de
lesne psihanalizabil: «...o poveste este ºi aceea a pastorului Tõkés (...) Un halou, o aoreolã de glorie l-au
învãluit însã atunci, fiind propus ºi receptat ca un fel
de factor detonator al evenimentelor de la Timiºoara».
Contestarea celui care, în mod evident, a fost la originea
revoltei din decembrie 1989 este o componentã inseparabilã a contestãrii revoltei înseºi.
László Tõkés a dus propria lui campanie privind revoluþia românã ºi a rolului jucat de el. A continuat aceastã
revoluþie, în numele intereselor maghiarilor din România.
Oamenii Ministerului Afacerilor Externe notau cu zel
cuvintele lui rostite pe diferite meridiane ºi paralele,
«îndreptate împotriva intereselor naþionale»: «România
nu îndeplineºte condiþiile pentru a deveni membru al
Consiliului Europei»; «UDMR este singurul partid din
România cu adevãrat democratic». În România se produce
o «epurare etnicã», afirmã la un moment dat László
Tõkés.
Se poate vorbi în România despre o epurare etnicã?
Episcopul Tõkés se mânie uºor, iar mânia nu este un
sfetnic bun ºi, în nici un caz, o premisã de obiectivitate.
László Tõkés a ajuns sã reprezinte partea «durã» din
UDMR. Partea militantã. «Gruparea extremistã», spun
unii prea uºor, nedistingând extremismul de radicalitate.
Cu siguranþã, László Tõkés nu este un moderat. La
Congresul anterior al UDMR, preºedinþia a fost câºtigatã
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de cãtre Béla Markó, în urma unei intervenþii directe a
liderilor CDR79.
L-am urmãrit cu o infinitã atenþie pe László Tõkés la
Atlanta. Intervenþiile sale erau patetice. Avea glasul unui
pastor care se adreseazã mulþimii, nu a unui om politic
care negociazã un detaliu tehnic. «Sunteþi unul din eroii
mei personali prin decizia dumneavoastrã de a face din
drepturile omului un obiectiv fundamental al politicii
americane», declara el lui Jimmy Carter la Atlanta. «Aceasta
a avut un rol decisiv în eliberarea de imperiul sovietic.
Pentru unele þãri, aceastã eliberare a fost mai deplinã
decât în altele. În þara mea, eu nu mã pot declara o
persoanã complet liberã... Aº vrea sã amintesc cã sunteþi
primul preºedinte american care a ridicat tema discriminãrii maghiarilor în România.»
László Tõkés vorbeºte în numele valorilor absolute.
Cuvântul «compromis» pare fãrã sens pentru el. «Drepturile nu se negociazã. Dacã trebuie sã se reînfiinþeze o
universitate maghiarã, este pentru cã o vrem!» În glasul
lui se simte o forþã teribilã. Pare cã viseazã cu voluptate
sã devinã martir: «Este vorba despre un terorism psihologic», spune el despre campania de presã din România.
«Fraþii români sã nu-i provoace pe fraþii maghiari!» Ce
imaginaþie meschinã, sã îl vezi în postura de informator
umil! În definitiv, greºeºte oare el când afirmã cã: «Dacã
ar exista o democraþie autenticã în România, nimeni nu ar
îndrãzni sã refuze un lucru cerut de 500.000 de cetãþeni»?
Intervenþiile lui László Tõkés nu ajutau cu nimic
discuþiile de la Centrul Carter. El predicã, nu negociazã.
El este un pastor, nu un om politic. El seamãnã cu
personalitatea-simbol a oraºului Atlanta, cu Martin Luther
King, lider al unei mulþimi care invadeazã strãzile pentru
a-ºi cere drepturile, nu cu preºedintele unui partid.
79. Ceea ce este o exagerare. Liderii CDR au fost însã invitaþi de
conducerea de atunci a UDMR, într-un moment în care
rezultatul bãtãliei Markó-Tõkés era nesigur.
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Existã mulþi maghiari care au motive sã se simtã
excedaþi de radicalitatea lui László Tõkés. De repetarea
unui discurs care, dacã înlocuieºte strategia politicã, nu
mai este în pas cu timpul. Chiar dacã László Tõkés are
dreptate, asta nu înseamnã cã el aduce cu sine binele.
Dar atacurile din presã împotriva lui sunt meschine.
Iar asocierea cu liderul PUNR...? Pentru mintea celor
care fac paralela între Tõkés ºi Funar, aprinderea scânteii
care a declanºat Revoluþia românã ºi excrocheria naþionalã
numitã Caritas înseamnã cam acelaºi lucru.
Pentru ei, mânia celui care-ºi asumã postura de tribun
al revendicãrilor (nu conteazã aici dacã legitime sau nu)
ºi istericalele primarului Clujului au cam aceeaºi substanþã.
Pentru ei, un personaj istoric ºi un fanfaron caraghios,
cu un psihic labil, se aseamãnã, pentru cã ambii sunt
incomozi.
László Tõkés are dreptul la respectul nostru. Asta nu
înseamnã cã el trebuie urmat. Dacã vrea sã joace un rol
politic pozitiv pentru comunitatea maghiarã, László Tõkés
trebuie sã prefere chemãrilor eroice, chemãrile la dialog.
Voinþei de dreptate care îi dirijeazã acþiunile, el trebuie sã
îi adauge ºtiinþa realului.
László Tõkés este mesagerul unor valori strãvechi.
Astãzi, el are de învãþat umilinþa aceea mai grea decât
curajul, de a servi numai cu modestie interesul tuturor.
Poate acest articol, scris cu peste patru ani ºi jumãtate
mai târziu80 decât cel precedent, nu pare prea diferit de
primul, circumscris ºi el de filosofia bunului-simþ. A
apãrut într-un moment în care Tõkés primise calificarea
standard de extremist, iar paralela dintre Funar ºi
Tõkés devenise un laitmotiv al presei româneºti. (O fãcuse
pânã ºi un membru al Grupului pentru Dialog Social,
Alexandru Paleologu, într-unul dintre textele sale nu prea
respectuoase faþã de adevãr.) Tõkés era însã o personalitate a lumii maghiare, iar maghiarii par sã fie mult
80. Gabriel Andreescu, László Tõkés, in 22, nr. 9, 1-7 martie
1995.
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mai responsabili cu figurile lor istorice decât suntem noi.
Conaþionalii lui simþeau degradarea imaginii publice a
acestuia drept o jignire identitarã, o atitudine nedreaptã,
o provocare. Aºa încât textul despre László Tõkés a venit
foarte bine ºi, probabil, pe o stare de receptivitate 
ziariºtii îºi iau deseori unii de la alþii opiniile, fãrã discernãmânt, aºa cã teza Tõkés egal extremist ungur putea
fi un pur fenomen de presã.
La câtva timp am vãzut din ce în ce mai des scriindu-se
despre radicalul (ºi nu despre extremistul) Tõkés,
iar în final eticheta radicalismului se poate spune cã
s-a impus. Maghiarii au observat asta, întãrind ºi ei
relevanþa acelui text, de altfel atât de modest81.
Culmea este cã, peste ani, am ajuns sã reiau eu însumi
tema extremistului episcop Tõkés. În anul 1999, în drumul
pe care l-a fãcut în Statele Unite înaintea Summit-ului de
la Washington care a discutat tema extinderii Alianþei,
László Tõkés a þinut sã se plângã din nou, în termeni
apocaliptici, cu privire la situaþia maghiarilor în România.
UDMR era la guvernare, iar László Tõkés trimitea din
nou la epurãri etnice!
Era un gest lipsit de inteligenþã. Vocea lui intra în
conflict cu poziþia oficialã a UDMR, era ambarasantã
chiar ºi pentru lobby-ul unguresc din Congres. Cum poþi
81. În studiul ei, Relaþiile internaþionale ale UDMR, Anna-Maria Biró þinea sã noteze urmãtoarele: În revista România
Mare, asociatã cu Partidul România Mare care este violent
antimaghiar, au fost publicate nenumãrate articole în care
este atacat episcopul Tõkés. Dar articolele care îl descriu pe
Tõkés ca un naþionalist extremist maghiar ºi trãdãtor al
naþiunii române, negându-i rolul în declanºarea revoluþiei
din 1989, au fost adesea publicate ºi în presa românã consideratã independentã. În ultimii cinci ani, singurul articol din
presa românã care a reconstituit faima episcopului de erou al
revoluþiei române din 1989, fãcând o diferenþã clarã între
radicalismul lui Tõkés ºi ultranaþionalismul primarului Funar,
a fost cel intitulat «László Tõkés» ºi publicat de Gabriel
Andreescu în sãptãmânalul 22. (Studii Internaþionale, nr. 2,
1996, p. 33).
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sã vorbeºti despre purificare etnicã într-o epocã în care
ministrul György Tokay promova în stânga ºi în dreapta
modelul de reconciliere româno-maghiar? Dar, mai
ales, era total\ lipsã de fair-play. Tocmai înainte de
Summit-ul NATO! Nu dai o loviturã de picior pe sub
masã tocmai când se discutã destinul a milioane de oameni.
Am scris atunci un text în 22, amãrât ºi furios, în care
povesteam ce stã scris mai sus, concluzionând: László
Tõkés inventeazã extremismul maghiar.
Textului aceluia i s-a adãugat o istorioarã plinã de
amuzament. 22-ul apare în ziua de marþi. În aceeaºi marþi,
România liberã a publicat un editorial al lui Octavian
Paler. Naþionalistul cu glas de vulpe al cotidianului exulta
de bucurie. Îl prinsese pe Tõkés cu o gafã, ºi acum îºi
vãrsa veninul asupra celui în culpã. Dar, cum era o ocazie
sã-ºi regleze cât mai multe conturi, a þinut sã se lege ºi de
mine. De ce mã ocup numai de naþionaliºtii români, ºi de
un naþionalist ca Tõkés nu zic nimic? Uite ce face Tõkés,
ºi eu tac mâlc! Antiromânul  voia sã-ºi plaseze subliminar Paler acuza lui preferatã, cu plãcerea cu care în
anii 50 ar fi zis anticomunist.
De data asta, Octavian Paler fusese victima întâmplãrii. A scos pe piaþã o tezã exact când apãruse ºi proba
dezminþirii ei.
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14. Ce legãtur\ are un regãþean
cu minoritãþile?
Poate este momentul sã rãspundem la întrebarea: cum
ajunge un regãþean sã se dedice unor minoritari? Suntem
la începutul anilor 90, când activitatea într-o organizaþie
neguvernamentalã nu este o meserie plãtitã, cum deseori
se înt^mpl\ acum. Iar minoritãþile nu erau un subiect
profesional, cum au început sã devinã, la sfârºitul decadei, pentru unii absolvenþi ai ºtiinþelor politice sau de
drept. Care era resortul ºi care era cunoaºterea cuiva care
intrase în Cluj, pânã la revoluþie, o singurã zi, la vârsta
de 14 ani?
Din Buzãu, unde m-am nãscut, maghiarii din
Transilvania se vãd la fel de departe ºi la fel de nedeterminaþi ca ºi maghiarii din Ungaria. În Buzãu existase
o comunitate de sârbi, de câteva mii probabil. De fapt,
erau bulgari, dar, ca ºi în alte pãrþi, erau numiþi dupã
numele vecinilor din vest. Sârbii, care îºi întemeiaserã
gospodãriile pe malurile râului Buzãu, fãceau, ca ºi pe
vremea copilãriei mele, oraºul un centru legumicol de
invidiat. O piaþã plinã de roºii, ardei, castraveþi, ceapã,
varzã, vinete, toate frumoase ºi toate ieftine, unde veneau
sã se aprovizioneze ºi locuitori din Mizil sau Ploieºti.
Dincolo de identitatea economicã, sârbii-bulgari
erau perfect integraþi. Identitate culturalã? De numele de
sârb îmi mai aduce aminte doar bundiþa de corp pe
care o purta un coleg de ºcoalã. Sârbii þineau oi ºi
capre în jurul casei. Le prelucrau pielea, aºa cã îºi permiteau ºi acest obicei, de a pune direct pe piele un fel de
bundiþã comodã ºi cãlduroasã. Cum pentru noi bundiþele erau numai groase ºi mari [i se aºezau peste îmbrãcãminte, obiceiul mi s-a pãrut ciudat ºi l-am legat de
eticheta sârbã a colegului.
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Casele sârbilor au fost demolate la începutul anilor
70. Aºa s-a distrus tradiþia legumicolã a Buzãului. Astãzi,
piaþa nu este diferitã de a altor oraºe înconjurate de sate.
Cât despre sârbi, nu am mai auzit de ei.
O comunitate minoritarã cu adevãrat prezentã în viaþa
Buzãului era cea a þiganilor. Cum pe strada unde mi-am
fãcut veacul exista, prin anii 50, un fel de sfat popular,
spre acesta se îndreptau periodic grupuri de þigani. Cu
familii cu tot ºi cu bâte sau cu bucãþi de fier în mânã. Îi
priveam ascuns în umbra porþii, ducându-se gãlãgioºi, îi
vedeam surescitaþi, la întoarcere. Despre ce se înt^mpla
în faþa sfatului, aflam de la cei din jur: acolo începeau sã
se batã, îºi luau copiii de picioare ºi se loveau între ei,
folosind þâncii de 5-6-7 ani ca un par.
Este interesant cã niciodatã nu m-am îndoit de verosimilatea acestor istorisiri, care mã impresionau ºi pãreau
aproape fapte vãzute cu ochii. Astãzi realizez de abia:
vãzusem bâtele pe care le purtau, sã-ºi ia îns\ copiii de
picioare pentru a da unii în alþii  niciodatã.
Mai târziu, mi-a plãcut sã mã plimb cu bicicleta, luând-o
des spre strãzile pline de praf ale Simileascãi, cartierul
de þigani al Buzãului. Acolo vedeam viaþa pe strãzi de lut
galben. Case de chirpici, copii juc^ndu-se jumãtate goi în
praf, câini amestecaþi cu oameni, muzica þigãneascã  nu
ºtiu cum, dar aceast\ muzic\ te înconjura ca un fundal 
cãruþele cu cai ºi fân, pãmânt în loc de asfalt sau beton.
Între rufele puse la uscat, dominau galbenul ºi roºul. Ca
ºi perioadele de timp rezervate bicicletei, þiganii au rãmas
în amintire legaþi de ne-grabã ºi de soare82.
82. Numãrul mare de þigani din Buzãu a fãcut ca al doilea primar
ales al Buzãului (în 1992) sã devinã un PUNR-ist. Campania
sa, în acest oraº fãrã urmã de maghiar, a utilizat ca adversar
de combãtut al buzoienilor delicvenþa þiganilor din oraº 
majoritatea trãind în acest cartier tradiþional, Simileasca. În
1997, am revenit în oraº împreunã cu colega mea de la
APADOR-CH, Manuela ªtefãnescu, într-o investigaþie
privind un þigan împuºcat de poliþie pentru cã furase dintr-un
depozit aºezat în zona cãii ferate.
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În Buzãu nu am întâlnit picior de maghiar. Pe la 16 ani
am devenit prieten cu un coleg al fratelui meu, ungurul
Szabó ªtefan (Hurry). Cochetam ºi unul, ºi altul cu
sporturile bãrbãteºti  el fãcuse box. Amiciþia noastrã s-a
înt\rit datorit\ celor douã lucruri pe care le admirasem la
Hurry: era foarte demn ºi foarte fidel în relaþia lui
prieteneascã. De-a lungul anilor, ni s-au întâmplat multe.
Puteam sã am încredere deplinã în el. În 1987, când
Securitatea m-a arestat, aveam la mine o sticlã de ºampanie  sticla cu care doream sã-i fac o vizitã de Crãciun.
Aºa a intrat Hurry (sau mai curând, se întâmplase înainte)
pe lista celor puºi sub observaþie de cãtre Securitate.
Chiar în zilele evenimentelor de la Timiºoara mi-a dat un
telefon la Buzãu  ºtia cã fusesem trimis în domiciliu
forþat , deºi îl rugasem sã evite afiºarea prin astfel de
gesturi. În aceeaºi zi, o ceatã de tipi de la Securitate au
nãvãlit în apartamentul sãu ºi l-au luat pe sus. Mi-a
povestit confruntarea... reacþia derutatã a ofiþerului cu
umerii înstelaþi, când Hurry i-a replicat la ameninþarea
lui: Pot sã dau ºi eu, nu numai sã primesc. Ah!, ce
foame aveam sã aud de câte cineva care nu se îngãlbeneºte
când aceºti tigri de plastic fãceau pe grozavii!
Szabó ªtefan nu a avut pentru mine niciodatã o identitate etnicã. ªtiam, desigur, cã este un fiu de bozgor 
fiu de nobil, poate unul scãpãtat, dar nobil. Nici mãcar nu
fãceam atunci distincþia apreciativã atunci dintre bozgor
ºi ungur. Asta nu avea absolut nici o semnificaþie.
Eram, dupã cum se vede, fãrã organ la dimensiunea
identitarã. Implicarea în chestiunea maghiarã a venit
peste mine dupã revoluþie, fãrã sã fi bãnuit, fãrã sã fi
dorit, fãrã sã fi ales.

*
A venit chiar neaºteptat de repede. În februarie 1990,
fusesem invitat de cãtre Liga pentru Apãrarea Drepturilor
Omului, cu sediul la Paris, sã particip la sesiunea celei
mai vechi organizaþii a drepturilor omului, Fédération
Internationale des Droits de lHomme, de care aparþinea.

86

Ruleta. Rom^ni [i maghiari, 1990-2000

Întâlnirea a þinut douã-trei zile, la Praga  oraº de care
aveam sã-mi amintesc cu o plãcere extraordinarã, ani de
zile dupã aceea. Am întâlnit-o acolo pe Sanda Stolojan,
preºedinta Ligii de la Paris, traducãtoare  printre altele,
a lui Blaga  ºi om de culturã de mare decenþã. Fãrã
educaþie în materie, era puþin probabil sã iau vreo poziþie
în acest conclav de activiºti incisivi. ªi totuºi, chiar
spre surprinderea mea, am ajuns sã negociez Declaraþia
Federaþiei, în care Liga pentru Drepturile Omului de la
Budapesta dorea sã introducã un enunþ cu aer peremptoriu, despre drepturile colective ºi autonomia maghiarilor
din þãrile vecine Ungariei. Nu aveam nici pe departe o
înþelegere a subiectului, cu atât mai puþin a marii sale
mize. Dar era ceva ciudat în aplombul susþinerilor colegilor unguri, în care le vedeam o diminuare a semnificaþiei drepturilor ºi libertãþilor individuale  cãrora le
purtam atunci un respect mitologizant. M-am înþeles
perfect cu Sanda Stolojan ºi am reuºit sã obþinem de la
Monsieur Jacobi, preºedintele Federaþiei ºi al întâlnirii,
susþinerea poziþiei noastre.

*
La Bucureºti se desfãºura, în acest rãstimp, marea
confruntare între anticomuniºti ºi salvatorii fostelor elite
din nomeclaturã ºi Securitate. În revista 22 scriam despre
disidenþã, despre ante- sau post-comunism, despre personajele Consiliului Frontului Salvãrii Naþionale, din care
fãceam parte. Bãnuiam cã o sã scriu ani de zile numai
despre asta. În zilele conflictului de la Târgu-Mureº,
despre care aveam cu toþii, la Bucureºti, informaþii foarte
vagi, am primit un telefon de la prietenul meu Sorin
Vieru. Aflase despre rãnirea gravã a lui András Sütõ ºi
sugera sã scriem un text, împreunã cu Pavel Câmpeanu.
În numãrul 10 al revistei, apãrut pe 23 martie, am apucat
sã introducem un mic apel  sub fotografia lui András
Sütõ  în care explicam urmãtoarele:
Aflãm cu emoþie ºtirea incredibilã cã scriitorul Sütõ
András a fost subiectul unei agresiuni. Pe fondul turbulent
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al conflictelor care submineazã astãzi necesarul, vitalul
dialog al societãþii civile, aceastã ºtire vine ca o picãturã
care umple paharul amãrãciunii noastre. Într-un moment
când mai mult ca oricând avem nevoie de liniºte, calm,
stabilitate  când alternativa la dialogul cetãþenesc nu
existã  aflãm cã un scriitor  ºi tocmai unul care a folosit
condeiul sãu în mod responsabil, ridicându-se împotriva
clicii ceauºiste ºi a politicii ei de învrãjbire a naþionalitãþilor  este supus unui tratament care denotã persistenþa
climatului de violenþã pe care ceauºismul l-a propagat.
Alternativa la dialog, discuþie calmã, climat de încredere
reciprocã nu existã! Din cutia Pandorei pe care ne-au
lãsat-o moºtenire totalitarismele de toate culorile continuã
sã se revarse «daruri» otrãvite.
Urându-i confratelui nostru grabnicã însãnãtoºire, exprimându-ne compasiunea pentru toate victimele actualelor
conflicte care tulburã, otrãvesc viaþa societãþii, ne pronunþãm încã o datã pentru dialog social ºi interetnic, ca
singura ºi necesara terapie a rãnilor noastre comune. În
spirirul valorilor fundamentale ale culturii europene, ale
libertãþii ºi democraþiei  sã dialogãm!.
Se poate remarca astãzi caracterul exagerat declarativ
al textului nostru, referirea în exces la valori, la europenitate, la dialog. Aveam prea puþine date despre ceea ce
s-a întâmplat la Târgu-Mureº, pentru a spune mai mult.
Televiziunea, despre care ºtiam cã minte poporul, oferea varianta Frontului Salvãrii Naþionale. Cei din oraºul
îndoliat în martie 1990 ar fi putut fi nemulþumiþi de
imprecizia acestui text ºi, mai ales, de tãcerea oarecum
nefireascã cu care, la sfâr[itul lui martie, revista 22 a
tratat evenimentele. Trebuie însã înþeleasã lipsa noastrã
de informaþie. E la fel de adevãrat cã deplângerea atacului
împotriva lui András Sütõ în acel moment, la Bucureºti,
de cãtre membri ai GDS, avea un caracter excepþional.
De abia în urmãtoarele luni subiectul a început sã
capete conturul acela aspru, care a împins în faþã Serviciul
Român de Informaþii ºi întreaga politicã a utilizãrii adversitãþii etnice pentru legitimarea revenirii în viaþa publicã
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a fostei Securitãþi. Invitat la GDS, Rãzvan Theodorescu,
pe-atunci director al TVR, a fost acuzat de manipularea
opiniei publice în legãturã (ºi) cu evenimentele de la
Târgu-Mureº. Când s-a întâmplat acest lucru  sfârºitul
lunii aprilie 1990 , SRI fusese deja înfiinþat, iar un
numãr relativ mare de intelectuali obþinuserã informaþiile-cheie ºi se exprimaserã asupra evenimentelor.

*
Rolul meu în asumarea textului deplângând rãnirea lui
András Sütõ a fost periferic. Dar din acel moment lucrurile s-au schimbat. Intrarea pe scena politicã a celor mai
dizgraþioºi mercenari ai regimului comunist, hotãrâþi sã
fie ce-au fost ºi chiar mai mult decât atât, lipea fãrã
echivoc tema democraþiei de tema naþionalistã. În plus 
dar, pentru mine, esenþial  vulgaritatea absolutã a atacurilor antimaghiare o simþeam ca o jignire adresatã mie
însumi. Ce este mai ofensator: sã fii înjurat de cineva,
sau sã fii responsabil de a fi murdãrit tu pe alþii? La
puþin timp dupã ce îmi depusesem semnãtura pe acest
prim text, sã zicem, promaghiar, am plecat sã fac o
baie în realitatea þãrii vecine. Fusesem invitat de cãtre
National Democratic Institute sã particip ca observator la
alegerile din Ungaria.

*
Invitaþia s-a datorat, se pare, lui Judith Ingram, care
lucra la NDI în 1990, dupã o perioadã de activitate
pentru delegaþia americanã la CSCE. Am cunoscut-o în
timpul unei investigaþii fãcute de autoritãþile americane
la Bucureºti, în prima parte a anului 1989. ~n listele
opozanþilor se afla ºi numele meu. Am fost la Ambasada
americanã ºi am avut un interviu lung, cu acea ocazie83.
A fost o întâlnire prietenoasã84.
83. Ocazie ºi pentru transmiterea a tot felul de mesaje.
84. Am ieºit împreunã cu ea ºi o colegã a ei. La colþ  fosta
Société Générale, pe Batiºtei  ne-am luat la revedere, dar,
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Iatã-mã deci plecând pe 22 martie la Budapesta. La
ora 12:00, în drum spre aeroport, citisem deja ziarele.
Mi-era limpede: o datã cu violenþele de la Târgu-Mureº,
vom trãi într-o altã lume. În Adevãrul, Romulus Vulpescu
scrisese un articol plin de venin.
În timpul discuþiilor cu partidele din Ungaria, am
înþeles cã vãrsarea de sânge din Transilvania devenise o
problemã naþionalã. Forumul Democrat Maghiar  care
avea sã câºtige alegerile  folosea discursul cel mai ofensiv.
Seara, la televiziunea budapestanã am vãzut filmul electoral
al FDM. Imaginea Transilvaniei, ca parte a teritoriului
românesc, era asociatã cu simboluri comuniste. Reportajele din Târgu-Mureº arãtau secvenþele cu omul bãtut
îngrozitor (Cofariu, prezentat în continuare drept ungur)
ºi erau amestecate cu pancarte ºi afiºe antimaghiare.
La Miskolc, un bãtrân maghiar nãscut în România
m-a îmbrãþiºat: Existã extremiºti maghiari, existã extremiºti unguri. Nu ne reprezintã, comenta mai târziu un
parlamentar la întâlnirile noastre.
În ultima searã i-am luat un interviu lui Lajos Für,
viitorul ministru al Apãrãrii. Privesc ºi astãzi întrebãrile.
Nu erau lipsite de sens85. Va aduce rãzboiul de la
Târgu-Mureº voturi Forumului Democrat? Nu credea în
astfel de efecte. Politica FDM în domeniul minoritãþilor
naþionale? Ea ar fi bazatã pe cinci principii: (1) sã se
þinã cont de doleanþele fiecãrei minoritãþi; (2) sã nu existe
nici un fel de discriminãri între ele; (3) trebuie salvatã
identitatea; (4) sã se þinã seamã de existenþa a douã
legãturi afective: teritoriul ºi limba; (5) dreptul la limbã.
dupã nici doi metri de la despãrþire, am fost reþinut. Americancele vãzuserã reþinerea mea ºi telefonaserã la ambasadã.
Mã întreb însã  acum, dupã cãderea regimului  dacã
miºcarea nu a fost fãcutã ca sã se vadã. (De altfel, duba pe
care o aºteptasem într-un intrând, sub supravegherea poliþistului, nu a mai venit.) Ce rost avea sã mã agaþe sub ochii
membrilor echipei de investigaþie americane?
85. Am publicat pe marginea lor un articol în revista 22 (nr. 12,
6 aprilie 1990): Însemnare a cãlãtoriei mele.
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L-am întrebat cum vede el, ca istoric de formaþie,
evenimentele din Târgu-Mureº ºi problematica minoritãþii
etnice din Transilvania. A rãspuns patetic, ca majoritatea
politicienilor din Forum. Punea accentul pe apropierea
de la om la om ºi între grupurile mici. Iar graniþele sã
fie transparente! Am întrebat ºi dacã este necesarã
pentru asta autonomia Transilvaniei86. Nu este, mi-a
rãspuns el.

86. Câþiva colegi din delegaþia româneascã exclamaserã: Ce
vrei, sã le dãm noi ideea? Nu trebuie pusã aceastã întrebare.
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15. Maghiarii ºi Uniunea Democratã
a Maghiarilor din România
O analizã a revistei Korunk din anul 1994 arãta cã,
practic, toate cele peste 400 de organizaþii maghiare create
în România, investigate cu acel prilej, aveau ca agendã
dezvoltarea identitarã. Traducând, asta înseamnã ºi faptul
cã asociaþiile ºi fundaþiile create de maghiari nu arãtau
prea mare interes relaþiilor româno-maghiare. Salvarea
punþilor a fost esenþial o problemã a societãþii civile
româneºti, nu pentru cã ar fi ea mai breazã, ci pentru cã
aºa era logica vieþii.
Corolarul acestei situaþii a fost importanþa considerabilã a Uniunii Democrate a Maghiarilor din România,
care a acaparat astfel nu numai domeniul relaþiilor
politice cu formaþiunile româneºti, ci întregul spectru al
relaþiilor cu organizaþiile româneºti. (Afirmaþia este o
exagerare, dacã o luãm la propriu; dar nu este, dacã
rãmânem la cheia ei etnopoliticã.)
Iatã de ce înþelegerea a ceea ce s-a întâmplat în deceniul 1990-2000 în România, din punct de vedere etnic,
nu ar fi posibilã fãrã cunoaºterea acestei formaþiuni cu
un rol covârºitor în destinul comunitãþii maghiare din
România  ºi, în sensul acesta, în destinul României.
Declaraþia Frontului Salvãrii Naþionale din 22 decembrie
1989, primul document cu valoare constituþionalã dupã
revoluþia din decembrie, promitea respectul drepturilor
ºi libertãþilor minoritãþilor naþionale ºi garantarea unui
statut egal al lor cu cel al românilor. La 25 decembrie
1989 a fost datã publicitãþii Declaraþia Uniunii Democrate
a Maghiarilor din România, aparþinând unui Consiliu
responsabil cu crearea UDMR. Documentul definea formaþiunea drept organizaþia cu rol de reprezentare ºi
protecþie a intereselor comune a maghiarilor din
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România87. La 26 ianuarie 1990, ea a cãpãtat recunoaºterea
juridicã. Declaraþia anunþa cooperarea UDMR cu CFSN
ºi, pe de altã parte, definea obiectivele de bazã ale organizaþiei: autodeterminarea, obþinerea unor garanþii
constituþionale pentru protecþia drepturilor colective ale
minoritãþilor naþionale, drepturi de reprezentare ºi de
utilizare a limbii materne, crearea unor instituþii culturale
ºi ºtiinþifice ale minoritãþii, crearea unui Minister al
Minoritãþilor. Între 24-25 februarie 1990, delegaþii maghiari au ales Prezidiul, format din 15 membri; preºedinte
Géza Domokos; preºedinte de onoare László Tõkés;
Károly Király, preºedintele Comitetului pentru Minoritãþi
al Consiliului Tranzitoriu de Unitate Naþionalã, proto-Parlamentul în formare88.
O prim\ observaþie: UDMR a avut de la început
obiectivul de a fi unica formaþiune cu statut de reprezentare a minoritãþii maghiare, pe baza unui program
fondat pe auto-determinare ºi drepturi colective, definindu-ºi instituþii corespunzãtoare funcþiilor specifice unei
comunitãþi auto-guvernate, mergând în sensul unei vieþi,
dacã nu separate, în orice caz, proprii, în cadrul societãþii
româneºti. Este interesant ºi faptul cã liderii UDMR
vedeau viaþa Uniunii ca desfãºurându-se în cooperare cu
prima structurã de putere apãrutã la sfârºitul anului 1989
(CFSN).
Acest model de organizare, specific unei comunitãþi
auto-determinate, a fost pus la punct în lunile urmãtoare
ºi dezvoltat de la congres la congres. În 1993, a fost adoptat
Proiectul de lege privind drepturile minoritãþilor naþionale ºi comunitãþilor autonome, codificând sistemul de
principii care definesc substanþa auto-determinãrii. Prin
alegerile din primãvara anului 1990 ºi toamna anului 1992,
UDMR a consacrat definitiv  în termenii perioadei 
87. Miklós Bakk, The Democratic Alliance of Hungarians in
Romania, Working Paper, Institute for Central European
Studies, Budapesta, mai 1998.
88. Ibidem.
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existenþa unei unice forme de reprezentare a comunitãþii
maghiare. Uniunea era structura de administrare a autodeterminãrii interne.
Formula de organizare, care exprima ºi obiectivele
organizãrii, a fost ratificatã prin succesul electoral al
UDMR. Încercãrile de destabilizare internã prin crearea
unei variante mai convenabile regimului Iliescu au eºuat.
În termenii de specialitate, putem spune cã liderii maghiari
au gândit raportarea comunitãþii maghiare la restul societãþii româneºti pe linia unei societãþi plurale, în care
ar trebui sã funcþioneze un aranjament consensualist.
Termenul consensualist  sau eventual consociativ 
nu apare în documentele UDMR, ºi nici în discursul
liderilor maghiari. Ideea unei societãþi plurale este implicitã în cererea de a se asigura maghiarilor statut de
co-naþionalitate89.

*
Proiectul iniþial al liderilor UDMR s-a lovit de dezvoltarea miºcãrii naþionaliste ºi extrem-naþionaliste din
România, încurajatã  cel puþin!  de regimul Iliescu90.
În locul afirmãrii sistemului propriu de situare în cadrul
statului român, comunitatea maghiarã a trebuit sã treacã
la o politicã defensivã. Tensiunile din prima parte a lunii
martie 1990 ºi, apoi, conflictul sângeros de la Târgu-Mureº
au schimbat toate datele contextului în care UDMR
îºi definea strategiile. Primul Congres al UDMR, din
23 aprilie 1990, a decis ruperea de FSN  vãzut ca o
structurã neo-comunistã91  ºi adoptarea Declaraþiei de la
Timiºoara. UDMR realiza, astfel, cã problema primã a
societãþii româneºti este democratizarea. Era gata, ca
urmare, sã colaboreze cu forþele prodemocratice din societatea româneascã. Începând cu primãvara anului 1990,
89. Congresul al II-lea al UDMR, Târgu-Mureº, 24-26 mai 1991.
90. Formularea este simplificatoare, dar o folosesc datoritã capacitãþii ei sintetice.
91. Miklós Bakk.
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participarea UDMR la viaþa politicã nu se mai definea în
termenii unei societãþi plurale cu frontiere desenate pe
baze etnice92, ci pe linia ideologicã ce segmentase atunci
întreaga societate: prodemocraþi ori antidemocraþi.
La 26 octombrie 1990, UDMR a participat la crearea
Forumului Democratic Antitotalitar. La data de 26 octombrie 1991, Forumul a devenit membru al amplei organizaþii în formare, Convenþia Democratã, alianþã de
organizaþii civice ºi politice. Prin integrarea UDMR în
Forum, comunitatea maghiarã era integratã în scena politicã româneascã.

*

În anii urmãtori, UDMR a evoluat în cadrul Convenþiei
Democrate, participând ca membru cu statut identic statutului celorlaltor formaþiuni la definirea strategiei ºi proiectelor Convenþiei. În ceea ce priveºte programul intern,
UDMR a fost cât se poate de consecventã cu ideile originare.
De altfel, acestea reprezentau opþiunile reprezentanþilor
maghiari din întreaga regiune ºi erau concepute în mod
evident cu partenerii de la Budapesta. Proiectul de lege a
minorit\þilor naþionale ºi comunit\þilor autonome, adoptat
la 18 noiembrie 1993, are o structurã fundamental asemãnãtoare cu legea maghiarã a minoritãþilor naþionale ºi
autoguvernãrilor locale, adoptatã în 1993 în Ungaria.
Programul UDMR adoptat la Congresul al IV-lea al UDMR,
26-28 mai 1995, nu face decât sã dezvolte proiectul  o
extindere ºi o amendare a obiectivelor acestuia ºi, în
anumite privinþe, o adaptare la contextul constituþional
românesc93.
92. Formula este oarecum tautologicã. Arend Lijphart chiar
aceasta înþelegea prin societate pluralã, o societate divizatã
rasial, etnic sau religios (Democracy in Plural Societies, Yale
University Press, New Haven, 1977). Însã teoretic putem
imagina o societate divizatã pe alte criterii, cãutând (având
nevoie de) o soluþie consensualistã.
93. Vezi definirea autodeterminãrii interne ca drept al cetãþenilor
þãrii în totalitatea lor, de la exercitarea cãruia nu trebuie excluse
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Obiectivele promovate prin cele dou\ documente
programatice au fost desconsiderate în cadrul Convenþiei
Democrate. Aº spune însã cã mai întâi de toate au fost
neînþelese. Proiectul de lege a minorit\þilor naþionale ºi
comunit\þilor autonome nu a intrat niciodat\ pe agenda
Parlamentului. În paralel, UDMR s-a aflat sub o puternic\
presiune legislativ\ care a culminat cu adoptarea Legii
Înv\þ\mântului nr. 84/1995, fãrã sã gãseascã sprijin la
partenerii sãi. Mai mult, în iarna-prim\vara anului 1995
s-a produs ruperea UDMR de Convenþia Democrat\, din
cauza acþiunii unor lideri din cadrul Convenþiei  în
special, liderii PSDR  Sergiu Cunescu  ºi PAC  Nicolae
Manolescu. În timp ce pentru opinia public\ a fost invocat\ tema loialit\þii minorit\þii maghiare, cerându-se
UDMR o declaraþie de loialitate, în dezbaterea intern\
miºcarea a fost motivat\ prin raþiuni electorale 94.
Totuºi, apartenenþa UDMR, pânã atunci, la Convenþia
Democratã a creat Uniunii o umbrelã de protecþie ºi a
evitat împãrþirea spaþiului politic din România pe un
principiu etnic, într-o perioadã când faptul ar fi fost excesiv de periculos. Având în vedere logica coaliþiei de
guvernare din acei ani, apartenenþa UDMR la Convenþia
Democratã a limitat dezvoltarea conflictului interetnic ºi
a evitat împingerea lui spre o logicã de genul celei din
fosta Iugoslavie. Din contrã, alianþa CD-UDMR a subliniat relevanþa definirii forþelor politice în raport cu angajamentul lor democratic.
Sub acest aspect, mai mult decât în orice altã privinþã,
este esen]ial\ `n]elegerea meritului oamenilor politici
maghiari din România. Întreaga evoluþie a UDMR a fost
expresia competiþiei dintre radicali ºi moderaþi. Presiunea
minoritãþile. (Gabriel Andreescu, Renate Weber, Evoluþia
concepþiei UDMR privind drepturile minoritãþilor naþionale,
Centrul pentru Drepturile Omului, Bucureºti, 1996).
94. Cererea era inacceptabilã (nu se cerea o declaraþie de loialitate celorlalte formaþiuni politice) ºi jignitoare (introducea
prezumpþia de vinovãþie): vezi Raportul APADOR-CH/1995.
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spre radicalism era, psihologic, teribilã. Sã trecem în
revistã textele tip Vadim Tudor; sau steagurile, statuile,
sãpãturile, plãcuþele, amenzile tip Funar. Cum sã nu devii
radical? La fiecare Congres s-a dus o luptã acerbã dintre
o aripã ºi cealaltã, iar radicalismul avea la dispoziþie
numeroase acte (acþiuni) delicte. Rezultatul remarcabil a
fost cã, totuºi, de fiecare datã, moderaþii au câºtigat.
În ce consta, politic, diferenþa dintre cele douã tendinþe? În principal, ea ar reveni la: (a) acceptarea sau nu
a unei cooperãri cu formaþiunile româneºti; (b) opþiunea
sau respingerea unei evoluþii a micilor paºi. Par acestea
diferenþe mici? Nu erau. Ce s-ar fi întâmplat dacã UDMR
ar fi ieºit, ca albanezii, din sistemul instituþional românesc, pentru a trãi conform unuia propriu, circumscris
de cãtre programul UDMR? Câºtigul aripii moderate a
reprezentat unul dintre cele mai substanþiale evenimente
ale democraþiei româneºti. Unul dintre cele mai substanþiale ºi spectaculoase. Doar cã nu au fost ochi pentru el.
Care om politic din formaþiunile româneºti a trecut prin
teste interne ºi externe pe mãsura celor cãrora a trebuit
sã le facã faþã Béla Markó? Care formaþiune politicã
a pãstrat un asemenea echilibru, împãrþitã fiind de o
linie de demarcaþie atât de netã ºi atât de purtãtoare de
consecinþe95?
95. Într-un text cãruia ar trebui sã i se dea atenþia cuvenitã, dar
cu atât mai mult precautã, Dan Oprescu spune, cu stilul lui
uºor provocator/uºor amar/uºor cinic, câteva adevãruri interesante. Îl citez: Existã mai multe chipuri prin intermediul
cãrora UDMR apare în faþa publicului (mai exact, a feluritelor publicuri) de la noi: cel mai cunoscut (...) ºi (mai
acceptat) este nivelul «european». (...) Mult mai puþin cunoscut de cãtre non-maghiari este nivelul prin care UDMR se
prezintã în faþã electoratului sãu (mai mult sau mai puþin
«captiv»); aici nu mai funcþioneazã retorica politically correct,
ci se poate merge pe interesele locale, inclusiv cu anumite
stridenþe retorice; (...) «Platforma reformistã» este mai degrabã
«vocalã», decât «de treabã» (...) «Radicalii» din UDMR sunt,
de fapt, «provincialiºti» (iar destui dintre ei sunt realmente
foarte provinciali). (...) Un observator imparþial ar putea sesiza

Actorii

97

Nu-mi pot imagina în nici un fel cum ar fi putut
UDMR sã aibã o performanþã mai bunã, obþinând mai
mult pentru maghiari ºi mai mult pentru democraþia din
România, comparativ cu felul în care a fãcut-o.

marginalizarea la care se expun anumiþi intelectuali maghiari
din România, atunci când nu doresc «sã urmeze neabãtut
linia partidului», adicã a UDMR; din aceastã pricinã este
actualmente marginalizat grupul sociologic din Miercurea-Ciuc (Rostas Zoltán ºi alþii, mai tineri...  Centrul de
Cercetare Regionalã ºi Antropologicã) (Dan Oprescu, UDMR
în 2000, in Sfera politicii, nr. 79, 2000).
Se prea poate ca observaþiile lui Dan Oprescu sã fie inteligente. Ceea ce rateazã el în schimb, este sã judece UDMR în
sens politic. Întrebarea ultimã rãmâne urmãtoarea: ce fel de
ordine produce aceastã masã de istorii ºi de date personale
dezordonate, acest conglomerat de atitudini civice, politice
ºi umane pe care se construieºte UDMR? Sã se îndoiascã
Dan Oprescu de contribuþia UDMR la emanciparea democraticã a societãþii româneºti? Spune Dan Oprescu: Ungurii
noºtri nu au cum sã fie mai buni decât noi; dar cei mai buni
dintre «ei» sunt la fel de buni ca ºi cei mai buni dintre «noi».
Este de aºteptat ca astfel de afirmaþii sã fie adevãrate. Dar nu
sunt relevante.
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16. László Fey, Anton Niculescu,
Péter Bányai, Levente Salat,
Éva Pollnitz ºi alþii. Efectul de lentilã
Ceea ce am spus despre organizaþiile civice maghiare 
centrate pe identitatea comunitarã  nu exclude rolul de
pod al maghiarilor neînregimentaþi ori nesupuºi tacticii
pur politice a UDMR. Aº dori sã amintesc câþiva maghiari,
pe care i-am cunoscut implicaþi fiind în ceea ce aveau de
împãrþit românii ºi maghiarii, dând conþinut ºi culoare
subiectului, altfel abstract  pentru un regãþean  al
maghiarimii. Unii  precum Elek Szokoly sau Gusztáv
Molnár  sunt prezenþi în volum printr-o mulþime de
istorii care se leagã de numele lor. Alþii nu, deºi au fost
pentru mine o prezenþã semnificativã practic ºi importantã
din punct de vedere subiectiv. Despre ei voi scrie acum.
Comun maghiarilor pe care i-am enumerat în titlu
este faptul cã indiscutabila lor loialitate faþã de comunitatea din care fac parte nu intrã deloc în opoziþie  dimpotriv\  cu perspectiva criticã asupra acestei loialitãþi,
cu supunerea ei unui control raþional ºi moral. Chiar în
cazul unei comunitãþi supuse unei presiuni exterioare 
fapt ce obligã la mobilizarea internã a comunitãþii ºi la
un plus de solidaritate  membrii ei trebuie sã salveze
inocenþa universalismului.
Primul nume pe care îl voi invoca aici este László
Fey. El a fost, de-a lungul acestor ani, maghiarul simetric românilor care au fãcut o raþiune a atitudinii lor
recunoaºterea reciprocã între cele douã comunitãþi. Existã
un gen de oameni care cautã o scuzã celorlalþi, mai mult
decât cautã scuze comunitãþilor lor. Ei se ocupã nu de vina
semenilor, ci de a lor proprie. Cred cã o astfel de atitudine
nu þine de o perspectivã comunitarã, ci de o anumitã demnitate ºi de o generozitate individualã. Dar aºa individualã
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fiind, ea constituie un ferment excepþional pentru procesele
care se desfãºoarã la nivelul numerelor mari. Este drept
sã se noteze cã asimetria de statut dintre minoritate ºi
majoritate face mai grea distanþarea unui minoritar de
grupul cãruia îi aparþine.
László Fey a scris destul de des în revista 22, multe
dintre articolele sale întâmpinând tema generalã a naþionalismului. Altele au abordat deschis, în presa româneasã,
problemele pe care le ridicã strategia maghiarilor  fiind,
din punctul acesta de vedere, o adevãratã excepþie. Conta
sã comentezi critic, deschis, ca maghiar, anumite atitudini
ale lui László Tõkés, într-o perioadã când ai tãi nu
zãreau lucrurile ce aveau sã devinã evidente pentru ei
doar peste alþi câþiva ani. Bine ar fi dacã episcopul
Tõkés ºi-ar da seama cã, prin caracterul sãu ºi prin
pregãtirea sa, este predestinat pentru cariera bisericeascã,
ºi nu cea politicã, comenta el într-o scrisoare-replicã
în 22, arãtând prin asta cã tema trebuie împãrtã[itã cu
majoritarii96.
László Fey a avut curajul sã deschidã un subiect atât
de sensibil cum este tradiþia ºovinismului antiromânesc la
maghiari. În articolul apãrut tot în revista 22, el nota sub
titlul Rãdãcinile ºovinismului maghiar antiromânesc
urmãtoarele: românii nu au putut deveni citadini, din
cauzã cã oraºele au avut un statut special, o anumitã
autonomie: fãrã aprobarea consiliului orãºenesc, nimeni
nu avea voie sã cumpere teren sau casã, ºi nici sã se
stabileascã în oraº. Or, românii (ca ºi evreii) nu erau
doriþi în oraºe de nemþi, nici de maghiari; dar nu din
cauza apartenenþei lor naþionale (cãci pe vremuri aceast\
noþiune nici nu exista), ci a celei religioase, ortodoxe în
cazul românilor. Pe fondul unei asemenea prezentãri
obiectiviste, autorul nostru î[i asumã brusc tema cea
mai sensibilã, a originilor dispreþului: ungurii i-au
dispreþuit pe români, considerându-i ca fiind un popor de
96. 22, nr. 12, 22-29 aprilie 1995.
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þãrani ºi ciobani inculþi, necivilizaþi (...) Românii erau
porecliþi dupã portul lor: «opincari». Acest dispreþ neîntemeiat mai are ºi alte cauze. Deºi concepþiile liberale au
început sã câºtige teren la maghiari destul de timpuriu, în
prima jumãtate a secolului trecut (al XIX-lea  n.n.),
opinia publicã a intelectualilor maghiari a pãstrat multe
trãsãturi feudale, caracteristice mai ales pãturii gentry,
mici nobili care, chiar dacã ºi-au pierdut averea strãmoºeascã, ºi-au pãstrat orgoliul neºtirbit 97.
László Fey nu uitã sã aminteascã în articol cã trasarea
frontierei la Trianon s-a fãcut fãrã sã se urmãreascã fidel
hotarele etnice, România înglobând 1.700.000 de maghiari,
pe când în Ungaria au rãmas doar 30.000 de români. Nu
uitã sã deplângã românizarea Universitãþii maghiare
Bolyai. Fidel faþã de realitatea istoricã, el înþelege însã sã
atragã atenþia asupra unui fenomen pe care unii preferã
sã-l evite. Nu este deloc uºor sã invoci tradiþia superioritãþii politico-sociale a maghiarilor, când ea poate s\
apar\ ca o explicaþie pentru dorinþa acestei comunitãþi de
a trãi ºi astãzi cât mai închisã în spaþiul ei cultural. Sau ca
o sugestie pentru complexul multor români, ale cãror
discursuri violente  conform cãrora ungurii sunt barbari
creºtinaþi târziu, asiatici veniþi aici în hoarde  nu ar fi
decât cealaltã faþetã a sentimentului lor, unul difuz, al
inferioritãþii.
László Fey este membru al Asociaþiei pentru Dialog
Interetnic. Atitudinea lui ºi-a ideologizat-o faþã de ceilalþi
ºi, posibil, faþã de el însuºi. Un maghiar la care însã nu
am gãsit niciodatã nici cea mai vagã urmã de ideologie 
înþeleg prin asta, aici, prevalenþa proiectului asupra realitãþii  este Toni (Anton) Niculescu.
Pe Toni l-am cunoscut la începutul anilor 90. A fost
ziarist la Europa liberã  emisiunea în limba maghiarã 
imediat dupã revoluþie, apoi a devenit consilier politic
al Fundaþiei Friedrich Naumann. Aºa cã Toni, atent la
97. 22, nr. 20, 2000, reluat\ apoi în periodicul Dialog Interetnic,
Cluj, nr. 2, 2001.
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ce putea intersecta proiectele sale, urmãrind activitatea
Grupului pentru Dialog Social ºi a Comitetului Helsinki,
m-a cãutat ºi pe mine. A devenit apoi, din 1993, consilier
al preºedintelui Béla Markó (ulterior, ºef de Cabinet 
pânã în 1997) perioadã în care relaþia noastrã, deºi sporadicã, a avut câteva împliniri cheie. Una a reflectat implicarea
APADOR-CH într-o relaþie cvadruplã al\turi de UDMR,
Consiliul pentru Minoritãþile Naþionale, Înaltul Comisar
pentru Minoritãþile Naþionale al OSCE. UDMR a considerat convenabilã aceastã atragere a Comitetului. Cred cã
a ºi fost, aºa cum acelaºi lucru este valabil ºi pentru
activitatea Comitetului, eficacitatea intervenþiilor sale în
chestiunea minoritãþilor naþionale devenind maximã tot
atunci. Toni milita pentru implicarea noastrã, ceea ce
conta chiar într-o perioadã când ºi radicalii din UDMR
ne acordau un credit.
Încrederea consilierului lui Béla Markó era datoratã,
paradoxal, studiului nostru critic fãcut proiectului de lege
al UDMR, privind drepturile minoritãþilor naþionale ºi
comunitãþilor autonome. El a f\cut publicitate acestui
material între colegii din UDMR, considerându-i argumentaþia drept o analizã rece ºi fermã, cãreia nu aveau
dreptul sã-i întoarcã spatele.
În sfârºit, simpatia reciprocã  sau cel puþin din partea
mea  a fost din nou fructificatã în 1995, când UDMR
era presatã de cãtre Convenþia Democratã sã se retragã
din CDR. Situaþia liderilor maghiari este uºor de imaginat: sã suporþi ani de zile campania istericã a majoritãþii
naþionaliste ºi, peste toate, sã te trezeºti acuzat ºi jignit
de cãtre colegii coaliþiei democratice! Sã ai parte de
ostracizarea în spaþiul politic românesc dupã ce ai învestit
atât în solidarizarea cu partidele anti-iliesciene, altfel
prost organizate ºi prost gândite!
Comitetul Helsinki a lansat atunci o serie de luãri de
poziþie faþã de tema loialitãþii ºi a respectului Constituþiei
de cãtre maghiari. Asociate fiind cu analize fãrã concurenþã între stupizeniile partidelor, trimise observatorilor
internaþionali ai naþionalismului românesc, acestea au
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asigurat spatele UDMR-ului la momentul potrivit. Lui
Toni i-am sugerat ca nu cumva UDMR sã iasã din Convenþia
Democratã. Sã lase în seama Convenþiei gestul de rupere,
sã nu facã Uniunea pasul pe care cineva, cândva, i-l va
putea reproºa.
Ceea ce s-a ºi întâmplat. Toni luase în braþe scrisorile
explicative, el fusese cãrãuºul de comunicare. Separarea
dintre UDMR ºi Convenþia Democratã a fost în fapt
confuzã, declarativã, fãrã hotãrâri formale ireversibile.
Asta a fãcut ca, mai târziu, la guvernare, puntea sã fie
uºor restabilitã.
Toni Niculescu a devenit, în 1997, secretarul general
adjunct al Guvernului, apoi secretarul de stat al UDMR
la Departamentul pentru Integrare Europeanã. Aflaþi ambii
în deriva temelor europene, întâlnirile noastre au devenit
din ce în ce mai dese. Nu ºtiu sã fi vãzut pe cineva, în
aceºti ani, trecând prin poziþia de demnitar cu atâta simplã
modestie98. ªi, ca un corolar, cu atâta precizie, atâta
corectitudine ºi seriozitate.
Ca maghiar, Toni Niculescu a profitat mult, cred,
stând în Bucureºti. Nimic din atitudinea lui nu sugereazã
nevoia de recuperare pe care o vezi deseori la provinciali.
Nici crisparea apartenenþei identitare  aºa cum mi s-a
pãrut a descoperi ºi la alt maghiar bucureºtenizat:
Hugó Ágoston, redactorul sãptãmânalului A Hét, autorul
unui minunat serial din Provincia: Bucureºtiul precum
o provincie.
Toni Niculescu este un om coerent, perfect raþional,
iar modestia lui bunã, de om care ºtie cã are întotdeauna
ceva de aflat de la oricine, contrasteazã cu o carierã de
succes. El este un universalist. N-aº vorbi despre Toni
nici mãcar ca despre un european, atât pare el depãrtat
de emfaza oricãrei superioritãþi identitare.

98. A fost ºocantã, prin comparaþie, atitudinea unor colegi de la
Grupul pentru Dialog Social.

Actorii

103

*

Dacã Toni Niculescu mi-a pãrut cel mai echilibrat
partener maghiar din câþi am avut  echilibrat din
punctul de vedere al atitudinii identitare  Péter Bányai
este în schimb cel mai pitoresc dintre toþi. Evreu ungur,
urmaº al unuia din aparatnicii Partidului Comunist Român 
Ladislau Bányai, printre altele, rector al Universitãþii
Bolyai  Péter a renegat de copil identitatea politicã a
tatãlui. Amator de jazz, fizician de formaþie, a fost un
bun fiu al boemei Bucureºtiului anilor 60-70. Imaginativ, paradoxal, deºi tot timpul raþional, ataºat de ortodoxistul Horia Bernea, dar agnostic fãrã iluzii, reþinut ºi
afectuos, Péter Bányai ar fi un subiect unic de roman.
Al tipologiei copiilor pe care nomenclatura comunistã ºi
i-a alienat parcã de la naºtere.
Ca orice fizician care nu-ºi trãdeazã experienþa analiticã, Péter a putut deveni ºi un cercetãtor al vieþii politice.
Studiile lui privind geografia electoralã sunt cãutate de
cunoscãtori ºi reprezintã un bun instrument împotriva
speculaþiilor identitare. Dar nu aceastã calitate de om
care are instrumente intelectuale [i este pus în situa]ia sã
le aplice în viaþa socialã îl face pe Péter atât de interesant.
Ci patina umanismului sãu  jignit prea des prin definiþia
ideologizantã: de stânga , farmecul liberalismului
sãu, consecvenþa omului care a refuzat întotdeauna aservirea la un concept burghez de onorabilitate99.
Am putut avea întodeauna încredere în atitudinea raþionalã ºi liberalã a lui Péter Bányai100. În anul 2000, alegerile
99. La începutul anilor 90, într-o perioad\ când era strâmtorat
cu banii, nu a ezitat s\ î[i critice ºefii  pe Domokos Géza
[i Szocz Géza , [tiind cã va urma ceea ce s-a [i întâmplat:
pierderea postului de redactor la revista unde lucra.
100. A spune atitudine liberalã nu înseamnã deloc a sugera
una neimplicatã. Péter a fost apropiat de SZDSZ (singurul
partid ungar care nu a votat legea statutului în Parlamentul
Ungariei, atât din raþiuni ideologice, cât ºi electorale), cãruia
i-a pus la dispoziþie analizele sale. În ce priveºte argumentele
SZDSZ împotriva legii statutului, ele nu sunt însã identice cu
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l-au fãcut unul dintre campionii mesajelor pe internet.
Când ideea boicotãrii celui de-al doilea tur de scrutin al
prezidenþialelor a primit semnãtura unor intelectuali altfel
bine cotaþi, el s-a bãgat furios în dezbatere, strigând
(dacã aºa ceva este posibil prin poºta electronicã): Fraþilor,
sunteþi nebuni? Cum puteþi face egalitate între Iliescu ºi
Vadim!?. Peste câteva luni, a fost unul dintre maghiarii
care s-a întrebat din nou, o datã cu votarea legii statutului
maghiarilor la Budapesta: Ce-i cu ãºtia? Au înnebunit?
Cum îi trece cuiva prin cap o asemenea idee: legitimaþie
de maghiar?.
Legea privind maghiarii din afara graniþelor nu este o
problemã atât pentru români  isteria creatã la Bucureºti
de acest act normativ fiind incultã ºi contraproductivã ,
c^t pentru maghiari. Insidioasa perversitate a confirmãrii
oficiale a identitãþii, a administrãrii procedurilor de
cãtre organizaþii care o pot face în beneficiul lor a fost
mult mai radical sesizatã de cãtre Bányai, decât de cãtre
prietenii sãi români. Este un mare confort sã vezi un
adevãrat antinaþionalist, cum este Péter, care ºtie cã a fi
antinaþionalist nu înseamnã sã-]i renegi identitatea. Ci
numai stupizeniile sau, cum spune el des, nebuniile ei.
Este un adversar al politicii fundamentaliste a lui Viktor
Orbán  în acelaºi timp ipocritã ºi cinicã  ºi un critic al
radicalismului oamenilor politici maghiari care, la Cluj
sau la Bucureºti, nu au reuºit sã demonstreze cã despart
interesele lor private de propria ideologie politicã.

*
Îmi dau seama, fãcând acest excurs în amintirile mele
româno-maghiare care au ºi o dimensiune afectivã, cât
de diferiþi au fost oamenii pe care i-am cunoscut ºi de
care m-am sim]it aproape. Cum l-aº pune pe Levente
Salat alãturi de cei trei numiþi mai înainte? Foarte tãcut,
cele ale criticilor români. SZDSZ considerã cã Guvernul ungar
ar fi dator sã aloce sume superioare celor trimise actualmente
pentru sprijinirea maghiarilor din afara frontierelor.
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pãrând mult mai tânãr decât era  totuºi, peste patruzeci
de ani  de o politeþe aproape nefireascã, Salat are aerul
celui care te ascultã ºi care te priveºte întotdeauna cu
severitate. Sã fie oare un maghiar mândru de comportamentul sãu, pentru care bunãvoinþa ºi sobrietatea sunt
asumate, în aceeaºi mãsurã, ca semn premeditat, semn
afiºat al identitãþii sale culturale?
L-am întâlnit pe Levente Salat mai întâi în calitatea sa
de redactor la revista Korunk, apoi director al Fundaþiei
pentru o Societate Deschisã  filiala Cluj101. Aceastã
imagine, coloratã, dupã cum se vede, mai ales stilistic, a
fost apoi îmbrãþiºatã radical de dimensiunea sa intelectualã. Am avut ocazia sã citesc mai întâi texte ale sale în
seria de traduceri din Korunk, Cumpãna102. Dar am fost
impresionat, prima datã, de studiul sãu din Provincia,
nr. 6/2000, Starea de spirit a maghiarimii din România,
al cãrui sunet profund m-a impresionat cum nu mi s-a
întâmplat cu nici una dintre lucrãrile vreunui analist
maghiar. Chiar mi-am ales, ca moto, o bucatã din articolul sãu: Aceastã deficienþã dominantã în reflecþiile
asupra istoriei proprii poate avea drept rezultat, pe de o
parte, cã în prezentul nostru revine mereu trecutul, mai
exact, tocmai ceea ce ar trebui în sfârºit sã depãºim, iar
pe de altã parte, generaþii întregi pot fi legãnate ºi pe mai
101. Devenitã, în 1999, Centrul de Resurse pentru Diversitate
Etnoculturalã-Cluj, din al cãrui Consiliu de conducere fac
ºi eu parte. Centrul a desfãºurat câteva programe cu rost.
Ar fi de invocat, merit de excepþie, editarea în premierã a
unei serii de volume cu documente de arhivã privind politica
autoritãþilor româneºti  sub comunism, dar ºi înainte de
acesta  faþã de trei minoritãþi naþionale cheie: maghiarii,
romii ºi evreii. CRDEC aratã cã una dintre tezele acestui
volum, sfârºitul anilor 90 este ºi sfârºitul erei civice,
trebuie înþeleasã strict în raport cu dimensiunea etnopoliticã
a problematicii minoritãþilor. (Nu în sensul dispariþiei oricãrei relevanþe a problematizãrii ei civice.)
102. Autonomia intelectual\ precum o permanent\ c\utare, in
Cump\na 1, Cluj, 1994, pp. 125-129; Natura paraliziei,
in Cump\na 2, Cluj, 1995, pp. 195-201.
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departe cu iluzii, canalizând spre scopuri greºit concepute
energii spirituale vrednice de o cauzã mai bunã103. Ce
ethos, nu!?
Levente Salat este autorul primului volum despre multiculturalism104. O carte excelentã, scrisã cu simþul ierarhiilor conceptuale, cu forþa didacticã pe care o pot avea
doar cei ce-ºi cunosc în profunzime subiectul. Voi reproduce finalul:
Motivele mobilizãrii etnopolitice nu vor dispãrea
pânã când principiile echitãþii etnoculturale, formulate în
cadrul teoriei liberale a drepturilor minoritare sau într-o
formã asemãnãtoare, îmbunãtãþitã, nu vor fi acceptate ºi
puse în aplicare în cadrul unui consens universal, asemãnãtor celui care s-a concretizat în adoptarea Declaraþiei
Universale a Drepturilor Omului. ( ) Personal sunt convins însã cã, atâta timp cât dreptul la egalitatea efectivã
între grupurile etnoculturale  drept care completeazã,
dupã cum am vãzut, drepturile universale ale omului,
permiþând o valabilitate mai autenticã a acestora în condiþiile diversitãþii  este privit cu rezerve, iar unele identitãþi
naþionale sunt privilegiate faþã de altele într-un mod
arbitrar din punct de vedere moral, stabilitatea lumii nu
poate fi bazatã decât pe acceptarea în mod conºtient a
faptului deloc onorant pentru omenire cã idealul statutului
de drept liberal este o purã, deºi nobilã, ficþiune, ºi cã
bunãstarea politicã, spiritualã, culturalã a unei covârºitoare majoritãþi din populaþia lumii nu poate fi întemeiatã
decât pe ºtirbirea drepturilor similare în cazul unei minoritãþi de proporþii totuºi semnificative.
103. Pentru un studiu a cãrui variantã englezã a fost prezentatã la
Londra, în 2001: Devolution versus Consensualism, la
Conferinþa Transylvania: EU Enlargement, Regionalism
and Ethnic Politics in Romania, 3 martie 2001.
104. Ap\rut\ cu pu]in timp `n urm\ la editura Polirom, cartea
este rezultatul tezei sale de doctorat: Multiculturalitate [i
integrare europeanã. O abordare criticã.
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Un astfel de final aratã un gânditor al destinului
minoritãþii maghiare din România în termenii cei mai
serioºi cu putinþã, unul dintre intelectualii maghiari de
forþã a cãrui carierã intelectualã ar putea marca, decisiv,
spaþiul de reflecþie conceptualã al comunitãþii sale.

*
Una dintre întrebãrile pe care le-am pus pânã prin 1993
faþã de opþiunile maghiare privea separarea învãþãmântului. De ce nu îmbrãþiºeazã maghiarii ideea unor ºcoli
mixte? Fie: unii pãrinþi vor clase separate. Dar de ce
opoziþia de principiu la ºcoli unde sã înveþe împreunã
români ºi maghiari? Într-un editorial din 22 am notat
chiar obsesia reprezentanþilor comunitãþii maghiare de a
segrega ºcolile, ca ºi cum dreptul firesc de a folosi limba
maternã în învãþãmânt trebuia completat cu întreruperea
comunicãrii între copiii de etnii diferite105.
La puþin timp dupã calificarea mea ofensivã, am primit
o replicã  publicatã ºi ea în revista 22106, la rubrica
Scrisori. Autoarea, Éva Pollnitz, îmi atrãgea atenþia,
prieteneºte, asupra câtorva detalii. În esenþã, ea susþinea cã ºcolile maghiare sunt instituþii comunitare, cu
un rol esenþial nu numai pentru pãstrarea limbii, ci ºi a
unei coerenþe culturale despre care povestea cu mândrie:
Marile ºcoli cu limbã de predare maghiarã, gimnaziile,
au o vechime considerabilã ºi, respectiv, tradiþii puternice. Cele mai importante ºi reprezentative (din Cluj,
T^rgu-Mureº, Aiud) au o vârstã de peste 400 de ani.
Istorisea experienþa ei formatoare în aceste licee de care
pânã în 1984 nimeni nu s-a atins. Dupã 1984 a urmat
mixtarea. Efectele s-au propagat rapid în sistemului educaþional maghiar. În puþin timp, la sãrbãtorile tradiþionale a dispãrut aproape cu desãvârºire folosirea limbii
maghiare.
105. Etnocentrismul, o inconsecvenþ\, in 22, nr. 42, 1993.
106. 22, nr. 46, 1993.
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Cum Éva Pollnitz începuse scrisoarea ei întrebându-mã,
cu un fel de complezenþã ironicã, cât ºtiu din viaþa
Ardealului107, a continuat cu un mesaj didactic-generos:
Ca sã încercaþi sã înþelegeþi ceva mai bine atmosfera, vã
promit solemn sã vã trimit din timp o invitaþie la începutul
verii, iar dvs. sã faceþi tot posibilul sã ne vizitaþi de
sãrbãtoarea cea mare [sãrbãtoarea de sfârºit de an la
ºcoala unde învãþau copiii ei].
Invitaþia a venit, iar eu m-am dus la Cluj, unde am
întâlnit o familie de maghiari cu doi copii dulci ºi doi
adulþi extraordinar de vii. Doi intelectuali înotând printr-o
viaþã austerã, deºi într-o lume normalã ar face parte din
clasa mijlocie. Acelaºi lucru l-aº putea spune, desigur,
despre alte familii de intelectuali români. Dar, spre deosebire de ultimii, familia Pollnitz putea susþine cã suportã
consecinþele unei culturi (unei mentalitãþi) strãine lor.
Am participat la serbarea ºcolarã, ne-am luat la revedere, ne-am reîntâlnit câþiva ani la rând. Întâlniri peste
care timpul va aºterne, o datã cu cenuºa uitãrii, patina lui
de nostalgie. Din 1994 nu am mai vorbit niciodatã despre
obsesia de segregare a ºcolilor.

*
Au existat ºi câteva experienþe dezamãgitoare. Exemplul cel mai neaºteptat pentru mine îl priveºte pe Gábor
Kolumbán. Fizician, un om cu o gândire structuratã, cu
un talent didactic care l-a fãcut un invitat constant al
seminarelor ºi colocviilor, raþional ºi prinzând din zbor
ideile, Gábor avea ºi calitatea de a ocupa un domeniu
complementar celui pe care-l exploram la Comitetul
Helsinki. Era specializat pe regionalism ºi, din punctul
acesta de vedere, acoperea o zonã puþin cercetatã în ºtiinþa
107. Pe bunã dreptate, se vede. Dar ºi astãzi Szokoly Elek mã
întreabã, tot ironic, trecând prin mânã studiile pe care i le
trimit pentru Altera, ce cautã regãþenii ãºtia sã se ocupe de
minoritãþi.

Actorii

109

autohtonã. Ales preºedintele Consiliului municipal din
Miercurea-Ciuc, el a dovedit  cum glumea, satisfãcut 
cât de departe poate fi dusã autonomia localã în cadrul
legislativ existent108. A reuºit destul de bine, adicã a mers
suficient de departe.
Aceastã minte puternic mobilatã  fãcuse, în anii 80,
analizã pe sisteme neliniare; cine cunoaºte înþelege bogãþia intelectualã a unei astfel de experienþe  a devenit din
ce în ce mai neliberalã din punct de vedere politic. La
sfârºitul anilor 90, Gábor Kolumbán s-a deplasat spre
ramura radicalilor din UDMR. El a fost gata sã împiedice
apariþia unui studiu de þarã dedicat conducerii comunitãþilor locale109, datoritã prezentãrii pozitive, în acest
manual, a evoluþiei raporturilor româno-maghiare din
România, dupã 1996.
O surprizã a fost ºi sã vãd, cu prilejul unor reuniuni la
care am participat prin excepþie110, tratarea temei româno-maghiare ca expresie a tensiunii dintre douã naturi identitare diferite. Una  cea româneascã  s-ar distinge prin
balcanism, prin practica generalã a mitei ºi prin lipsa
de cuvânt, cealaltã, cea ungarã, prin valorile Europei
Centrale, ale corectitudinii, ale punctualitãþii ºi ale demnitãþii. Era surprinzãtor, spun, sã vãd cum vorbitorii aºteptau
de la mine asumarea stereotipiilor maghiare. Luau cuvântul nostalgici situaþi undeva pe linia a treia sau a patra a
UDMR, dar nu asta era problema. Ci absenþa unei reacþii
între participanþi, care sã punã la punct concurenþa nefastã
dintre stereotipiile noastre ºi stereotipiile lor.

108. A fost, o scurtã perioadã, ºi consilier al  atunci  premierului Radu Vasile.
109. O iniþiativã a Open Society Institute din Budapesta de elaborare
a unui manual regional privind managementul comunitãþilor
multietnice, adresat aleºilor ºi funcþionarilor locali.
110. Reuniuni în cadrul unor asociaþii maghiare, adunãri închise,
ca sã spun aºa.
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Lentila presei maghiare
E greu de spus cât au modelat viaþa multiculturalã a
României post-comuniste relaþiile directe dintre maghiari
ºi români  am schiþat câteva portrete dintr-o galerie
subiectivã. Legãturile cu relevanþã etnopoliticã au rãmas,
numeric, cum am spus, absolut marginale. Au contat
totuºi, din diferite motive. Dintre ele, aº numi un fenomen
care a amplificat, precum o lentilã, poziþiile unor personalitãþi ºi grupuri româneºti, numeric restrânse, în raport
cu populaþia maghiarã. Este vorba despre foamea cu care
presa maghiarã (ziarele maghiare, dar ºi posturile de
televiziune) au preluat comunicatele colective ori intervenþiile personalizate ale promaghiarilor, pentru a
argumenta ºi legitima poziþiile maghiare.
Dar nu numai intervenþiile publice în favoarea minoritãþii, ci ºi activitatea curentã, rutinierã, a unor organizaþii precum Liga Pro Europa ori APADOR-CH sau
Asociaþia pentru Dialog Interetnic au fost reflectate infinit
mai mult în presa maghiarã, decât în cea româneascã.
Tot ceea ce însemna reforma democraticã a societãþii
româneºti ºi susþinerea curentului proeuropean a fost
întâmpinat cu braþele deschise. Presa de limbã maghiarã
a publicat articole de calitate pentru orice paºi spre europenism ai democraþilor ne-maghiari, de la Victor Ciorbea
ºi Emil Constantinescu, pânã la Andrei Cornea, Doina
Cornea ºi Smaranda Enache. Cititorii de limba maghiarã
au avut ºansa sã înþeleagã astfel ºi sã cunoascã continuu
existenþa românilor proeuropeni ºi, ca atare, sã nu se
închidã într-o singurãtate naþionalã. Ca rezultat, maghiarii, cel puþin cei aflaþi sub influenþa presei, au fost ani la
rând proteja]i de riscul radicalizãrii ºi poate, pentru prima
datã dupã 1918, au avut proba faptului cã o cauzã cum
este a lor este ºi cauza democraþilor români.
O astfel de situaþie a fãcut ca persoane precum Smaranda
Enache ori Octavian Buracu sã fie cunoscute mult mai
mult de cãtre maghiarii din România decât de români. Ca
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anecdoticã asociatã fenomenului aº adãuga cã Smaranda
a luat premiul Asociaþiei Ziariºtilor Maghiari din România
în 1994. Paradoxal ºi, îmi vine sã comentez, aproape
jenant pentru categoria jurnaliºtilor români, mie mi s-a
decernat de douã ori aceeaºi distincþie111.

111. Distincþiile onorau, desigur, atitudinile civice, nu performanþele jurnalistice.
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17. Naþionalismul infiltrat
în Constituþia României
Gãlãgia naþionalistã din perioada 1990-1991 a depãºit
în toate sensurile statutul de ceartã verbalã, de manifestare demagogicã ori foc de paie. Din ea au rãmas
factorii care marcheazã an dupã an România. Gãlãgia
naþionalistã s-a infiltrat, în primul rând, în Constituþie.
Prin asta a determinat, pe termen lung, mentalitatea ºi
practicile actorilor politici.
Sensul naþionalist conservator al articolelor din ceea
ce va fi Constituþia României s-a vãzut bine în dezbaterea
din cadrul Adunãrii Constituante. În loc sã defineascã
esenþa statului român prin valorile democratice ºi umaniste, s-a preferat, pentru enunþul de început al legii
fundamentale, sloganul clasic stat naþional unitar. În
care  comenta Adrian Severin  naþional este interpretat ca naþionalist ºi unitar  prin centralizat 112.
Cã ne aflãm nu în faþa unei interpetãri post factum
simplificatoare, ci a unei atitudini deliberate, se poate
citi în comentariile echipei care a redactat proiectul
Constituþiei. În volumul lor din 1992, Mihai Constantinescu,
Ion Deleanu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Florin
Vasilescu ºi Ioan Vida dãdeau statului un sens pur etnocratic113. Ordinea în raþionamentul lor era urmãtoarea:
(1) statul ar fi naþional, întrucât este expresia organizãrii
112. Adrian Severin, Federalism-federalizare-separatism, in
Europa 2000. Contribuþii la dezbaterile privind viitorul
Europei, Editura InterGraf, Re[iþa, 1999, p. 37.
113. Mihai Constantinescu, Ion Deleanu, Antonie Iorgovan, Ioan
Muraru, Florin Vasilescu, Ioan Vida, Constituþia României,
comentat\ [i adnotat\, Regia Autonom\ Monitorul Oficial,
1992.
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unei naþiuni; (2) naþiunea ar avea la bazã comunitatea
de origine etnicã, de limbã, de culturã, de religie, de
facturã psihicã, de viaþã, de tradiþii ºi de idealuri114.
El ar fi unitar, întrucât ar avea un singur centru de
impulsuri politice ºi guvernamentale115. Pentru autorii
proiectului constituþional, figura inspiratoare ar fi piramida: Statul unitar se aseamãnã cu figura geometricã
a piramidei116. Aceastã structurã este singura adecvatã
statului român în condiþiile existenþei unei populaþii omogene ºi covârºitor majoritare 117. De aici faptul cã art. 1
nu poate forma subiectul unei revizuiri118.
E lesne de înþeles cã, pe fondul unor astfel de tropisme
conservatoare, a putut s\ apar\ în Constituþie acel art. 4
care declarã, senin: Statul are ca fundament unitatea
poporului român. Reductiv ºi jignitor pentru minoritãþi,
acesta rãmâne enunþul cel mai penibil naþionalist al legii
noastre fundamentale. Sunt de înþeles, atunci, protestele
acestora la adoptarea Constituþiei ºi demisia lui Károly
Király, ca urmare a înfrângerii severe a UDMR într-una
dintre bãtãliile cele mai importante pe care le dusese:
introducerea unei paradigme multiculturale în legea fundamentalã.
În diversele seminarii, mese rotunde, discuþii de
lucru pe care le-am avut dupã decembrie 1991119, am tot
invocat paradigma naþionalist-conservatoare a Constituþiei. Acesta era ºi constantul discurs UDMR. De la un
punct încolo s-a putut vedea însã cã tehnica plânsului
pe ceea ce s-a fãcut este contraproductivã. În definitiv,
articolele 1 ºi 4 puteau fi considerate pur declarative.
114.
115.
116.
117.
118.

Op.cit., p. 7.
Ibidem.
Ibidem.
Op.cit., p. 8.
El poate de fapt fi revizuit prin schimbarea mai întâi a
articolului care stabileºte limitele revizuirii: art. 148 (1).
119. Luna adoptãrii Constituþiei.
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Esenþial retorice. Cu aceastã Constituþie se putea face
ºi descentralizare, se puteau susþine ºi mãsurile necesare protecþiei minoritãþilor naþionale. Articolul 6 (1)
al Constituþiei recunoºtea dreptul la pãstrarea, la dezvoltarea ºi la exprimarea identitãþii etnice, ceea ce
constituie o formulare tare în favoarea minoritãþilor.
Posibilitatea acordatã minoritãþilor de a avea un loc din
oficiu în forul legiuitor constituie oferta unui drept colectiv  unul dintre cele mai clare drepturi colective  nu
foarte rãspândit.
Cum la jumãtatea anilor 90 nu se întrevedea posibilitatea schimbãrii Constituþiei  ºi nici nu este bine
sã schimbi prea des o Constituþie; rãmânea la dispoziþie atitudinea pozitivã. Trebuia întoarsã faþa de la litera
Constituþiei spre a vedea ce se putea realiza, ce se putea
suplini în plan politic. APADOR-CH a ºi propus în 1995
o soluþie pentru depãºirea ambiguitãþilor de interpretare a
articolelor constituþionale vizând natura statului naþional
unitar:  este necesar sã se defineascã în mod explicit
caracterul civic al termenului naþional în textul constituþional, pentru a se elimina interpretãrile diverse care i
se atribuie ºi pentru a se evita disputele cu consecinþe atât
de serioase pentru climatul interetnic din þarã, care rezultã
din aceste interpretãri diferite. Ca exemplu de rezolvare
a acestei probleme ni se pare relevant cazul german.
Referindu-se la articolul 20 din Constituþia Germaniei,
care foloseºte termenul Volk (popor), Curtea
Constituþionalã germanã a precizat, prin deciziile sale
din 31 octombrie 1991, cã termenul Volk, în sens
constituþional, se referã la comunitatea cetãþenilor
Republicii Federale. O astfel de rezolvare ar fi salutarã ºi
în România, eliminând posibilitatea unei interpretãri în
sens etnic a termenului «naþional» din textul Constituþiei 
eliminând deci ºi posibilitatea unor dispute politice pe
aceastã temã. S-ar putea propune UDMR-lui ca, în locul
contestãrii art. 1, alin. 1 din Constituþia României, sã
negocieze împreunã cu formaþiunile politice interesate în
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acestã problemã definirea explicitã a semnificaþiei civice
pe care îl are termenul naþional în textul constituþional
menþionat120.
Soluþii politice existau. Numai cã tocmai realitatea
politicã era problema, nu hârtia Constituþiei. În toamna
anului 1992 au avut loc, din nou, alegeri generale.

120. Comunicatul APADOR-CH din 24.02.1995 (Raportul
APADOR-CH, Bucureºti, 1995).
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18. Dominaþia naþionaliºtilor
între 1992 ºi 1996121
Prin victoria Partidului Democraþiei Sociale din
România, în 1992, prin succesul exagerat al Partidului
Unitãþii Naþionale Române  devenit al doilea partid
românesc în forul legislativ , o datã cu intrarea Partidului
România Mare ºi a Partidului Socialist al Muncii în
Parlament, soarta þãrii era, pânã la noile alegeri, pecetluitã122. PDSR, împreunã cu PUNR, PRM, PSM  la acea
datã se adãuga ºi PDAR  au format majoritatea parlamentarã care a permis numirea Guvernului Nicolae
Vãcãroiu. Ulterior, partidele asociate PDSR au avut o
ascensiune constantã cãtre zona de decizie executivã. În
luna august 1994, PUNR a obþinut douã portofolii: al
Ministerului Comunicaþiilor, prin Adrian Turicu, ºi al
Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei, prin Valeriu
Tabãrã. Tot atunci s-a descoperit apartenenþa lui Iosif
Gavril Chiuzbaian, ministru al Justiþiei, la PUNR. Din
momentul în care PUNR a fost cooptat oficial în Executiv,
deveneam singura þarã europeanã unde la guvernare participa un partid extremist123.
121. Acest paragraf urmãreºte îndeaproape ideile unui studiu
terminat împreunã cu Renate Weber, la 20 februarie 1995 
poate unul dintre cele cu cea mai mare mizã pe care le-am
scris noi doi, din pãcate nevalorificat suficient (publicat
sub titlul Naþionalism ºi stabilitatea statului de drept în
România, in Studii Internaþionale, nr. 1, 1995, pp. 47-62).
122. Doar naivitatea greu de învins a liderilor Convenþiei
Democrate îi fãcea sã aºtepte cu nerãbdare cãderea Guvernului
ºi alegeri anticipate, dupã câteva luni de la instaurare. Cum
sã lase astfel de formaþiuni puterea din mânã, o datã legitimate prin scrutin, pentru nu ºtiu ce nemulþumiri populare?
123. Unii autori preferã alegerea unui termen mai tehnic, cum ar
fi hipernaþionalismul: vezi John Mearsheimer, Back to the
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PRM ºi PSM au obþinut ºi ele poziþii în Guvern,
la nivel subministerial. În luna ianuarie 1995, PDSR,
PUNR, PRM ºi PSM au semnat un protocol pentru susþinerea Guvernului Vãcãroiu. Din acel moment, statul român
a devenit, practic, antimaghiar. În ianuarie 1995, Iosif
Gavril Chiuzbaian  de subliniat din nou: ministru al
Justiþiei!  a susþinut necesitatea scoaterii în afara legii a
UDMR. Tot în ianuarie 1995, Partidul România Mare a
adoptat un document care numea antiromâneºti acþiunile maghiarilor ºi cerea interzicerea imediatã a UDMR.
În ce constau acþiunile care ar fi impus scoaterea maghiarilor din viaþa politicã? Iatã-le: votul parlamentarilor
UDMR împotriva Constituþiei României; contestarea
realitãþilor cu privire la drepturile minoritãþilor maghiare
din România la toate organismele internaþionale la care
România este parte; prezenþa obsesivã a majoritãþii parlamentarilor UDMR pe listele de semnãturi privind suspendarea preºedintelui României ºi demiterea Guvernului;
prezenþa cu regularitate a liderilor ºi a parlamentarlor
UDMR la Budapesta; refuzul de a participa la activitatea Consiliului pentru Minoritãþile Naþionale; instituirea miniParlamentului sub denumirea de «Consiliul
reprezentanþilor UDMR» ºi a «Consiliului primarilor ºi
consilierilor UDMR»124 etc.
Naþionalismul la guvernare nu era doar gargarã. Intrarea
membrilor PUNR, PRM ºi PSM în structurile decizionale a avut un efect direct asupra activitãþii ministerelor
ori a altor instituþii. Avea de ce sã dea frisoane influenþa
ce putea duce pânã la controlul total al organismelor care
priveau siguranþa naþionalã.
Future: Instability in Europe After the Cold War, in
International Security, vol. 15, nr. 1, vara 1990, pp. 5-56.
124. Cartea neagr\ a acþiunilor antiromâne[ti [i antidemocratice
pe care organizaþia teroristã UDMR le desfã[oarã de
aproape 5 ani împotriva României, in România Mare,
nr. 239, anul VI, 3 februarie 1995.
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Cum principalele structuri responsabile pentru
siguranþa naþionalã sunt chemate sã susþinã interesele
României pe termen lung ºi la nivel global, instituþiile
siguranþei naþionale ar trebui sã funcþioneze cât mai independent de conjuncturile politice. Comportamentul lor
este definitoriu pentru capacitatea statului de a prezerva
stabilitatea internã ºi credibilitatea internaþionalã.
Având în vedere aceastã premisã, se poate remarca
fragilitatea sistemului instituþional al proaspetei democraþii româneºti. Relativa independenþã de actorii politici
pe care ar trebui sã le aibã instituþiile intereselor naþionale
este încifratã în legislaþie ºi practicã. Dintre cele douã,
legislaþia aduce cele mai importante garanþii pentru prevalenþa intereselor naþionale asupra atitudinilor politice conjuncturale. De aceea, oricât de amarã ar fi pentru cineva
aceastã pilulã a trecerii prin normele juridice în materie,
ea este necesarã pentru a putea înþelege interacþiunea
dintre practicã ºi normã în societatea româneascã. Propun
o scurtã analizã pe marginea celor douã legi de bazã
privind siguranþa naþionalã:
Legea privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea
Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii125 ºi Legea privind
Siguranþa Naþionalã a României126 erau ambele anterioare
Constituþiei. Un ochi atent putea remarca imediat cã erau
pline de deficienþe ºi, ca urmare, ofereau suficiente mijloace pentru subminarea statului democratic de cãtre o
formã de guvernare cu tendinþe extremiste. Altfel spus,
regulile erau suficient de proaste pentru a permite violarea, sã zicem, cvasilegalã, de cãtre beneficiarii puterii
politice, a principiilor democratice cucerite prin revoluþia
din decembrie 1989.
Instituþia cu cea mai înaltã competenþã în domeniul
siguranþei naþionale era  ºi este  Consiliul Suprem de
Apãrare a Þãrii. CSAT a fost înfiinþat, în scopul organizãrii ºi coordonãrii unitare a activitãþilor care privesc
125. Legea nr. 39 din 13 decembrie 1990.
126. Legea nr. 51 din 29 iulie 1991.
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apãrarea þãrii ºi siguranþa statului atât în timp de pace, cât
ºi în timp de rãzboi...127. În lege sunt descrise atribuþiile
ºi modalitatea de control a activitãþii acestui organism.
Un an mai târziu, Constituþia enunþa: Consiliul Suprem
de Apãrare a }ãrii organizeazã ºi coordoneazã unitar
activitãþile care privesc apãrarea þãrii ºi siguranþa naþionalã.128 ªi atât. Nici un fel de atribuþii! (Singurele
menþiuni vizau examinarea rapoartelor CSAT în ºedinþa
comunã a Camerelor.)
În aceste condiþii, organizarea ºi funcþionarea CSAT
erau lãsate la îndemâna legii ºi deci a intervenþiei factorilor politici. Limbajul legii 39/1990 spunea ºi alte lucruri.
Semnificativã era folosirea expresiei siguranþa statului:
CSAT exercitã orice alte atribuþii cu privire la apãrarea naþionalã ºi siguranþa statului. De ce a statului?
Constituþia vorbeºte despre siguranþa naþionalã. Toate
documentele internaþionale se referã la siguranþa naþionalã. Asta, pentru a sublinia cã instituþiile sunt în serviciul naþiunii, nu-[i apar]in lor înºile. De vreme ce un
stat este o organizaþie juridicã ºi politicã, având puterea
de a cere supunere ºi loialitate cetãþenilor sãi129, rezultã
însã cã ceea ce protejeazã CSAT este statul român, respectiv
autoritãþile publice ºi structurile sale de putere, nu naþiunea.
Nuanþe subtile, efecte mari, pe care, desigur, cetãþeanul
simplu, român sau maghiar, nu are cum sã le distingã.
Dar ele fac muzica într-un stat unde controlul reciproc al
instituþiilor este atât de fragil. Cu atât mai fragil când e
vorba despre instituþiile de securitate130.
Dimensiunea politicã sporitã de care beneficia Consiliul
Suprem de Apãrare a Þãrii prin legea sa de organizare
127. Legea nr. 39/13 decembrie 1990.
128. În art. 118.
129. Hugh Seton Watson, Nations and States, Methuen, Londra,
1977, p. 1.
130. Câtã coerenþã avea însã totul, era demonstrat de introducerea în Parlament a proiectului de modificare a Codului
penal  în 1994 , unde s-a introdus infracþiunea referitoare
la siguranþa statului.
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ºi funcþionare era cu atât mai problematicã cu cât
competenþele CSAT se dovedeau mai puþin circumscrise
ºi controlate. Despre atribuþiile CSAT legea spune:
Exercitã orice alte atribuþii cu privire la apãrarea naþionalã ºi siguranþa statului, fãrã nici o precizare în legãturã cu modalitatea în care aceste alte atribuþii îi sunt
acordate. Nici mãcar sintagma atât de obiºnuitã în dreptul
românesc, prin lege, nu apare. Puteam vedea, într-o
zi, Consiliul  organ al administraþiei publice , substituindu-se Parlamentului, dându-ºi singur orice competenþe crede de cuviinþã în domeniul sãu de activitate. ªi
asta în condiþiile în care Hotãrârile adoptate de Consiliul
Suprem de Apãrare a Þãrii sunt obligatorii pentru cetãþenii þãrii, precum ºi pentru toate instituþiile ºi unitãþile la
a cãror activitate se referã131132.
Autorii legii CSAT au gândit instituþia ca situându-se
deasupra oricãrui control. Un fel de guvern militar133.
Este adevãrat cã CSAT ...prezintã anual în faþa Parlamentului o dare de seamã asupra activitãþii desfãºurate,
prin unul din membrii sãi ºi, la cererea Parlamentului,
informãri, ori de câte ori situaþia o impune134. Dar legea
nu mai precizeazã care sunt puterile Parlamentului în
aprecierea acestei activitãþi, ºi nici sancþiunile în cazul în
care aceste rapoarte nu sunt prezentate.
Asemenea greºeli sau scãpãri legislative au fost
testate în perioada coaliþiei naþionalist-extremiste. Astfel
131. Art. 9 al Legii nr. 39/1990.
132. Cum Parlamentul este organul reprezentativ suprem al
poporului român ºi unica autoritate legiuitoare a þãrii
(art. 58 alin. (1) din Constituþie), prevederea contravine
legii fundamentale. În vreme ce o lege este supusã unui
control de constituþionalitate, fie înainte de promulgare,
fie pe cale de excepþie, aceste hotãrâri ale unui organism
administrativ sunt mai presus de orice control.
133. Cã astfel de temeri sunt motivate a demonstrat-o mai târziu
cazul lui Adrian Severin, a cãrui demisie din poziþia de
ministru de Externe a fost impusã, pânã la urmã, în ºedinþa
CSAT.
134. Art. 8 al Legii 39/1990.
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a fost solicitarea adresatã preºedintelui României de cãtre
preºedintele PUNR135, prin care i se cerea acestuia ca, în
virtutea atribuþiilor conferite de art. 93 (1) din Constituþie,
sã instituie starea de urgenþã în unele localitãþi din judeþele
Harghita, Covasna ºi Mureº. Faza declaraþiilor insultãtoare era înlocuitã cu invocarea textelor de lege, pentru
transpunerea în practicã a ameninþãrilor. Preºedintele
României avea posibilitatea constituþionalã de a lua o
asemenea mãsurã  Parlamentul fiind solicitat sã o încuviinþeze în termen de cinci zile. Iar în conformitate cu
legea proprie, CSAT putea analiza ºi aproba mãsurile
necesare... ca urmare a declarãrii stãrii de urgenþã...,
mãsuri care nu mai sunt supuse controlului parlamentar,
în schimb sunt obligatorii pentru toþi cetãþenii.
CSAT este o structurã puternic politizatã în virtutea
componenþei sale. Pentru opt din cei zece membri nu
existã interdicþia de a face parte din partide politice:
primul-ministru, ministrul de stat însãrcinat cu activitatea
industrialã ºi comercialã, ministrul apãrãrii naþionale,
ministrul de interne, ministrul afacerilor externe, ºeful
Departamentului de analizã politicã al Preºedinþiei
României, directorul Serviciului Român de Informaþii,
directorul Serviciului de Informaþii Externe. Iar Consiliul
Suprem de Apãrare a Þãrii organizeazã ºi coordoneazã
activitatea SRI, instituþie specializatã în domeniul informaþiilor privitoare la siguranþa naþionalã a României136.
Puterea CSAT de a institui o politicã discreþionarã în
domeniul siguranþei naþionale era amplificatã de carenþele
actelor normative privind siguranþa naþionalã a României.
Pentru apãrarea siguranþei naþionale, orice fel de acþiuni
sunt permise, inclusiv ...înregistrarea, copierea sau
obþinerea de extrase prin orice procedee; instalarea de
obiecte, întreþinerea ºi ridicarea acestora din locurile în
care au fost depuse....
135. Vezi Cronica Românã, anul III, nr. 618, 30 ianuarie 1995,
p. 4.
136. Art. 1 din Legea nr. 14/1992.
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Cine te împiedicã atunci ca, în numele siguranþei
naþionale, sã produci probe acuzatoare la adresa unui
cetãþean indisciplinat care te supãrã? Nu s-a fãcut asta
constant, în cazul incitãrilor interetnice? Mandatul procurorului? Nu intervenþia procurorului asigurã siguranþa
cetãþeanului, ci posibilitatea acestuia de a contesta actele
procurorului. Numai cã `n cazuri întemeiate, procurorul
general poate prelungi la cerere durata mandatului, fãrã a
se putea depãºi, de fiecare datã, 3 luni137. Nestabilirea
unei limite maxime de timp înseamnã posibilitatea prelungirii activitãþilor informative pe toatã durata vieþii unei
persoane investigate. Cel cãruia i se violeazã corespondenþa, i se ascultã telefoanele sau care este filmat etc. nu
aflã niciodatã ce s-a întâmplat cu el. Ca sub un regim
autoritar! Iatã cum invocarea intereselor naþionale, de
fapt ale unui regim extremist bazat pe o ideologie naþionalistã malignã, a dus, aºa cum o spune ºi teoria, la norme
constituind violãri substanþiale ale drepturilor omului138.
Mica referire la normele juridice adoptate dupã 1990
aratã cum carenþele legislative au venit în întâmpinarea
regimului naþionalist dintre 1992 ºi 1996. Mentalitatea
subordonãrii principiilor statului de drept perspectivei
ideologice a regimului PDSR, PUNR, PRM, PSM se
vede într-un act adoptat în luna mai 1994: Concepþia
integratã privind securitatea naþionalã a României. Documentul a fost elaborat de cãtre CSAT, apoi a fost trimis
Parlamentului României spre aprobare. La capitolul Factori
de risc externi pentru securitatea naþionalã, documentul
nota: Perceperea distorsionatã în strãinãtate a evoluþiilor
interne, a dificultãþilor cu care se confruntã þara noastrã
137. Alineatul 5 al art. 13 al Legii siguranþei naþionale.
138. Asbjørn Eide, Second progress report, PROTECTION OF
MINORITIES  Possible ways and means of facilitating the
peaceful and constructive solution of problems involving
minorities, Sub-Commission on Prevention of Discrimination
and Protection of Minorities, Commission on Human Rights,
ECOSOC, E/CN. 4/Sub. 2/1992/37, 1 iulie 1992, parag. 18,
p. 4.
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în procesul tranziþiei, precum ºi necristalizarea încã a
unei conduite convergente a tuturor forþelor politice au
alimentat ºi mai pot alimenta manifestarea unor reþineri
faþã de România. Mai pe ºleau: aprecierea criticã a
situaþiei interne fãcutã de cineva din þarã, dar care este
transmisã ºi în strãinãtate, reprezintã un factor de risc la
adresa siguranþei naþionale. Erau vizaþi, prin asta, toþi cei
care anunþau prin lume pericolul naþionalismului românesc. Ipoteza  o simplã ipotezã?  s-a vãzut confirmatã
de iniþiativa de modificare a Codului penal în sensul
introducerii infracþiunii de defãimare a þãrii sau naþiunii, votatã în februarie 1994 de Senatul României:
Defãimarea, prin orice mijloace, în public, a þãrii sau a
naþiunii române se pedepseºte cu închisoare de la unu la
cinci ani.
Mentalitatea autorilor Concepþiei integrate ieºea
la suprafaþã ºi la punctul unde, tot la factorii de risc
externi, se menþiona: Principalii factori globali de risc
se circumscriu exploziei naþionalismelor ºi rivalitãþilor
naþionale, exacerbãrii tensiunilor etnice ºi intoleranþei
religioase, precum ºi fragilitãþii situaþiei generale a þãrilor
aflate în stadiul tranziþiei. Erau vizate, cu siguranþã,
Ungaria, Ucraina, poate ºi Bulgaria, când puneau întrebãri cu privire la conaþionali. În schimb, din capitolul
factorilor de risc interni pentru securitatea naþionalã,
lipsesc tocmai naþionalismul, naþionalismul extremist etc.,
adicã exact sursele de instabilitate cu care se confruntase
România în cei patru ani anteriori apariþiei documentului.

*
Nimic însã nu mi se pare mai sugestiv, pentru acapararea instituþiilor de cãtre filosofia extremist-naþionalistã
care a dominat guvernarea 1992-1996, decât documentele
Serviciului Român de Informaþii. (Documentele, întrucât
nu-i putem proba activitãþile  atunci am avea ce vedea!)
Raportul referitor la îndeplinirea atribuþiilor ce revin
potrivit legii SRI pentru realizarea siguranþei naþionale,
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perioada octombrie 1993  septembrie 1994, este un
material care spune mai multe decât au dorit, cred, chiar
autorii sãi.
Zice raportul: acþiuni de genul celor menþionate...
au avut un caracter izolat, neînregistrând ecoul scontat în
rândul membrilor minoritãþilor etnice vizate... ori este
de menþionat... poziþia constructivã ºi atitudinea corectã
manifestate de persoanele de naþionalitate maghiarã din
þara noastrã în raport cu populaþia majoritarã.... Formule
eufemistice? Ele nu fac decât sã accentueze mesajul:
membrii celor douã minoritãþi  maghiarii ºi romii 
devin un pericol pentru statul român din clipa în care
militeazã pentru drepturi care sunt altele decât cele acceptate de oficialitãþi, sau când dau o altã interpretare decât
cea datã de autoritãþile publice unor evenimente care
implicã minoritari ºi majoritari.
Raportul indicã acþiuni ce urmãresc exacerbarea naþionalismului, având tendinþe extremiste ºi separatiste.
O fi fãcând SRI referiri, când vorbeºte despre exacerbarea
naþionalismului, la Vadim Tudor ºi Gheorghe Funar? De
unde! Fãrã a le minimaliza, trebuie sã spunem cã apelurile la confruntarea cu populaþia majoritarã înregistreazã
un ecou modest (p. 5). SRI a identificat acþiuni cu caracter
extremist-naþionalist care pun în pericol ordinea de drept
la minoritãþi sau la unele organizaþii naþionalist-extremiste din strãinãtate. Exemplele: campania de strângere de semnãturi vizând susþinerea unui proiect de lege
privind învãþ\mântul pentru minoritãþile naþionale. Pentru
Serviciul Român de Informaþii, exercitarea unui drept
constituþional, de iniþiativã legislativã, prin voinþa cetãþenilor, constituia un pericol pentru siguranþa naþionalã.
Campania maghiarilor devenise, drept urmare, un obiectiv
al acþiunilor SRI de apãrare a ordinii de drept.
Iatã-i prezenþi ºi pe romi. Raportul SRI menþioneazã
exploatarea propagandisticã a unor incidente apãrute în
relaþiile dintre unii membri ai etniei ºi alþi cetãþeni, pe
fondul unor acte antisociale ºi infracþionale grave. Raportul continua: Se cere însã subliniat faptul cã, în cele
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câteva conflicte petrecute, protagoniºtii au fost întotdeauna
cetãþenii, ºi nu etniile, iar derularea lor a avut o semnificaþie strict situaþionalã, localã ºi interpersonalã. Deci,
iatã SRI-ul pe post de turnesol etnic.
Sau ...unele elemente din rândul romilor139 ...au
incitat, denaturând prin denigrãri ºi acuzaþii realitãþile
din þara noastrã, la acþiuni de naturã a afecta imaginea
României în exterior.... Drept exemplu era dat Sándor
Csurkuly  prezentat drept liderul filialei din Târgu-Mureº
a Uniunii Liber Democrate a Romilor din România, el
fiind de fapt liderul Uniunii Romilor  care a furnizat
unor organisme internaþionale date tendenþioase despre
conflictul de la Hãdãreni, deturnându-l din sfera antisocialului ºi infracþionalitãþii de drept comun în domeniul
confruntãrilor interetnice.
Ceea ce ne spunea prin asta Serviciul Român de
Informaþii era faptul cã Sándor Csurkuly a fost controlat
informativ. (Nu este clar de ce nu a fost el condamnat pentru
a fi atentat la siguranþa naþionalã!) Ap\rea limpede, de asemenea, cã aserþiunile din Raport reprezentau un act de intimidare a celor care se refereau în mod critic la situaþia din
România ºi, în particular, asupra problematicii interetnice.

*

Prea tehnicã oare aceastã înºiruire de note legislative,
rapoarte ºi decizii instituþionale? Fãrã ele nu putem
înþelege în ce lume am trãit. Aici, în aceastã interacþiune
dintre normã ºi activism, se ascunde motorul care împinge 
dar în ce direcþie?, cu ce vitezã?  o societate. Aºa arãta
statul român în anii 1992-1996: cu o legislaþie precarã,
cu instituþii precum SRI-ul, pervertite, permiþând actorilor politici ce puseserã mâna pe autoritãþile publice sã
se joace aproape cum vor. În timp ce la Bucureºti se
susþinea cã suntem o insulã de stabilitate, tensiunile de
naturã etnicã atinseserã un nivel record. Adoptarea Legii
învãþãmântului nr. 84/1995 a produs o astfel de mobilizare
139. Atenþie la sintagma: elemente din r^ndul romilor!
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a comunitã]ii maghiare, încât putea crea o problemã de
stabilitate regionalã. Discursul hiper-naþionalist în zona
guvernãrii politice aratã cã, în acei ani, România s-a
confruntat efectiv cu o problemã etnocraticã. Instituþii
importante ale statului român, precum Consiliul Suprem
de Apãrare a Þãrii ºi Serviciul Român de Informaþii o
luaserã într-o direcþie naþionalistã, pe mãsura factorilor
politici care se aflau la conducerea lor.
Fundamentul politic al pericolului naþionalist-extremist a fost formarea coaliþiei parlamentare majoritare
cuprinzând partide precum PUNR, PRM, PSM. Coaliþia
majoritarã de tip naþionalist-extremist determina, prin
însuºi actul politic al alianþei consfinþit în ianuarie 1995
printr-un protocol, deciziile legislativului ºi executivului.140
Aceasta era concluzia-cheie cu care finalizam, cu
Renate Weber, studiul din 1995 dedicat naþionalismului
ºi stabilitãþii statului de drept, apãrut în revista Studii
Internaþionale. Ideea precisã ºi, în definitiv, de bun-simþ 
în acest domeniu, deseori argumentaþia este mai importantã decât teza  avea însã un substrat aproape privat. Ea
fusese obiectul unei negocieri cu colegul nostru, Valentin
Stan, care o refuzase încãpãþânat. Pentru el, intrarea
PUNR la guvernare era esenþa rãului. Despre PRM, PSM
sã nu zicem nimic. Aºa se rupsese echipa noastrã de trei,
lucrând pe aceastã temã. Dar asta este o altã poveste, care
începe mai demult, de când ºi-a fãcut intrarea pe scenã
Comitetul Helsinki.

140. În acest context, declaraþiile PDSR pentru integrarea euro-atlanticã a României erau perdele de fum. Cum poþi sã vrei
sincer sã te integrezi în NATO ºi sã stai alãturi de PUNR,
PRM ºi PSM? A trebuit sã vinã anul 1996, ºi urmãtoarele
alegeri, pentru ca butoiul cu pulbere cu fitilul în mâna
coaliþiei majoritare din 1992 sã fie aruncat peste bord ºi
pentru ca tema integrãrii în Alianþa Nord-Atlanticã sã se
punã cu adevãrat.
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19. Intrarea pe scenã a Comitetului
Helsinki
Dezbaterii cu privire la UDMR sau PUNR, la
naþionalismul extremist promovat de Partidul România
Mare ºi la naþionalismul pervers din PDSR, la conexiunea
acestor actori cu CSAT, SRI sau, de ce nu?, cu MAE, îi
lipsea, cum s-a spus, cunoaºterea în adâncime. Multiculturalismul, logica raporturilor etnopolitice, autonomiile ºi statutele speciale rãmãseserã subiecte exotice.
Autorii aflaþi prin universitãþi ºi MAE nu au fost în stare
sã producã, în prima parte a anilor 90, decât teze stupide
de genul teoria cã standardele internaþionale sunt minime
este periculoasã. Reprezentanta unui anemic Centru
de studiu al minoritãþilor... creat sub egida Academiei
Rom^niei în 1991, a susþinut chiar, la o întâlnire care a
avut loc la Braºov în anul 1995  unde participa preºedintele de atunci, Ion Iliescu  ceva de genul: minoritãþile
naþionale nici nu existã141. Nu ar avea o legitimitate
conceptualã142. Altfel spus, îºi contesta propriul ei obiect.
Doar transilvãnenii au fost din acest punct de vedere
cu un pas înaintea discuþiilor la nivel naþional. În ceea ce
îi priveºte pe maghiari, unii dintre ei specializaþi chiar de
141. Forumul cetãþenesc româno-maghiar, organizat de cãtre
Asociaþia de prietenie româno-maghiarã de la Pecs ºi de
filiala Braºov, împreunã cu Asociaþia Pro Democraþia, între
7-9 octombrie 1995. Primul Forum s-a þinut în 1993 la
Pecs. Deºi civic, aspectul politic al Forumului nu a fost
în nici un caz neglijabil. În seara zilei de 7 a fost anunþat\,
pentru a doua zi, vizita pre[edintelui Ion Iliescu. Care a [i
avut loc. Mãsurile de securitate luate cu aceastã ocazie au
avut o amploare cu totul indecentã.
142. Desigur, limbajul doamnei în cauz\ nu ajungea la formulãri
de genul legitimitate conceptualã.
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cãtre UDMR în chestiunea minoritãþilor, aceºtia vorbeau
pentru ei sau cu cercetãtorii de la Budapesta.

*
Primul ziar care a anunþat apariþia Comitetului Helsinki
Român a fost The New York Times, în numãrul din 6
ianuarie 1990143. Am creat aceastã organizaþie împreunã
cu mai mulþi prieteni144, dupã vizita organizaþiei Helsinki
Watch în România, care dorise sã sprijine apariþia unei
asociaþii prietene. Mai fusesem contactat ºi ajutat de
reprezentanþi ai Ligii pentru Apãrarea Drepturilor Omului
de la Paris, în primul rând de Mihnea Berindei ºi Sanda
Stolojan.
Comitetul a primit o recunoaºtere juridicã în aprilie
1990, sub numele Asociaþia pentru Apãrarea Drepturilor
Omului din România-Comitetul Helsinki, dupã ce se lansase
deja în câteva cercetãri145. Dar Comitetul Helsinki a avut
o evoluþie cu adevãrat importantã dupã ce în el au intrat
câteva persoane de indiscutabilã competenþã, în primul rând,
Renate Weber, în toamna anului 1990146, apoi Manuela
{tefãnescu147. Deja în 1991, Comitetul a realizat câteva
143. Celestine Bohlen, Ex-Dissidents Will Monitor Bucharest
on Rights, in The New York Time INTERNATIONAL, s^mb\t\,
6 ianuarie 1999.
144. Dup\ circa un an au r\mas foarte puþini din grupul iniþial;
printre ei, Radu Filipescu, pe care-l invitasem s\ fie co-preºedinte.
145. E vorba, în primul rând, despre deschiderea dosarului
Gheorghe Ursu.
146. Renate Weber a fost cea mai competentã liderã a Comitetului
Helsinki. De la ea am învãþat sã apãr substanþa drepturilor
în faþa procedurilor. Cu ea am elaborat primele studii care
ar putea fi considerate o doctrinã a drepturilor minoritãþilor
în România. Din 1998, a devenit preºedinta Fundaþiei pentru
o Societate Deschisã, cãreia i-a dedicat urmãtorii ani. Dar
ºi aici a pãstrat legãtura cu activitatea teoreticã, fiind autoarea unor lucrãri de referinþã pe problematica femininã.
147. Ea s-a specializat de-a lungul timpului pe monitorizarea
alegerilor ºi abuzurile poliþiei.
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lucruri spectaculoase: blocarea unor proiecte de lege
antidemocratice, elaborarea unor politici publice alternative, o politicã de lobby care se fãcea simþitã.
Desigur, oamenii Comitetului fãcuserã constant referire la minoritãþile naþionale în 1990, în 1991 sau 1992.
Ele se menþineau în limitele militantismului civic, corect,
dar semnificativ mai mult prin atitudine decât prin subtilitate. Deja devenise însã evident cã nici un progres de
substanþã în materie nu era posibil fãrã o aprofundare
a concepþiei maghiarilor asupra drepturilor minoritãþii
maghiare ºi a conceptelor minoritãþilor în general. Atunci
am descoperit, cu adevãrat, literatura de specialitate.
Primul mea investigaþie teoreticã a avut ca temã: Sunt
drepturile colective ale minoritãþilor naþionale drepturi
ale omului?. Soluþia gãsitã  numitã interpretarea esenþialistã a criteriului funcþional148  nu era una pe care
s-o poþi negocia cu opinia publicã. Dar rãspunsul era
pozitiv ºi, în sensul acesta, suficient pentru mine sã aflu
din interior, nu numai din opiniile altora, cã drepturile
colective au sens, au rost ºi, ca urmare, meritã sã lupþi
pentru ele.

*

Mã uit pe raportul APADOR-CH, pe anul 1993.
Mecanismul intrase în foc continuu. Grupul celor care
lucrau la Comitet se completase. Se obþinuserã, pentru
prima datã, finanþãri substanþiale. În 1993, Comitetul
iniþiase Declaraþia în favoarea transparenþei, semnatã
de organizaþii neguvernamentale ºi sindicate însumând
peste douã milioane de membri. Pe aceastã temã a desfãºurat o campanie de lobby parlamentar, iar în luna martie
organizase o Conferinþã la care participaserã reprezentanþi
ai tuturor partidelor reprezentate în Parlament, experþi în
lobby din SUA, lideri veniþi din zona societãþii civile.
În condiþiile în care, pe atunci, Parlamentul nu dãdea
148. Gabriel Andreescu, Drepturile minorit\þilor: drepturi ale
omului?, in RRDO, pp. 15-23.
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publicitãþii proiectele de lege dezbãtute, APADOR-CH
a avut, permanent, doi membri prezenþi în cele douã
Camere149. Proiectelor care intersectau domeniul drepturilor omului li se fãcea o analizã la sânge, acestea erau
trimise comisiilor parlamentare de specialitate, liderilor
partidelor parlamentare, se organizau mese rotunde cu
parlamentari reprezentând întreg spectrul politic. Aºa au
fost tratate Proiectul de modificare a legii privind demonstraþiile publice150; Proiectul de lege privind Comisia
pentru persoanele juridice151; crearea Serviciului de
Telecomunicaþii Speciale; Proiectul de lege pentru modificarea ºi completarea Codului penal ºi a Codului de
procedurã penalã; Proiectul de lege privind apãrarea
secretului de stat.
Exceptând crearea Serviciului de Telecomunicaþii
Speciale, trebuie sã spun cã, în acel an, APADOR-CH a
avut succes. Sau, mai sigur, se poate susþine cã ºi intervenþia sa a contat în blocarea tuturor iniþiativelor legislative care, dacã le privim din perspectiva prezentului,
reprezintã o oroare.
În 1993, Comitetul a mai asigurat asistenþã juridicã
gratuitã, a fãcut investigaþii pentru implicarea unor avocaþi în asistenþa juridicã a romilor, a cercetat aresturi ale
poliþiei ºi a început un program aflat constant în fruntea
interesului sãu: abuzurile poliþiºtilor. A mai dat asistenþã
refugiaþilor  celor din þarã, dar ºi românilor aflaþi în
strãinãtate , a participat la elaborarea legii în materie.
A fãcut prima ºi poate singura analizã obiectivã a procesului
149. Marian Pancu [i Mona Nicoarã.
150. În acest proiect apãreau definiþii absurde, de genul: Adunãrile publice sunt înarmate dacã cel puþin doi participanþi
poartã asupra lor arme vizible ori ascunse sau orice alt
obiect, vizibil sau ascuns, ce poate fi folosit ca armã ori în
acþiuni violente sau dacã poartã asupra lor materiale explozive sau incendiare.
151. Comisia ar fi asigurat dreptul statului de supraveghere ºi
control asupra tuturor persoanelor juridice de drept privat.
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de la Tiraspol152  asupra cãruia urma sã se repeadã, mai
târziu, ca sã-l exploateze, patrioþii. Desigur, luase în
lucru cazuri individuale, unele celebre, cum ar fi Marie-Jeanne Eugenia Curelescu153, sau Alexandru Tãtulea,154
ori cazul ziaristului Andrei Zanopol din Galaþi155. Tot în
1993, apãruserã Centrul de documentare  biblioteca
APADOR-CH  ºi Revista Românã de Drepturile Omului.
În Raport sunt notate investigaþii în cazurile privind
atacuri asupra romilor  satul Apa din jude]ul Satu Mare
ºi mult invocatul Hãdãreni. Apare pentru prima datã ºi un
program vizând minoritãþile naþionale ºi etnice.

*
Discuþii cu UDMR pe tema conceptelor promovate de
cãtre Uniune au avut loc ºi în 1993. Unele au devenit
chiar subiect de polemicã purtatã, sã spunem, în cadru
internaþional156. Dar anul de turnurã a fost 1994. La
invitaþia prezidiului executiv al UDMR ºi a Ligii Pro Europa
(care fusese  prin programul Centrului Intercultural 
ºi co-finanþatoarea întâlnirii) a avut loc, între 13 ºi 15 mai
1994, la Tuºnad Bãi, o întâlnire între practicieni ºi teoreticieni ai drepturilor omului: Miklós Bakk, Sándor Balázs,
152. Meritul îi aparþine în acest caz Manuelei ªtefãnescu, care a
dus lucrurile pânã la punctul în care puteau fi duse. Tot ea
a luat distanþã faþã de parazitarea cazului Ilie Ilaºcu, viitorul
membru PRM.
153. Reþinutã la un post de poliþie, ea a fost violatã de poliþistul
de gardã. În urma violului a rezultat un copil.
154. Bãtut ºi apoi împuºcat în cap de un poliþist, pentru cã nu
avea actele asupra lui, a scãpat cu viaþ\ printr-o minune.
155. Pe numele lui Zanopol a fost eliberat un mandat de arestare
preventiv dupã doi ani (!) de la faptã (acuzat de un
absurd trafic de influenþã), în urma cãruia doi sectoriºti l-au
agãþat la ieºirea din bloc, l-au legat de o barã de metal ºi
l-au lovit pânã a venit duba, care l-a ridicat.
156. Vezi textul lui Béla Markó apãrut în Uncaptive Minds ºi apoi
replica Gabriel Andreescu, The Minority Question. A Few
Observations, in Uncaptive Minds, vol. 8., nr. 1, 1995,
pp. 89-95.
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Anna-Maria Biró, Barna Bodó, Péter Eckstein-Kovács,
Ernõ Fábián, István Horváth, Gábor Kolumbán, György
Nagy ºi alþii. ªi noi: Smaranda Enache, Renate Weber,
Valentin Stan ºi cu mine. Timp de douã zile au fost
analizate cele douã documente de importanþã programaticã (calificare a Biroului de Presã a UDMR): Memorandumul adresat Consiliului Europei ºi Proiectul de lege
privind minoritãþile naþionale ºi comunitãþile autonome.
Ajunºi la Bucureºti, i-am propus lui Renate un studiu
mai amplu în chestiunea proiectului de lege. Nu aveam în
nici un fel viziunea a ceea ce va ieºi de aici. Beneficiam
de egida Centrului pentru Drepturile Omului, cadru propice cercetãrii. Îl puteam implica ºi pe Valentin Stan.
Istoric de formaþie, avusese un scurt interludiu în diplomaþie157. Acolo se ocupase chiar de problematica minoritãþilor naþionale. Avea o mulþime de date istorice ºi, mai
ales, avea instinctul, crescut în MAE, de a invoca des
interesele statului. O perspectivã necesarã în context,
cu atât mai mult cu cât problema minoritãþilor este ºi
una internaþionalã, deci una reglatã printr-un sistem de
documente în care viziunea statelor are un cuvânt greu
de spus.
Renate ºi cu mine, militanþi ai drepturilor minoritãþilor, eram mai puþin atenþi la cealaltã parte a
muntelui. Problematica legatã de stabilitatea statului, de
interese globale care, desigur, trebuie luate în considerare
în orice încercare obiectivã de tratare a temei minoritãþilor. Noi însã eram preocupaþi în primul rând de
soarta minoritãþilor. Cunoaºterea în acest domeniu nu
poate fi neutrã. Este o cunoaºtere pentru ceva158,
iar instrumentele doctrinare au încifrate în ele, desigur,
sensul obiectivului.
157. Despre întâlnirea cu Valentin Stan, relevantã, am povestit în
Solidaritatea alergãtorilor de cursã lungã, Editura Polirom,
Ia[i, 1998.
158. A fi însã pentru ceva nu înseamnã ºi a fi subiectiv sau a
avea partis pris.
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Eforturile de a ajunge la o poziþie comunã între noi
trei, în particular, împotriva exagerãrilor în interpretarea
motivaþiilor statale pe care le argumenta Valentin, a însemnat
un inegalabil exerciþiu. O experienþã aproape durã, de
care am putut sã beneficiem mai târziu noi, Renate ºi cu
mine, când am perceput într-un fel din interior argumentele ori subterfugiile unor preopinenþi care reprezentau statul român.
La trei luni de zile de la lansarea planului nostru, a
apãrut sub egida Centrului pentru Drepturile Omului
studiul Concepþia UDMR privitoare la drepturile minoritãþilor naþionale159. Dupã încã trei luni, sub egida Centrului
era publicat, pe urma rezultatelor studiului, un proiect
de lege privind drepturile minoritãþilor naþionale  singura ofertã de acest gen fãcutã, pânã astãzi, de autori
români.

159. În român\ [i englezã.
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20. Studiul. Gyula
Studiul Concepþia UDMR privind drepturile
minoritãþilor naþionale analiza proiectul de lege lansat de
cãtre Uniune, stabilindu-ºi trei categorii:
1) a drepturilor care se încadreazã în standardele
internaþionale;
2) a cererilor care, considerând standardele internaþionale ca minime, solicitã drepturi sau modalitãþi
de exercitare a drepturilor peste acestea, comparative poate cu situaþia minoritãþilor din alte þãri,
dar pãrând a nu avea un corespondent în voinþa
politicã româneascã;
3) a drepturilor care nu-ºi gãsesc la ora actualã suportul în standardele internaþionale ºi care utilizeazã
conceptele de: comunitate autonomã, dreptul la
autodeterminare internã a comunitãþii autonome,
autonomia personalã, localã ºi regionalã a minoritãþilor, considerarea minoritãþii, respectiv a comunitãþii autonome ca subiecte politice ºi de drept public.
Studiul argumenta necesitatea recunoaºterii primei
categorii, analiza drepturile care intrau în cea de-a doua
categorie, militând pentru unele  o Universitate Bolyai
la Cluj, extinderea asistenþei în folosirea limbii materne
în justiþie, utilizarea limbii materne în administraþia localã,
unde se justifica chiar procentul critic160 de 10%  ºi
arãtându-se sceptic faþã de altele, precum introducerea
cotelor sau dreptul de veto limitat. Dincolo de asta, fãcea
o criticã severã conceptelor celei de-a treia categorii,
reprezentând cheia legii maghiare.
160. Procentul minoritãþii, din ansamblul populaþiei (unitãþii
administrative respective), care impune utilizarea limbii
materne în administraþia localã.
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Argumentaþia era sistematicã ºi epata cu referiri fie la
un aviz consultativ al Curþii Permanente de Justiþie de la
Haga, din 1930, fie la o lege estonianã din 1925, fie la o
interpretare esenþialistã a criteriului funcþional prin
care se legitimau drepturile colective  anumite!  º.a.
Partea substanþialã a studiului era, cum spuneam,
critica unor concepte specifice. Criticã, e un fel de a
spune. De fapt, le desfiinþa. Voi cita o bucatã: Impedimentele de fond ale Proiectului de lege a minoritãþilor
naþionale ºi comunitãþilor autonome rezultã din utilizarea
în acest text a unor concepte ce au o semnificaþie relativ
fixatã în documentele internaþionale sau în literatura politico-juridicã de specialitate ºi care este alta decât ceea ce
propune documentul elaborat de cãtre UDMR. Datoritã
acestui fapt, asocierea ideii de «autodeterminare internã a
comunitãþii autonome» cu cea de «subiect politic» ºi de
«subiect de drept public» poate produce  conform unei
logici care a fost explicitatã în paginile anterioare 
confuzii cu efecte perturbatoare asupra raporturilor pe
plan internaþional ºi asupra mecanismelor de protecþie a
suveranitãþii statului român161.
Asupra mecanismelor de protecþie a suveranitãþii
statului român!? Nu era pusã în discuþie voinþa politicã
contextualã, ci chiar legitimitatea conceptelor. Noi împãrþisem munca în bucãþi ºi, la final, ne-o evaluasem reciproc,
apoi ansamblul. Partea criticã de care se ocupase Valentin
Stan mi se pãruse exageratã. Prea erau enunþate cu siguranþã incompatibilitãþile ºi deci imposibilitãþile. Cine a
studiat ceva mai multã matematicã ºtie cã imposibilitãþile
nu sunt uºor de demonstrat. Sau, cum spunea un filosof
al gândirii analitice, imposibilitatea aratã cã ceva a fost
prost gândit. Chiar sã creeze concepþia UDMR, reflectatã
în proiectul de lege, o problemã pentru suveranitatea
României? E greu sã controlezi un raþionament cu concepte
161. Gabriel Andreescu, Valentin Stan, Renate Weber, Concepþia
UDMR privind drepturile minoritãþilor naþionale, Centrul
pentru Drepturile Omului, Bucureºti, 1994, pp. 35-36.
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atât de relativ  totuºi  definite. În momentul finalizãrii
studiului nu am reuºit sã îmi demonstrez suspiciunea.
Studiul a fost tipãrit bilingv  cum sã nu-l fi tradus
ºi-n englezã? , un volum cu foaia ºi coperta luxoase,
sub o egidã care-ºi afirma lucrare cu lucrare ºtacheta. Era
o plãcere sã-l oferi. L-am trimis celor aflaþi pe lunga
noastrã listã de parteneriate. Ambasade, instituþii au cerut
studiul nostru ºi l-au primit. Maghiarii l-au folosit în
elaborãrile lor ºi în luãrile de poziþie. Acest material a
strâns legãtura noastrã cu analiºtii UDMR  cu unul
dintre ei, Miklós Bakk, am ajuns ºi la o fructuoasã
polemicã162.
Dar nu numai noi pãream a fi doritori sã facem cunoscut
studiul. Surprizãtor pentru mine, foarte activ era Consiliul
pentru Minoritãþile Naþionale. Fusesem acceptaþi din 1993
ca observatori la ºedinþele acestei structuri create sub
autoritatea Secretariatului general al Guvernului. Dar
pãream aºezaþi în raporturi de adversitate. Consiliul a
rãspândit studiul în sute de exemplare. Ivan Truþer163 ne
dãdea din când în când un telefon ºi ne ruga: încã douã
pachete, dacã se poate.

*

De la o zi la alta, rolul pe care începea sã-l joace
studiul nostru devenea mai vizibil. Între 12 ºi 13 mai
(1995) am fost invitaþi la Gyula, localitate din estul
Ungariei  locuitã de relativ mulþi români  toþi trei
autorii. Tema seminarului avea un titlu pe mãsura locului: Statul naþional ºi autonomia etnicã. Fusese organizat de cãtre fundaþia Pro Minoritate, a FIDESZ-ului,
Friedrich Naumann, ca deþinãtor de bani ºi Liga Pro-Europa, ca prieten. Prezenþa maghiarã a fost neaºteptatã:
162. Vezi Dezabaterea: Concepþia UDMR privind drepturile
minorit\þilor naþionale, in RRDO, nr. 6-7, 1994, pp. 86-106,
unde Bakk Miklós a polemizat, într-o intervenþie substanþial\, cu studiul nostru.
163. Preºedintele Consiliului, mâna dreaptã a lui Viorel Hrebenciuc,
atunci secretar general al Guvernului.
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Zsolt Németh, vicepreºedinte al FIDESZ; Gáspár Biró,
unul dintre cei mai cunoscuþi experþi în chestiunea minoritãþilor, mai târziu bun prieten; Gergely Pröhle, pre[edintele Funda]iei Naumann din Ungaria... Din þarã sosise
Attila Varga, care reprezenta UDMR-ul în multe dintre
discuþiile legate de proiectul lor de lege. Smaranda Enache
era ºi ea acolo. Seminarul fusese de fapt dedicat studiului publicat de noi. Surprizã, Concepþia UDMR privind
drepturile minoritãþilor naþionale fusese tradus de cãtre
organizatori în limba maghiarã, în revista fundaþiei. ªi
iatã, îl auzim pe vicepre[edintele FIDESZ afirmând cã
studiul reprezintã cel mai important text apãrut în România
în problema minoritãþilor dupã 1940...! Sã fie un comentariu exagerat de politicos? Cumva, o ironie? La câtva
timp am primit Premiul Pro Minoritate al statului ungar
ºi am descoperit astfel cã ironie nu a fost.
Dupã un timp a trebuit sã scriu cu Renate Weber
Evoluþia concepþiei UDMR... ºi sã facem corecturile de
rigoare asupra textului elaborat anterior. Dar acum, la
trecerea câtorva ani, cred ºi eu cã studiul a fost capul unei
serii care a schimbat fondul dezbaterilor politice din
România ºi, implicit, cadrul negocierilor dintre România
ºi Ungaria. Studiul Concepþia UDMR privind drepturile
minoritãþilor naþionale a iniþiat o suitã de cercetãri teoretice, cu aplicaþie directã asupra problemelor de fond ale
minoritãþilor din România. Fãrã o astfel de doctrinã a
minoritãþilor dezvoltatã din mers ar fi fost foarte greu
sã fie gãsite rezolv\ri, în anii care au urmat, pentru multe
provocãri pregãtite sã tulbure viaþa publicã.
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21. O lege a minoritãþilor
naþionale
Succesul mãturase orice timidate. Am fi dorit sã
acoperim locurile goale ale unui program capabil sã împace
obsesiile românilor ºi aºteptãrile maghiarilor. Din raþiuni
de eficacitate ºi completitudine, acesta nu putea fi decât
un proiect de lege a minoritãþilor naþionale. Pãrea cã
zburdãm pe un teren neacoperit suficient de nimeni.
Doar o problemã de timp ºi mijloace. Analiza proiectului
UDMR arãtase ce trebuie urmat: obþinerea drepturilor
concrete cerute de maghiari, dar printr-un sistem de
mãsuri speciale, nu prin sistemul autonomiilor. Ne-am
împãrþit iarãºi munca, în trei. Partea cea mai importantã
a proiectului a fãcut-o însã Renate. Eu aveam problema:
cum anume am putea sã asigurãm dreptul la universitatea
în limba maghiarã, dar, în acela[i timp, prevederea ca
acest drept sã nu poatã fi invocat de cãtre o minoritate
care ar uza de el pur arbitrar: micile minoritãþi sau
romii. Soluþia pe care am ales-o a fost tratarea universitãþii ca un drept la perpetuarea tradiþiilor proprii, prin
aceasta înþelegând ºi instituþiile create de-a lungul timpului,
inclusiv cele de învãþãmânt ori alte forme instituþionale,
care în mod evident au acest caracter164. Universitatea
Bolyai era perfect acoperitã de principiu.
Valentin a venit cu informaþii privind procentul de
minoritari care ar legitima folosirea limbii materne în
164. Gabriel Andreescu, Valentin Stan, Renate Weber, Un proiect
de lege privind minorit\þile naþionale elaborat de cãtre
Centrul pentru Drepturile Omului, in Lucian Mihai (coord.)
Legislaþia în tranziþie, Centrul pentru Drepturile Omului,
Bucureºti, 1995, p. 104.

142

Ruleta. Rom^ni [i maghiari, 1990-2000

administraþia localã. Decretul nr. 1 din ianuarie 1919 al
Consiliului Dirigent din Transilvania, Decretele guvernamentale ungare din 1919 ºi 1923, o lege din 1920 din
Cehoslovacia dãdeau cifra de 20%. Procentul de 20%
era ºi cel intermediar dintre opþiunea UDMR  10%  ºi
a Consiliului pentru minoritãþile naþionale, de 25%165.
L-am ales! S-a dovedit o soluþie vizionarã sau pur ºi
simplu raþionalã. 20% a fost cifra asupra c\reia s-a oprit
Legea administraþiei locale, peste mai mulþi ani.
Am publicat proiectul de lege într-un supliment al
revistei RRDO, Legislaþia în tranziþie, împreunã cu critica
proiectului prin care Consiliul pentru Minoritãþile Naþionale
încercase sã stopeze iniþiativa maghiarã. L-am rãspândit,
l-am tradus în englezã strategia pe care o ºtiam atât de
bine. Dar ar fi fost ideal sã introducem textul ca iniþiativã
legislativã. De aceastã datã, parlamentarii UDMR nu
mai erau de nici un ajutor. UDMR nu va renega niciodatã
proiectul sãu, în ciuda consecvenþei cu care a urmãrit
realizarea unei legislaþii bazate pe sistemul mãsurilor
speciale. Ba chiar, în discuþiile private, lideri ai UDMR
au exclus orice iniþiativã de promovare a unei alte legi
decât a lor.

*

În contextul de atunci era evident cã doar PDSR ar fi
putut schimba strategia conflictualã a coaliþiei naþionaliste. Am avut un moment iluzia cã o argumentare raþionalã poate sã penetreze în mintea bãtrânilor sãi lupi.
Aºa cã am fãcut un text în care sugeram de ce este bine sã
se adopte o lege a minoritãþilor naþionale, menþionam cã
o ofertã rezonabilã existã, i-am pus eticheta neutrã a
Centrului pentru Drepturile Omului ºi l-am transmis, prin
Truþer, spre vârful PDSR. Argumentele erau chiar cele în
care credeam cu adevãrat, dar un pic îngroºate, cu un pic
de exces asupra pericolelor unui eventual eºec O strategie
165. Miza era, evident, Clujul. În oraºul lui Funar, maghiarii
sunt circa 23%.
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de punere pe gânduri. Consider cã observaþiile de atunci
sintetizeazã multe dintre datele problemei, aºa cã le cred
utile ºi în excursul nostru de acum:
1) Stabilitatea internã ºi situaþia minoritãþii maghiare
Douã sunt condiþiile fãrã de care nu se poate spera
rezolvarea pe termen lung a problematicii minoritãþii
maghiare:
a) asigurarea drepturilor pe care populaþia maghiarã
le-a avut teoretic, pe hârtie, ca minoritate, pânã în 1990;
b) recãpãtarea instituþiei simbol a comunitãþii maghiare,
Universitatea Bolyai.
2) Principiile rezolvãrii contenciosului majoritate
românã  minoritate maghiarã
a) În cadrul constituþional existent;
b) Prin intermediul unei legi a minoritãþilor naþionale
care sã se adauge la Constituþie  fãrã sã o încalce sau sã
domine alte legi.
3) Necesitatea unei legi a minoritãþilor ca alternativã
la strategia autonomiilor
Asigurarea drepturilor minoritãþilor pentru ca acestea
sã se simtã confortabil reprezintã un obiectiv de civilizaþie
ºi, în acelaºi timp, o condiþie a stabilitãþii interne. Care
sunt cãile cele mai convenabile într-o situaþie datã? Aceasta
nu constituie numai o problemã de drept, ci o problemã
de negociere politicã între toate categoriile implicate.
Minoritatea maghiarã are un numãr de cereri care privesc
utilizarea limbii în justiþie, administraþie, educaþie, managementul instituþiilor culturale maghiare º.a. În scopul
promovãrii acestora, UDMR a propus, în 1993, un proiect
de lege nediscutat nici pânã acum. Proiectul presupune
schimbãri constituþionale. Dupã pãrerea autorilor acestui
program, condiþiile din România nu sunt adecvate, astãzi,
pentru o astfel de strategie de promovare a drepturilor
minoritãþii maghiare. Pe de altã parte, partenerii de negocieri cu minoritatea maghiarã trebuie sã reþinã douã aspecte:
a) Concepþia autonomiilor este recunoscutã în lume ºi
va fi privitã, în final, cu înþelegere.
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Ceea ce solicitã UDMR prin proiectul sãu de lege nu
este nici absurd, nici ilegitim. Existã, pe de o parte,
practica autonomiilor ºi regiunilor cu statut special, în
forme variate, în Europa. Pe de altã parte, experþi de
referinþã în comunitatea internaþionalã considerã cã autonomia este unul dintre cele mai eficiente mijloace de
rezolvare a problemelor minoritãþilor. Francesco Capotorti
nota în Raportul sãu: «dintre þãrile analizate (46 de þãri 
n.n.), `n cele care au recunoscut existenþa pe teritoriul lor
a grupurilor etnice ºi lingvistice ca entitãþi ce solicitã un
statut special, se aplicã o politicã bazatã pe concepþia
pluralistã. În unele dintre aceste þãri s-a considerat cã
stablirea unei structuri federale de guvernare sau acordarea autonomiei unei anume regiuni reprezintã mãsuri
eficiente de apãrare a individualitãþii ºi drepturilor acelor
grupuri166». Chiar dacã statele nu recunosc vreun «drept
la autonomie», reacþia marilor puteri la soluþii care merg
de la autonomii la federalizare este pozitivã, ca formulã
de îndepãrtare a tensiunilor ºi stopare a violenþelor. (Este
cunoscutã relaxarea cu care a fost tratat noul statut al
Transnistriei, în cadrul OSCE ºi Consiliului Europei.)
Iatã douã exemple care vorbesc despre «spiritul» în care
se trateazã chestiunea autonomiilor: Documentul Reuniunii
de la Copenhaga a Conferinþei cu privire la dimensiunea
umanã, a CSCE, din 29 iunie 1990: «unul dintre mijloacele
posibile, pentru atingerea acestor scopuri, este asigurarea
unor administraþii corespunzãtoare locale sau autonome,
care sã corespundã împrejurãrilor istorice ºi teritoriale
specifice ale unor astfel de minoritãþi ºi în concordanþã
cu politica statului în cauzã»167; Rezoluþia 232 (1992) cu
166. Francesco Capotorti, Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of
Minorities, Study on the Rights of Persons Belonging to
Ethnic, Religious and Linguistic Rights (1977), Center for
Human Rights, Study Series 5, United Nations, New York,
1991, p. 97.
167. Document on the Copenhagen Meeting of the Conference
on the Human Dimension of the CSCE, Copenhaga, 29
iunie, 1990, parag. 35, p. 41.
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privire la autonomie, minoritãþi, naþionalism ºi Uniunea
Europeanã, adoptatã de Conferinþa Permanentã a Autoritãþilor Locale ºi Regionale din Europa, considerã necesar
ca statele sã acþioneze pentru instaurarea democraþiei
«efectuând o redistribuire pe scarã largã a puterilor între
Guvernul central, regiuni ºi autoritãþi locale ºi, în special,
prin recunoaºterea ºi protejarea identitãþii ºi dreptului
minoritãþilor de a juca un rol în administraþia publicã,
conform principiului subsidiaritãþii, respectându-se structurile administrative ale fiecãrui stat»168;
b) Presiunea în sensul obþinerii autonomiilor poate
scãdea numai prin introducerea unei formule alternative
(care sã domine strategia autonomiilor).
Dar, dacã nu se rãspunde pozitiv la strategia UDMR,
trebuie asigurate minoritãþii maghiare drepturi care sã o
facã sã se simtã sigurã ºi confortabilã. Acest lucru este
posibil numai printr-un sistem de protecþie generalã care
înseamnã, în condiþiile noastre, o lege a minoritãþilor
naþionale. Dacã aceastã lege a minoritãþilor nu va rezolva
obiectivele de bazã concrete ale maghiarilor, în nici un
caz ea nu va ap\rea ca o concurentã la ideea autonomiilor,
ci din contrã, va duce la concluzia cã autonomiile sunt
ultima soluþie.
4) Factori care menþin pericolul unor conflicte
a) Dãm pe scurt doar câteva rezultate ale cercetãrilor
privind dezvoltarea conflictului dintre o minoritate ºi
stat:
Comunitãþile care formeazã o societate tind spre separare iminentã atunci când unele: «devin convinse cã auto-administrarea (self-rule) va avea ca rezultat mai multã
justiþie ºi calitate a vieþii pentru variatele grupuri etnice
decât în cazul sistemului unificat al statului169». În acest
168. Resolution 232 (1992), Standing Conference of Local
and Regional Authorities of Europe, 27th Session (17 -19
martie 1992), II, 4, p. 3.
169. Alexis Heraclides, The self-Determination of Minorities in
International Politics, Frank Cass, 1991, p. 16
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caz, cu cât identitatea naþionalã este mai puternicã, cu
atât pragul inegalitãþii ºi dezavantajelor (subiective) care
declanºeazã adversitatea este mai mic.
Factorii importanþi care duc la tendinþa de separare ºi
la violenþã sunt:
 distanþa dintre aºteptãri ºi realizãri;
 asocierea frustrãrilor cu mândria apartenenþei la
un anumit grup;
b) Evoluþia conflictului intern depinde considerabil
de absenþa sau prezenþa unor factori externi. S-a demonstrat în practicã cã implicarea externã schimbã complet
posibilitãþile de acþiune ale actorilor interni. Peste o
anumitã cotã, conflictul cu comunitatea maghiarã din
România va duce la intervenþia Ungariei. În aceastã situaþie, pericolele pentru statul român devin incomparabil
mai mari;
c) Ultimii ºase ani au dus la alienarea populaþiei
maghiare. Nu e nevoie sã discutãm dacã aceastã alienare
este motivatã ori nu. Dar ea înseamnã o bombã cu explozie întârziatã, cãreia nu i se cunoaºte ceasul.
5) O lege a minoritãþilor naþionale poate fi prezentatã
într-un mod convenabil politic.
(a) Va constitui un semnal pozitiv pentru comunitatea
internaþionalã;
(b) Ea poate fi o soluþie de compromis între populaþia
cu tendinþe naþionaliste ºi maghiari:
 în primul caz, ca o afirmare a voinþei politice
pentru o strategie proprie, care sã lase în urmã
dezbaterile pe tema autonomiilor;
 în al doilea, ca o victorie a voinþei de reconciliere,
a maturizãrii politice, a dorinþei de a înlocui stadiul confruntãrilor cu unul al colaborãrii.

*
Pescuitorii noºtri în ape tulburi din PDSR chiar de
asta aveau nevoie: sã nu se ajungã la vreun compromis
decent cu UDMR. Nu am primit nici un rãspuns, deºi, în
alte cazuri, liderii PDSR fãceau mãcar act de politeþe.
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Aºa cã, la sfârºitul lui 1994, ne-am adresat prietenilor
noºtri. Amicii de la PAC! Le-am propus proiectul cu care
sã învingã celelalte douã propuneri de lege care aºteptau
la Camera Deputaþilor (cel al UDMR ºi cel al Consiliului
pentru Minoritãþile Naþionale). I-am scris lui Vasile
Popovici, explicându-i în amãnunt de ce merita sã aibã o
astfel de iniþiativã legislativã. A venit la noi, a luat textul,
s-a arãtat entuziasmat de idee. Peste câtva timp a revenit
sã ne anunþe: PAC este gata sã preia proiectul, dacã
acceptãm sã fie depus sub numele lor. Excelent, nu þineam
sã ne punem numele sub proiect. Vor fi numai câteva
mici schimbãri, ne-a mai spus el. A rãmas sã ne aducã
forma finalã.
Am aflat în curând cã PAC urma sã depunã proiectul
de lege la Parlament. Vasile Popovici a ºi venit peste
câteva zile cu proiectul lor. Aveþi observaþii?, ne-a
întrebat el, mai mult de formã. Am luat copiile. Le-am
citit. Catastrofã! Liderii PAC fie schimbaserã termeni,
arãtând cã nu au habar de codurile de specialitate, fie
schilodiserã drepturile. Mi-l închipuiam pe Manolescu,
cum intervenea el pe text, gãsind soluþii inteligente!
Am fãcut observaþiile noastre pe ce interveniserã ei.
Dar PAC a depus la Camera Deputaþilor textul inventat la
partid. Pe 11 martie 1995, i-am trimis lui Vasile Popovici
o scrisoare indignatã. Un citat spune câte ceva despre
criza de comunicare dintre un grup specializat ºi unul
care se juca de-a politica: Unele remarce puteau fi
însuºite, unele opþiuni PAC puteau þine de perspectiva
politicã specificã, dar altele au intrat în contradicþie cu
spiritul proiectului elaborat de Centrul pentru Drepturile
Omului ºi cu fondul problemei. Ceea ce a rãmas din
proiect este numai o caricaturã a celui iniþial. El face
deservicii scopului pentru care a fost elaborat. Un numãr
de intervenþii ale voastre în proiect reprezintã chiar un
miss-use al proiectului nostru.
I-am spus mai departe: În aceastã situaþie, din pãcate,
Centrul pentru Drepturile Omului va trebui sã facã un
anunþ referitor la maltratarea concepþiei sale privind o
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lege a minoritãþilor naþionale. Iartã-mã dacã formula þi se
pare severã, dar ea este necesarã. Îmi pare rãu cã trebuie
sã adaug cã modul în care voi aþi tratat problema (promovãrii unei legi a minoritãþilor) este infatuat, fãrã responsabilitate ºi reflectã stilul oamenilor politici care, dacã au
cãpãtat o funcþie sau un loc în Parlament, îºi închipuie cã
au devenit informaþi, inteligenþi ºi competenþi.
Eram desigur ºocaþi de modul în care cei de la PAC se
jucaserã de-a fãcutul legilor: Nici unul dintre colegii
mei nu este dispus sã-ºi piardã timpul, ca sã producã
avortoni, chiar dacã aceºtia devin «avortoni parlamentari». Aici [la CDO] existã... resurse. Dacã vorbesc despre
beneficiul acestor resurse, am în vedere nu utilizarea lor
de cãtre oamenii politici în sensul vremurilor nu de mult
dispãrute, când munca profesionalã era doar un adjuvant
al voinþei PCR, ci la supunerea opþiunii politice la exigenþele specializãrii.
Eram prieten cu Vasile Popovici, dar este firesc sã fii
mai prieten cu principiile. Proiectele de lege privind
drepturile minoritãþilor naþionale nu au fost niciodatã
dezbãtute în Parlament. UDMR a urmat ideea inteligentã
de a opera asupra legilor speciale. În anul 1999 ºi, apoi,
în 2001, cele douã norme juridice fundamentale  privind
învãþãmântul ºi administraþia localã  au ajuns la final.
Între timp a fost adoptatã norma care acoperã, în sfârºit,
problema discriminãrii170. În acest context, se ridicã întrebarea: mai are sens adoptarea unei legi generale a minoritãþilor? Ar mai fi nevoie de ea?
Astãzi, privind la proiectul din 1995, putem s\ ne d\m
seama de ce este el depãºit. Urmând problema maghiarã,
am lãsat afarã chestiuni care astãzi apar ca reprezentând
fondul. Una ar fi problema recunoaºterii minoritãþilor.
Dupã alegerile din 2000, în Parlament au apãrut minoritã]i exotice. Pânã unde mergem pe aceastã proliferare
de comunitãþi care ocupã bãncile Parlamentului? Desigur,
170. Ordonanþa 137/1999.
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trebuie o formulã de definire explicitã a ceea ce a fost
recunoscut ca minoritate naþionalã; apoi, puse condiþiile
pentru orice nou grup minoritar ce doreºte reprezentare
parlamentarã.
O altã chestiune ar fi aceea a noilor grupuri etnoculturale. Existã astãzi în România circa 2000 de kurzi,
majoritatea refugiaþi politici. Ei ºi-au exprimat dorinþa
unor ºcoli în limba maternã pentru copiii lor. Subvenþionate de stat. Este oare cazul ca statul sã facã acest
efort? Sau arabii, circa 15 mii, dintre care câteva mii de
cetãþeni români. Cum s-ar insera oare aceastã comunitate
în sistemul plurietnic românesc?
Aspectele electorale ar trebui mai bine definite. Practicile ºi normele s-au amendat nepermis de mult în perioada
1990-2000. Alegerile locale au oferit un cadru relativ
generos pentru minoritãþi, pânã în 2000. Nu ar trebui
revenit pe logica drepturilor câºtigate, la sistemul care se
dovedise eficient?
Chestiunea finanþãrilor de la stat pentru minoritãþi
trebuie la rândul ei atacatã. Uniunile culturale au monopolizat banii publici destinaþi susþinerii identitãþii culturale.
Monopolul a fost urmat de abuzuri. Banii contribuabililor
nu sunt acordaþi pentru ºefii uniunilor, ci pentru comunitãþi. Ar fi necesarã o reglementare nouã, prin lege, care
sã oblige licitarea de proiecte.
Unde sunt astãzi întrebãrile care ni se pãreau esen]iale
în 1995? A avut loc o evoluþie substanþialã a sistemului
de drepturi. Practic, din obligaþiile mai vechi rãmâne
adãugarea asistenþei în limba maternã în justiþie, în cazurile civile. Apoi, rãspunsurile la noile provocãri etno-culturale enumerate mai sus. Astfel de adãugiri îºi gãsesc
cadrul firesc într-o lege a minoritãþilor naþionale gânditã
ca o Constituþie a minoritãþilor.
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22. Consiliul pentru Minoritãþile
Naþionale
Poiectul de lege privind minoritãþile naþionale fusese
o continuare directã a travaliului tehnic fãcut cu ocazia
studiului asupra concepþiei UDMR. Studiul era cel care îl
fãcuse posibil. Succesul acestui document, mai ales între
maghiari, mã fãcuse sã uit câteva nedumeriri cu care
rãmãsesem din timpul discuþiilor de elaborare. Pânã la
urmã, am revenit la lucrare. Cum se întâmplã des în
viaþã, am luat în serios un lucru important, plecând de la
un accident minuscul.
Accidentul apãruse în contextul relaþiei relativ strânse
pe care APADOR-CH a avut-o câþiva ani cu Consiliul
pentru Minoritãþile Naþionale. Aceastã instituþie, care a
funcþionat, începând cu 1993, sub autoritatea directã a
secretarului general al Guvernului, era formatã din reprezentanþi ai uniunilor create de minoritãþile naþionale.
Având în vedere cum a funcþionat CMN imediat dupã
apariþia lui, instituþia pãrea o gãselniþã a PDSR-ului de
contracarare a UDMR. Era nemulþumitã formaþiunea reprezentativã a maghiarilor de ceva? Imediat venea CMN 
format din atâtea alte minoritãþi!  ca sã susþinã cã el
este mulþumit171. (Din acest punct de vedere, exemplul
cel mai penibil a fost atitudinea antimaghiarã a unor
lideri ai romilor ºi a campionului absolut al acesteia,
Mãdãlin Voicu.) Cum democraþia funcþiona radical tocmai
în CMN  fiecare uniune având un vot, indiferent de
mãrimea comunitãþii reprezentate  maghiarii rãmâneau
171. Ceea ce într-un fel era [i motivat. Pentru micile minoritãþi,
cadrul legislativ existent era, practic, suficient. Iar resursele
venite de la Guvern pentru protecþia minoritãþilor naþionale,
administrate de cãtre CMN, creau o reþea de interese materiale care afectau atitudinea liderilor de uniuni.
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totdeauna în minoritate. Aºa cã UDMR a anunþat la
un moment dat suspendarea sa din Consiliul pentru Minoritãþile Naþionale. În contextul dat, rãmânea ca raporturile
Uniunii cu Guvernul sã fie cel mai des intermediate de
ºeful CMN  Ivan Truþer , omul secretarului general al
Guvernului, Viorel Hrebenciuc.
Cum în acea perioadã ºi-a manifestat prezenþa în
România, foarte des, Înaltul Comisar pentru Protecþia
Minoritãþilor Naþionale, cum UDMR conta pe atitudinea
Comitetului Helsinki, cum Guvernul avea nevoie sã arate
cã doreºte dialogul, s-a ajuns la implicarea APADOR-CH
în proiectele CMN. ªi noi eram interesaþi de o astfel de
colaborare. Comunicarea cu nivelurile de decizie ajutã
deseori la prevenirea sau dezamorsarea crizelor. Iar în
România erau de prevenit crize! Dincolo însã de transmiterea de atitudini ºi mesaje, colaborarea cu CMN însemna
ºi participarea, împreunã, la o mulþime de evenimente.
Întrunirile interne ºi internaþionale alãturi de CMN au
fost un câºtig ºi pentru cã aºa fãceam inventarul actorilor
din structurile guvernamentale. Oamenii regimului: din
interiorul ºi din afara instituþiilor. Îi vedeai cum gândesc
ºi cum se comportã. ªtiai la ce poþi sã te aºtepþi.
Pentru cã tot am invocat întâlniri, aº povesti, ca o
parantezã, una care avea de ce sã-mi rãmânã în minte:
seminarul din 2-3 septembrie 1994. Sub egida Guvernului
României, a Consiliului pentru Minoritãþile Naþionale ºi
a Comitetului Helsinki, din Olanda fuseserã aduºi la
Bucureºti câþiva experþi internaþionali172. Între participanþi  guvernamentali ºi organizaþii neguvernamentale173.
Câteva prezentãri teoretice, câteva analize concrete, dar
reci174 ºi, dupã asta, dezbaterea liberã.
172. Patrick Thornberry, Arie Blood, Pieter van Dijk, Frank
Kuitenbrower, Jaap de Hoop Scheffer, Hugo Fernandes
Mendes. Fãceau parte din bibliografia noastrã.
173. Ivan Truþer ºi Ovidius Pãun, ca ºi Ambasadoarea Olandei la
Bucureºti, Monique de Frank.
174. S-au discutat proiectele de lege privind minorit\þile naþionale trimise la Parlament.
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Iatã-l pe Nikolaus Kleininger, reprezentând Ministerului
Învãþãmântului. La întrebarea: Cum de mai este valabilã
hotãrârea de a nu primi la ºcoalã copii care au depãºit
vârsta de 10 ani?  mãsura afecta în primul rând copiii
romilor , Nikolaus Kleininger a rãspuns rãstit: De ce
nu au venit pânã la 10 ani?. Doamna Irina Moroianu
Zlãtescu, directoarea executivã a Institutului Român pentru
Drepturile Omului, a vorbit, tot repetându-se, despre cel
mai paºnic popor din lume  care, desigur, era poporul
român. El de la 1400 nu a fãcut decât sã se apere în timp
ce alþii îl tot atacau. ªi tot aºa, de la 1300, de la 1400, ba
ºi în timpul rãzboaielor mondiale, românii se tot apãrau
de popoarele rele. Cel mai paºnic popor din lume!
Pare ciudat, dar doamna Zlãtescu a putut fi depãºitã
de reprezentantul Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti din
România. Tiberiu Benedek a oferit un discurs delirant
despre condiþiile de lux oferite copiilor de învãþãmântul
din România. Eforturile statului îi aminteau acestui personaj de obiceiurile boierilor, care aduceau profesori
acasã, pentru a preda la câte 4-5 copii. Am fost destul de
rãu ca sã-l întreb: poate face comparaþie între procentele
repartizate în alte state educaþiei ºi cele repartizate la
noi? Nu ºtiu, a rãspuns domnul Benedek, dar cunosc
cât de mult profitã bãncile occidentale de pe urma noastrã.
Eu ºi Renate ascultam ºi bifam. Experþii noºtri internaþionali, cãrora li se traducea la cascã, aveau o faþã
încremenitã. Oare ce gândeau?
Ivan Truþer, mult mai relaxat ºi cu o indiscutabilã
inteligenþã practicã, nu dramatiza divergenþele. Avându-l
patron pe Hrebenciuc, pãrea cã nu se simte obligat sã
dea semnele de loialitate naþionalistã, atât de jos cum o
fãceau Nikolaus Kleininger175 sau doamna Irina Moroianu
175. Cu Nikolaus Kleininger am avut tot felul de experienþe
incredibile. La o întâlnire cu delegaþia Parlamentului european
(UE), care investiga situaþia din România dupã adoptarea
Legii învãþãmântului nr. 84/1995, el a falsificat poziþia
Forumului Democrat German din România, cãruia îi era
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Zlãtescu sau chiar dl Benedek, un client, dupã cum se
vedea. Pot spune, ca urmare, cã ne-am înþeles bine.
Într-un moment oarecare, într-o discuþie cu Studiul în
mânã, Truþer mi-a spus, între noi: I-am dat ºi lui Funar
cãrþile. Când a vãzut numele, s-a înroºit. Stai, i-am spus.
Citeºte. O sã vezi!.
Aici doream sã ajung. Deci, Funar fusese invitat sã se
uite cu interes la studiul nostru! (Remarcasem ºi tonul
discuþiei între cei doi, cel puþin cum fusese povestit:
la per tu.) Nu am comentat. Dar dupã aceea am luat
volumul care purta ºi semnãtura mea ºi l-am citit cu
creionul în mîn\.

vicepreºedinte, afirmând cã FDGR ºi-a exprimat acordul
faþã de prevederile legii. A prezentat o hârtie în acest sens,
semnatã... de el. Eram de faþã ºi aveam copia poziþiei
oficiale exprimatã de preºedintele de atunci, domnul Philippi.
Kleininger a fost pus în situaþia, penibilã pentru toþi cei
prezenþi, sã caute o explicaþie pentru existenþa a douã documente cu conþinut opus.
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23. Anul 1995, anul marilor crize:
revoltã în CDR contra neloialitãþii
UDMR
Anul 1995 a debutat cu totul neaºteptat: PSDR ºi
PAC nu au gãsit o tacticã politicã mai bunã decât catalogarea colegului din Convenþie, UDMR, drept primejdie
naþionalã176. Tocmai arãtase Barometrul de opinie publicã
din decembrie 1994, comandat de Fundaþia pentru o
Societate Deschisã, scãderea serioasã a partidelor ºovine,
tocmai salutase Andrei Cornea declinul naþionalist-extremiºtilor177 care adunau, la acea datã, 14% din intenþiile de
vot (faþã de 22% în martie), când iatã, ai noºtri pãreau
sã se repeadã în locul lãsat gol. La 7 ianuarie, Béla Markó
þinuse, cu ocazia aniversãrii a cinci ani de la înfiinþarea
UDMR, o cuvântare întitulatã Programul de autonomie
al UDMR. Nimic nou faþã de ceea ce UDMR repetase
din 1990. Referirea la autonomie se gãsea în fiecare nou
document. PAC însã a dat un comunicat în care condamna
sever ideile maghiare. La Conferinþa din 13 ianuarie,
Nicolae Manolescu maximiza presiunea sa, ameninþând
cã va suspenda orice colaborare cu partide, organizaþii
sau persoane care nu vor denunþa explicit dreptul la
autodeterminare teritorialã pe criterii etnice. Au urmat,
în avalanºã, declaraþiile asemãnãtoare ale PNÞCD 178,
PL 93 º.a. PSDR-ul lui Sergiu Cunescu se lupta când cu
Constantinescu, când cu maghiarii.
176. Vezi Gabriel Andreescu, CDR ºi politica paºilor controversaþi, 22, nr. 5, 1-7 februarie 1995.
177. Acesta era chiar titlul articolului s\u din revista 22, nr. 2,
1995.
178. Astfel, în Conferinþa de pres\ din 23 ianuarie 1995, PNÞCD
declara c\ nu va tolera pretenþiile exagerate ale UDMR,
care pun în discuþie integritatea statal\ a României (!).
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UDMR se simþea evident în corzi. CDR îi cerea când
declaraþii de loialitate faþã de þarã, când jurãminte cã va
respecta Constituþia. Altfel, sã pãrãseascã barca. Unde va
duce nebunia asta? Ea nu fãcea decât sã ofere PDSR-ului
piedestalul unui partid echilibrat. Izolarea formaþiunii
maghiare dãdea complet mânã liberã coaliþiei naþionaliste
din Parlament ºi din Guvern. Asta, într-o perioadã când
se cereau mãsuri radicale împotriva Consiliului consilierilor ºi primarilor UDMR  nu de mult înfiinþat  ºi chiar
scoaterea UDMR în afara legii.
Acesta este contextul în care am avut o discuþie importantã cu Toni Niculescu. Eram de acord amândoi cu
evitarea replicii supãrate a UDMR. Uniunea nu avea de
ce sã plece din Convenþie. Dacã þin, gestul de rupere sã îl
facã ceilalþi. Pe de altã parte, trebuia explicatã ilegitimitatea atitudinilor din CDR. Am pregãtit cu colegii un
comunicat al Centrului pentru Drepturile Omului. Astfel
de luãri de poziþie nu aveau cum, ºi nici nu era necesar sã
devinã populare. Dar ele trebuiau sã aterizeze în arena
politicã. Pe mesele ambasadorilor, care urmau sã facã
rapoarte pentru ministerele de Externe de acasã. Deveneau un instrument hotãrâtor într-o controversã în care
fiecare actor îºi cãuta legitimitate ºi argumente.
Având în vedere declaraþiile din ultimul timp ale unor
lideri politici, instituþii guvernamentale ºi ale Parlamentului
României, propuneam destinatarilor sã þinã seamã de
consideraþiile noastre înainte de luarea oricãrei decizii.
În ce constau consideraþiile CDO date publicitãþii la 24
februarie 1995?
Dupã ce citam din Documentul Reuniunii de la
Copenhaga (1990), din Declaraþia asupra drepturilor persoanelor aparþinând minoritãþilor naþionale sau etnice,
religioase ºi lingvistice ºi documentele elaborate în cadrul
Consiliului Europei pasajele cu rol de clauzã pentru suveranitatea statelor  citate pentru a sugera soliditatea argumentelor  urmau lucrurile de fond:
Dar nici un document nu conþine prevederi privind
obligaþia persoanelor sau organizaþiilor (partidelor)
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aparþinând minoritãþilor de a face declaraþii de loialitate
faþã de stat. Acest lucru se explicã prin faptul cã orice
declaraþie de loialitate introduce o prezumþie de activitate
subversivã a acestor persoane, organizaþii (partide) aparþinând minoritãþilor. Declaraþiile pe care le fac înalþii reprezentanþi ai statului ori înalþii funcþionari (jurãmânt de
credinþã etc.) þin de responsabilitãþi specifice care introduc
obligaþii specifice.
1. Este adevãrat cã documente de bazã cum ar fi
Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului din 1948
precizeazã în articolul 29, aliniatul 1: «Fiecare persoanã
are îndatoriri (duties  în orig.) faþã de comunitatea în
care dezvoltarea liberã ºi deplinã a personalitãþii sale este
posibilã». Termenul comunitate este asimilat aici cu cel
de stat. Dar trebuie remarcat cã Declaraþia nu introduce
nici un fel de diferenþiere între grupuri de cetãþeni, cu
atât mai puþin între majoritãþi ºi minoritãþi de cetãþeni ai
aceluiaºi stat. Declaraþia se referã la cetãþeni ca indivizi,
cuvântul minoritãþi fiind absent din textul ei. Îndatoririle
faþã de stat rezultã din calitatea de cetãþean la care are
dreptul fiecare persoanã în conformitate cu articolul 15,
paragraful 1. A cere numai anumitor persoane declaraþii
de loialitate, fie ele membre ale minoritãþii sau majoritãþii, ca sã nu mai vorbim despre organizaþii ale acestora,
introduce un element de discriminare profund antidemocratic, ce poate fi interpretat ca o încãlcare a Declaraþiei
din 1948, care a contribuit în mod fundamental la codificarea dreptului internaþional cutumiar (este vorba despre
domeniul drepturilor omului). Aceastã idee este întãritã
de textul Raportului Reuniunii CSCE a experþilor pe
probleme de minoritãþi, de la Geneva, din 19 iulie 1991,
care specificã foarte clar: «Statele participante afirmã cã
persoanele aparþinând unei minoritãþi naþionale se vor
bucura de acelaºi drepturi ºi vor avea aceleaºi îndatoriri
cetãþeneºti ca restul populaþiei». Nu se poate cere declaraþie de loialitate numai unor cetãþeni ºi numai lor, fãrã a
submina ideea de democraþie ºi de egalitate între cetãþeni.
Ceea ce nu înseamnã cã încãlcarea legii sau a îndatoririlor
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ce rezultã din calitatea de cetãþean nu trebuie sancþionate
prompt ºi în aceeaºi manierã nediscriminatorie, oricine
ar fi acela a c\rui vinã, în acest sens, este probatã temeinic
în spiritul ºi litera legii.
2. O declaraþie privind recunoaºterea Constituþiei
României are tocmai acest sens, de declaraþie de loialitate,
ºi este deci o cerere nefireascã. Orice cetãþean este obligat
sã respecte Constituþia României ºi este presupus a o
respecta atâta timp cât faptele sale nu dovedesc contrariul.
Obligaþia ºi, respectiv, presupoziþia nu au nici o legãturã
cu opinia persoanei (sau a unui grup de persoane) cã
legislaþia ori Constituþia ar fi (nu ar fi) perfecte sau ar
trebui (nu ar trebui) schimbate.
3. Trebuie fãcutã distincþia între opiniile critice privind Constituþia (legile þãrii) ºi actele care sunt împotriva
Constituþiei. Anti-constituþionale (ilegale) pot fi actele,
nu opiniile.
4. «Consiliul reprezentanþilor» sau «Consiliul consilierilor ºi primarilor UDMR» ar deveni anti-constituþionale
numai dacã, prin crearea acestor structuri, s-ar realiza
forme de activitate care s-ar împotrivi «pluralismului
politic, a principiilor statului de drept ori a suveranitãþii,
a integritãþii sau a independenþei României» (art. 37,
alin. 2). Inculparea acestor forme de organizare (organizare internã) obligã la aducerea de probe privind existenþa
acþiunilor interzise prin art. 37 al Constituþiei României.
Ultimul punct conþinea propunerea, amintitã într-un
capitol anterior  ºi deci nu o mai reiau  a unei declaraþii
a Parlamentului României privind interpretarea termenului naþional din textul Constituþiei.
Clarificãrile din Comunicatul CDO au fost relevante,
îmi amintesc, chiar pentru UDMR. Aº adãuga doar cã în
acea perioadã am apelat la foºtii colegi din Alianþa Civicã,
deºi relaþiile fuseserã aproape rupte. În fruntea Alianþei 
unde se introdusese un sistem de rotaþie al vicepreºedinþilor  se afla Nicolae Prelipceanu. Ca o observaþie strict
personalã, îi aminteam de experienþa mea cu politicienii
PDSR, pe care-i descopeream referindu-se cu nedismulatã
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plãcere, în diferitele medii, la acþiunile anti-UDMR ale
PAC, PSDR ºi ale altor formaþiuni din Opoziþie. Încercarea unor partide ale Opoziþiei de a obþine câºtig electoral
printr-o propagandã antiminoritarã era fatalã. Dacã Opoziþia îºi pierdea legitimitatea la nivel de principii, atunci
ea intra într-o competiþie pe teren pur pragmatic: un
teren unde era foarte slabã.
Prelipceanu m-a anunþat de primirea scrisorii ºi m-a
asigurat de susþinerea ei. Eram însã deja în luna martie,
iar tema maghiarã intra într-un alt orizont al ei.
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24. Atlanta
Tulburarea care avea loc în cadrul CDR era, se pare,
semnul unei strategii mult mai întortocheate decât gândisem iniþial. Guvernul român era pe ultima sutã de metri în
negocierile cu partea ungarã pentru încheierea Tratatului
de bazã ºi în discuþii confidenþiale cu Guvernul Meciar,
pentru a trage clapa Ungariei. Presiunea internaþionalã
asupra României era în schimb foarte mare. Uniunea
Europeanã, Consiliul Europei, dar ºi Statele Unite voiau
sã punã capãt insecuritãþii sugerate de nemulþumirile
maghiarilor din România. În Raportul sãu privind
Comunitãþile românã ºi maghiarã din România. Conflict
ºi reconciliere, Dennis Sammut nota: Sensibilitãþile
conducerii politice, discursul naþionalist, impactul liderilor militari ºi religioºi asupra dezbaterilor politice ºi
fragilitatea situaþiei pe teren aratã cã un mic incident ( )
poate foarte bine declanºa incidente mai mari. Lecþiile
altor state ne indicã faptul cã spirala violenþei o datã
pornitã este foarte greu de oprit. 179. Dar autorul care
fãcuse o cãlãtorie în luna mai 1994 în Rom^nia ºi avusese
discuþii cu oficialii români spera cã ...se va înregistra în
curând un progres, care va duce la semnarea Tratatului de
prietenie româno-maghiar180.
Domnul Sammut nu avea, dupã cum se vede, puterea
sã-[i imagineze cã Ministerul Afacerilor Externe de la
Bucureºti pregãteºte de zor cartea înfruntãrii împreunã cu
colegii slovaci181, nici lovitura de graþie care urma sã fie
179. Mas\ rotund\ organizat\ de Verification Technology
Information Centre la Chatham House, 13 iulie 1994.
180. Ibidem.
181. Ministrul Teodor Meleºcanu aranjase cu omologul sãu slovac
sã blocheze simultan semnarea tratatelor cu Ungaria, dând
vina pe Budapesta. Numai cã slovacii i-au tras cacialmaua
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datã oricãrei reconcilieri cu maghiarii, prin adoptarea
ofensatoarei legi a învãþãmântului nr. 84, din 1995. Pânã
una-alta, o punere la zid a UDMR de cãtre întreaga
clasã politicã româneascã oferea un atu important naþionaliºtilor din România. Maghiarii n-ar fi fost respinºi
numai de Ion Iliescu, Funar, Vadim sau Verdeþ, ci chiar
de partidele de opoziþie, autointitulate democratice!
Prin ce fire erau manevra]i oamenii politici din Opoziþie,
iatã un lucru pe care societatea noastrã ar trebui sã-l
afle odatã.
Caracterul sofisticat al strategiei antimaghiare din acea
primã parte a anului 1995, în pregãtirea bãtãliei interne
ºi internaþionale care lua proporþii de toatã frumuseþea, a
determinat probabil autoritãþile române sã accepte o mediere
propusã de grupul american Project for Ethnic Relations,
mediere desfãºuratã sub egida fostului preºedinte Jimmy
Carter tocmai în Atlanta.
Masa rotundã desfãºuratã între 14 ºi 15 februarie
1995, la Centrul Carter din Atlanta, avea o componenþã
demnã de notat: Viorel Hrebenciuc, secretar general al
Guvernului; Traian Chebeleu, purtãtorul de cuvânt al
Preºedintelui; Ovidiu ªincai, consilierul lui Adrian Nãstase,
în acel moment primul om din PDSR; Liviu Maior,
ministrul Învãþãmântului; Nicolae Þãran, vicepreºedinte
al Partidului Alianþei Civice. Radu Vasile, chemat ºi el,
ca vicepreºedinte al Senatului României, nu a rãspuns în
final invitaþiei.
Din partea UDMR era prezentã toatã conducerea:
preºedintele en titre Béla Markó; preºedintele de onoare
László Tõkés; preºedintele executiv Csaba Takács; liderul grupului parlamentar UDMR, György Tokay; senatorii György Frunda ºi József Csapó; unul dintre fruntaºii
comunitãþii universitare, Árpád Kelemen.
lui Meleºcanu [i politicii sale externe de doi bani, semnând
în aplauze, la Paris, tratatul lor cu Ungaria. România devenea, astfel, copilul rãu al Europei Centrale.
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Prezenþa societãþii civile era cam anemicã. Numai eu.
(E drept, dezbaterea avea un caracter eminamente politic.)
Am fost invitat la întâlnirea de la Atlanta, înºirându-mi-se
toate poziþiile: Alianþa Civicã, Grupul pentru Dialog
Social ºi Comitetul Helsinki. Mult mai târziu mi s-a spus
cã implicarea mea fusese o solicitare a UDMR. La Atlanta
am fost primiþi de organizatori: Allan Kassof, Livia
Plaks, alþii membri ori invitaþi ai Project for Ethnic
Relations, în frunte cu Jimmy Carter.
Masa rotundã de la Atlanta a stat sub semnul incertitudinii pânã în seara dinaintea plecãrii. Guvernul îl
introdusese în delegaþie pe Emil Roman, membru PUNR.
Anterior, UDMR fusese foarte ferm: fãrã membri PUNR!
In extremis s-a obþinut compromisul: preotul Emil Roman
va avea statut de observator.
Prima zi  15 februarie  a început sub semnul crizei.
Acelaºi Emil Roman s-a prezentat ca membru cu drepturi depline al delegaþiei. Echipa maghiarã a deliberat
50 de minute. Béla Markó a anunþat cã, pentru UDMR,
PUNR-istul rãmâne observator. Întâlnirea a putut începe,
dar totul era deja aºezat sub semnul tensiunii. László
Tõkés a comentat acid nerespectarea regulilor de cãtre
participanþii români. În replicã, Viorel Hrebenciuc ºi
Traian Chebeleu au taxat intoleranþa liderilor UDMR.
Au urmat acuze reciproce pentru atmosfera tensionatã
din România. Unii reclamau violarea drepturilor minoritãþii
maghiare, declaraþiile ostile faþã de UDMR, ceilalþi  intenþia
formaþiunii maghiare de a crea un stat în stat, încãlcarea
legalitãþii prin formarea Consiliului reprezentanþilor ºi a
Consiliului consilierilor ºi primarilor UDMR etc.182
Am ajuns ºi la amiaza primei ºi foarte încãrcatei zile.
Cum nu venisem ca spectator, am încercat sã schimb
cadrul spuselor generale  acesta fiind, cum se vedea, o
adevãratã invitaþie la confruntare. Am propus o agendã
de teme concrete, a cãror rezolvare sã fie chiar scopul
182. Desigur, nu era nimic ilegal în asta. APADOR-CH a f\cut o
analiz\ a chestiunii, transformat\ apoi într-un comunicat.
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discuþiei: utilizarea limbii în justiþie, în învãþãmânt,
inscripþionãrile bilingve, problema Universitãþii Bolyai,
proiectele de lege privitoare la drepturile minoritãþilor
naþionale. De altfel, în mapa participanþilor se afla proiectul propus de Guvern. Eu aveam la mine proiectul
CDO, UDMR a amintit de documentul depus de ei în
1993 ºi de proiectul legii învãþãmântului semnat de circa
500.000 de maghiari.
Ideea a fost acceptatã în principiu. Dar care ar fi
chestiunile concrete prioritare, asta nu a putut deveni
subiectul unui alt acord. De abia la sfârºitul zilei s-au
ales opt teme pe care UDMR dorea sã le deschidã, la ele
adãugându-se alte douã, propuse de Traian Chebeleu.
A doua zi de dimineaþã, Ovidiu ªincai a obþinut definitivarea listei de discuþii: problemele de ordin legislativ;
cele de politicã internã reclamate de UDMR; poziþia
partidelor faþã de drepturile minoritãþilor. Ultima avea în
vedere dorinþa  ce pãrea unanimã  sã se salveze urmãtoarea campanie electoralã de infestarea cu naþionalism.
Pânã la venirea preºedintelui Jimmy Carter, singurul consens
obþinut a fost continuarea dialogului la Bucureºti.
Demnitarii din Guvern ºi PDSR au insistat ca UDMR
sã aibã întâlniri cu arcul guvernamental. Pe rând, Viorel
Hrebenciuc, Traian Chebeleu, Liviu Maior ºi Ovidiu
ªincai au susþinut necesitatea ca UDMR  dacã doreºte sã
facã progrese  sã obþinã votul partidelor extremiste 183.
Trebuie arãtatã toleranþã, invocau ei acest cuvânt greu de
pus alãturi de PUNR sau PRM. În definitiv, protocolul
acestora cu PDSR cerea eliminarea extremismului. Apoi,
nu ar fi dialogul un semnal pozitiv pentru populaþie?
Se crease un moment de confuzie. Era ca ºi cum
liderii UDMR ar respinge spiritul democratic al dialogului ºi ar eluda realitatea politicã. Vor spune oare liderii
UDMR, pânã la urmã, da invitaþiei de a sta la aceeaºi
masã cu Vadim Tudor ºi Gheorghe Funar?
183. Fire[te, nu foloseau acest cuvânt.
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Era cazul sã intervin din nou. Era cea mai mare
capcanã: sã legitimezi politicienii care cereau scoaterea
în afara legii a UDMR. Funar ºi Vadim nu ar fi devenit
prin asta mai puþin impertinenþi. Dar ajungeau mai legitimi. Aºa cã am amintit un lucru elementar: partidele
care refuzã, cel puþin în principiu, extremismul, deþin
circa 80% din locurile în Parlament.
György Frunda a preluat imediat ºtafeta, punând punct
discuþiei: UDMR, CDR ºi PD au între ele o înþelegere
de a nu discuta cu extremiºtii. Nu au cum sã promitã
altceva nici la Atlanta.
Proiectul cu care venise PDSR la Atlanta eºuase.
Preºedintele Jimmy Carter a sosit la sfârºitul primei
pãrþi a discuþiilor din 15 februarie, conduse de fostul
ambasador al Statelor Unite la Bucureºti, Harry Barnes.
S-a referit la interesul Americii pentru ceea ce se întâmplã
în România ºi la disponibilitatea de a-ºi oferi bunele
oficii, dacã este nevoie. Moderatorul întâlnirii, Allan
Kassof a spus douã lucruri simple, înainte de a se retrage.
Liderii UDMR sã rãspundã, dacã doresc sã obþinã anumite rezultate, la întrebarea: cum pot convinge Guvernul
sã coopereze cu ei? Apoi: Guvernul are interesul sã
existe douã milioane de maghiari fericiþi, nu nemulþumiþi.
Ultimele zeci de minute s-au consumat în discuþii
informale pe marginea legii învãþãmântului, a întâlnirilor
menite sã punã la punct, o datã liderii noºtri ajunºi la
Bucureºti, chestiunile de detaliu. La ora 18:00, ziua de
15 februarie, reuniunea a luat sfârºit, cu senza]ia cã s-a
ratat ºansa unor înþelegeri precise. Dar ºi cã s-a reuºit sã
se evite escalada publicã a acuzaþiilor între liderii români
ºi liderii maghiari.
Aº spune cã, pentru un observator al reuniunii  ºi
într-un fel eram ºi asta , partea cea mai interesantã a
evenimentului de la Atlanta a fost atitudinea participanþilor.
Allan Kassof
Era  ºi este ºi astãzi  preºedintele PER. Colaborarea strânsã a PER cu structurile guvernamentale, într-o
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primã perioadã, ori prezenþa în þarã pe vremea regimului
Ceauºescu a lui Larry Watts, primul ei reprezentant în
România dupã 1990, a fost sursa multor suspiciuni184.
Intervenþiile lui Kassof din timpul întâlnirii au avut mai
ales un caracter diplomatic. Comentariile sale (Aceastã
întâlnire nu este o mediere. Nu este un arbitraj. Nu este
o negociere. Nimeni nu dã, nimeni nu primeºte nimic. Ea
este o întâlnire neoficialã. Constituie un schimb de vederi,
în prezenþa prietenilor din America. O ºansã de a avea o
discuþie raþionalã) au rãspuns explicit acuzaþiilor din þarã
(în special, ale PUNR), privind pretenþia Statelor Unite de
a interveni în probleme interne româneºti. Sugestiile finale
ale lui Allan Kassof fãcute maghiarilor ºi Guvernului
reprezentau idei de bun-simþ. Dar, nu mai puþin, ele
indicau esenþa cãii capabile sã evite confruntarea. Capacitatea PER de a implica personalitãþi de talia lui Jimmy Carter
ºi a foºtilor ambasadori ai Statelor Unite la Bucureºti era
un factor de care merita s\ se þin\ seamã.
Traian Chebeleu
Iatã câteva dintre intervenþiile consilierului preºedintelui Ion Iliescu: Foarte mulþi români din Transilvania
se trezesc dimineaþa cu aceleaºi temeri ca ºi cetãþenii de
naþionalitate maghiarã. Le e teamã de tulburarea ordinii
publice, de nesiguranþa pe care le-o creeazã unele dintre
iniþiativele UDMR. Încã din 1992, UDMR a lansat conceptul autonomiei teritoriale, iar celelalte proiecte au
mers în aceeaºi direcþie. Ele au un caracter anti-constituþional, segregaþionist. Consiliul consilierilor ºi primarilor
UDMR trebuie desfiinþat.
Citatele sunt departe de a descrie esenþa poziþiilor lui
Traian Chebeleu. Aº sintetiza atitudinile sale  ºi, probabil, ale preºedintelui  prin patru idei:
184. Sediul PER la Bucureºti a rãmas pânã în 1996 o vilã din
cartierul Primãverii, având permanent un poliþist  oare
poliþist?  la poartã.
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a) Exprimau o poziþie conservatoare: nu ar exista
motive sã deschizi un capitol separat al drepturilor omului,
care ar fi drepturile minoritãþilor naþionale; oricum, se
face un abuz prin transformarea acestei teme într-un
subiect internaþional;
b) Traian Chebeleu nu fãcea distincþia între fapte
cu statut juridic total diferit, cum ar fi exprimarea opþiunilor pentru altã formã a Constituþiei României (prevãzutã
chiar de legea fundamentalã) ºi utilizarea unor mijloace
neconstituþionale pentru schimbarea acesteia (forþe paramilitare etc.). Încercarea sa de a cãuta în statutul Consiliului
consilierilor ºi primarilor UDMR dovada neconstituþionalitãþii acestei forme de organizare pãrea, pe cât de
sincerã, pe atât de inadecvatã;
c) Dorinþa consilierului prezidenþial de a ajunge la
o soluþie de compromis în chestiunea maghiarilor din
România pãrea minimã. Traian Chebeleu mergea probabil
pe ideea cã nu existã partener pe mãsurã prezidenþialã.
d) Consilierul prezidenþial nu folosea discursuri demagogice pro-româneºti, dar pãrea sã considere c\ cetãþenii
României de origine maghiarã deþin, în raport cu ansamblul
populaþiei româneºti, o legitimitate de ordinul doi.
Viorel Hrebeciuc
Intervenþii ale secretarului general al Guvernului:
Aici este un dialog româno-român, nu româno-maghiar.; Am avut înþelegeri anterioare, ºi ele au fost
respectate. S-au dat trei sute de locuri la Universitatea
din Cluj pentru învãþãmânt în limba maternã. S-a creat
Consiliul pentru Minoritãþile Naþionale. Când UDMR
face declaraþii, un observator extern, care nu cunoaºte
realitatea din þarã, are senzaþia cã nu existã nici un fel de
învãþãmânt în limba maghiarã, cã nu existã nici un fel de
autonomie, cã toþi maghiarii sunt nemulþumiþi. Dar când
discutãm chestiuni concrete, vedem cã este vorba numai
de unele amãnunte. De ce UDMR nu aminteºte ºi de ceea
ce Guvernul a fãcut între timp?
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Secretarul general al Guvernului era în acelaºi timp
coordonator al Consiliului pentru Minoritãþile Naþionale.
El nu pãrea sã aibã opþiuni dogmatice. Acþiona în raport
cu conjuncturile politice prin care trecea Guvernul, nu pe
baza unei ideologii proprii. În cursul discuþiilor, Viorel
Hrebenciuc eluda problemele de fond, dând prioritate
chestiunilor concrete ridicate de un lider UDMR sau un
altul. A fost foarte activ în încercarea de a obþine de la
UDMR întâlnirea cu membrii coaliþiei guvernamentale.
Liviu Maior
C^teva afirmaþii tipice: Guvernul Vãcãroiu a fãcut
multe eforturi pentru a rezolva problemele minoritãþilor,
inclusiv cele din învãþãmânt. Este de altfel singurul organism care nu face politicã în România.; Pactul cu
celelalte trei formaþiuni nu a schimbat programul de
guvernare. El este rezultatul unei aritmetici electorale.;
În privinþa descentralizãrii, trebuie notat cã Învãþãmântul
este al doilea domeniu  dupã Sãnãtate  unde bugetul
a fost repartizat la nivel local.; Conducerea PDSR
a cerut organizaþiilor sale locale sã angajeze discuþii
cu filialele UDMR. Se are în vedere înfiinþarea unui
departament pentru minoritãþile naþionale.; Separarea
în domeniul învãþãmântului este un lucru grav. Ministerul
tocmai a schimbat programa privind educaþia civicã pentru
a include principii de toleranþã, de multiculturalitate etc..
Nicolae Þãran
Intervenþiile lui Nicolae Þãran au fost surprinzãtoare
prin severitatea lor, chiar dacã poziþiile PAC de la Bucureºti
puteau sugera eventualitatea acestei atitudini. Citez: Nu
putem oferi soluþii, fãrã identificarea cauzelor care au
determinat ca UDMR sã nu aibã astãzi nici un fel de
alianþã politicã. Din 1992, UDMR tot propune regiuni
administrative speciale. Dacã obiectivul ar fi realizat,
suveranitatea naþionalã ar disp\rea. În concepþia UDMR,
comunitãþile locale sunt bazate pe frontiere etnice. Aºa
ceva nu existã nicãieri în lume. Situaþia creatã astãzi
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faþã de UDMR se datoreazã faptului cã aceasta contestã
ordinea constituþionalã. Dupã 1990 s-au realizat douã
lucruri esenþiale: Constituþia ºi paºii spre integrarea europeanã. UDMR pune în discuþie cele douã genuri de realizãri.; Nu putem sã nu includem în dialog cele trei
partide  PUNR, PRM, PSM.
La Atlanta, Nicolae Þãran a fost singurul care reprezenta, cel puþin simbolic, Opoziþia. (Colegul sãu, Radu
Vasile, fusese oprit de cãtre conducerea PNÞCD sã participe la întâlnirea din oraºul lui Martin Luther King.)
Discursul sãu demonstra:
(a) necunoaºterea documentelor UDMR pe care le
punea în discuþie;
(b) necunoaºterea reglementãrilor ºi practicilor internaþionale în domeniul minoritãþilor naþionale;
(c) o lecturã inadecvatã a Constituþiei ori a altor documente relevante.
Acum, la ºase ani de zile de la evenimentul din Atlanta,
vãd mai precis sugestiile perverse ale discursului sãu.
PAC, pe care-l reprezenta Þãran185, lansase  împreunã
cu PSDR  campania de scoatere a UDMR din Convenþie.
Exact ceea ce trebuia pentru ca, în faþa mediilor interne ºi
internaþionale, sã se comenteze apoi: UDMR a rãmas
singur. PAC îºi ridica mingea la plasã ºi, apoi, tot el
trãgea. A fost interesantã alegerea lui Nicolae Þãran ca
reprezentant al Opoziþiei. Astãzi, dupã ce am cãpãtat mai
multã experienþã, nu pot sã nu mã întreb: ce ar putea sã
ne povesteascã dosarul lui?
Ovidiu ªincai
Ovidiu ªincai a urmat cu multã atenþie un proiect
politic. Într-un stil echilibrat, el a încercat sã identifice
surse de naþionalism în diferite zone ale spectrului politic,
punând PDSR în poziþia de arbitru moderat: Primul
partid care a atacat UDMR este partidul dlui Cunescu,
185. Cum ajunsese timiºoreanul Nicolae Þãran în fruntea PAC
este încã un mister.
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PSDR, spunând cã are informaþii asupra cererii, de cãtre
UDMR, la Congresul sãu din martie, a autonomiei teritoriale. Apoi PAC, apoi PNÞCD. Este nevoie de o întâlnire
amplã, la care sã participe toate partidele parlamentare,
unde sã se discute despre problema autonomiei.
Existã toate condiþiile ca la alegerile urmãtoare naþionalismul sã devinã principala mizã pentru toate partidele.
Iatã un lucru care trebuie evitat cu orice preþ ºi, pentru a
reuºi, sunt necesare încã de acum clarificãri pe acest
subiect.
Acest citat nu poate sugera suficient efortul depus
de cãtre consilierul politic al PDSR (ajutat de intervenþiile celorlalþi oficiali) pentru a determina negocieri, la
Bucureºti, între UDMR ºi ceilalþi membri ai coaliþiei
guvernamentale. Ideea de fond care putea fi realizatã
din intervenþiile sale era dorinþa de a asocia în discuþii
UDMR, PUNR ºi PRM, plus PSM, astfel încât aliaþii
PDSR sã-ºi piardã coloratura extremistã ºi deci un electorat potenþial simpatetic cu PDSR. Pe de altã parte, ªincai
insista asupra caracterului naþionalist al ultimelor manifestãri ale Opoziþiei. În acest context, partidul dlor Adrian
Nãstase ºi Oliviu Gherman ar fi cãpãtat statutul de singurã
forþã echilibratã, puternicã, în mãsurã sã trateze problema
minoritãþilor naþionale în România.
Cum arãtau intervenþiile UDMR-iºtilor?
Béla Markó: Principala problemã a maghiarilor din
România este lipsa de liniºte ºi toleranþã. Prin televiziune,
radio, presã, maghiarul este atacat, acuzat în permanenþã.
UDMR a suportat sãptãmâni de campanie împotriva sa,
Guvernul, ministrul Justiþiei, partidele parlamentare acuzându-l de acte anticonstituþionale. Maghiarilor le lipsesc
ºansele egale în viaþa de toate zilele.
Csaba Takács: Fãrã declaraþii: UDMR este izolat,
este împotriva Constituþiei etc. Trebuie creat un mediu
politic pozitiv. Am fost înºtiinþat cã ieri s-a votat o
moþiune împotriva UDMR în Camera Deputaþilor: numai
o parte dintre parlamentari au intrat în acest joc. Aceasta
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înseamnã cã în societatea româneascã existã posibilitatea
de înþelegere.
László Tõkés: Guvernul României considerã cã
drepturile omului sunt ceea ce el permite sã existe. ªi
deci cel care poate permite, poate refuza. Dupã pãrerea
Guvernului, el ar trebui consultat privind felul în care se
organizeazã oamenii. Este uºor sã râzi de aceste idei în
Atlanta. Pentru a se crea o presiune asupra UDMR în þarã
se foloseºte presa  ºi gândesc prin asta cea mai mare
parte a presei româneºti. Este vorba despre un terorism
psihologic.
Sunt surprins de indulgenþa americanilor privind
implicarea în Guvern a partidelor extremiste. Preºedintele
Austriei, Kurth Waldheim, n-a fost primit în unele þãri
pentru cã în anii 40 a fãcut parte din trupele SS.
Drepturile nu se negociazã. Dacã vrem universitate
maghiarã, asta trebuie datã pentru cã o vrem. Dacã democraþia ar fi autenticã în România, nimeni nu ar îndrãzni sã
refuze un lucru cerut de 500.000 de cetãþeni. Populaþia
maghiarã este mai mare decât populaþia multor state
americane care au universitãþi. Cui au cerut voie sã le
înfiinþeze? Fraþii români sã nu-i provoace pe fraþii
maghiari.186
György Frunda: Scopul minim al întâlnirii dintre
UDMR ºi repezentanþii politici români este stoparea agresivitãþii din presã. Dar ar fi bine sã se realizeze ceva în
planul legislaþiei privind învãþãmântul, procedura juridicã, inscripþionãrile bilingve. Coaliþia guvernamentalã
foloseºte actuala propagandã naþionalistã pentru a distrage
186. Aº subscrie complet la tot ceea ce a spus Tõkés la Atlanta.
Aº subscrie ºi la ultima formulã: Fraþii români sã nu-i
provoace pe fraþii maghiari. Tõkés era absolut indignat de
faptul cã alþii îºi iau dreptul de a hotãrî asupra libertãþii ºi
voinþei lui ºi a semenilor sãi. Eu unul m-aº sufoca la fel,
dacã aº fi pus într-o asemenea situaþie. Oricât de empatici
am fi însã cu acel tip de interioritate care duce la declaraþiile
citate, e limpede cã el este cu totul contraindicat în negocierea relaþiei tensionate dintre douã comunitãþi.
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atenþia de la situaþia realã. Atacurile la adresa UDMR
nu au o bazã juridicã, ci politicã. Faþã de promisiunile
interne ºi internaþionale din aceºti ani s-au fãcut doar paºi
înapoi în recunoaºterea drepturilor minoritãþilor. Statisticile aratã cât de numeroase ºi în câte domenii existã
discriminãri faþã de maghiari.
György Tokay: Autonomia nu este un scop în sine,
periculos pentru cã ar crea un stat în stat. În concepþia
UDMR, autonomia este un mijloc, ºi are ca scop libertatea. Ea include drepturi elementare, printre care dreptul
la identitate.
De ce se respinge trecerea prin Parlament a ideilor
noastre? Soluþiile anterioare nu au rezolvat problema
minoritãþilor.
Aº citi aceste intervenþii ca o cantonare a discursului
în zona principiilor. Aceasta a ºi fost una dintre concluziile generale pe care le putea extrage un observator la
Atlanta: neadaptarea discursurilor liderilor maghiari la o
situaþie concretã de negociere. Era ca ºi cum concepþiile
elaborate în Memorandum ºi în Proiectul de lege privind
minoritãþile naþionale ºi comunitãþile autonome nu-ºi gãseau
o argumentare în plan practic.
Era exact atitudinea opusã oamenilor politici români
întruniþi la Atlanta. Ultimii pãreau sã nu aibã nici o
viziune asupra problematicii ridicate de existenþa unor
minoritãþi naþionale puternice în România. Detaliile de
care se cramponau, aspectele mãrunte la care reduceau
totul nu puteau sã asigure politicile publice necesare
într-o societate atât de complicatã etnic, precum societatea
româneascã.
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25. Tratatul româno-ungar:
intern ºi extern în evoluþia
relaþiilor interetnice
Am povestit cum diferiþii actori, din Bucureºti sau din
provincie, din vârful autoritãþilor publice sau de pe stradã,
cei de pe întâia paginã a ziarelor ori cei din culise, au
încercat sã modeleze realitatea etnopoliticã de dupã 1990.
Dacã cineva are însã impresia cã acum este limpede, cã
tot ce s-a întâmplat rezultã firesc din voinþa actorilor
amintiþi, atunci el a fost cucerit de o iluzie. Nu se poate
explica evoluþia lucrurilor din þarã, dacã nu ai în vedere
ce se întâmpl\ în afara þãrii. România a fost surprinsã,
imediat dupã Revoluþie, de redesenarea vertiginoasã a
arhitecturii continentale. Mai întâi, disoluþia Uniunii
Sovietice a diminuat considerabil ºansele unui propriu
proiect autoritar. Dar, mai ales, procesele de integrare au
marcat profund evoluþia statelor ce tocmai ieºiserã de sub
regimuri comuniste. La începutul anilor 90, România a
cerut, în virtutea tendinþelor de pe continent, integrarea
în Consiliul Europei. Aderarea a avut loc în 1993. În a
doua jumãtate a deceniului, determinãrile au venit dinspre
Uniunea Europeanã ºi NATO.
Asta, dacã ne restrângem la procesele de integrare.
Exemplul fostei Iugoslavii aici, în coasta României, a
constituit, în felul lui, o lecþie pentru factorii de putere
din þarã. Politica externã a Ungariei ºi, într-o mãsurã mai
micã, atitudinile Ucrainei au determinat ºi ele deciziile
Bucureºtiului. În sfârºit, procesul de globalizare, dând
noi ponderi unor instituþii precum Banca Mondialã sau
Fondul Monetar Internaþional, a fãcut România mai sensibilã la intervenþiile din afarã.
Problema maghiarã a reprezentat unul dintre punctele
de pe agenda aderãrii la Consiliul Europei. Desigur,
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România avea sã rãspundã, întâi de toate, pentru
deficienþele ei în materia drepturilor fundamentale. Documentul de acceptare a României ca membru al Consiliului
Europei, Avizul nr. 176187, enumera, în acest sens, mai
multe obligaþii pe care statul român trebuia sã le îndeplineascã în urma aderãrii: schimbarea legislaþiei privind
puterea judecãtoreascã cu una asiguratorie pentru independenþa judecãtorilor; retrocedarea proprietãþilor bisericeºti; schimbarea condiþiilor de detenþie; eliminarea
faimosului art. 200, care incrimina homosexualitatea.
Dar ºi combaterea rasismului ºi a ºovinismului, împreunã
cu aplicarea prevederilor Recomandãrii 1201 a Consiliului
Europei.
Recomandarea 1201 ºi bãtãlia împotriva diabolizãrii
acestei rezoluþii a Consiliului Europei ne-a þinut în campanie de front circa doi-trei ani.

*
Astãzi pare un fel de ciudãþenie câtã energie a fost
cheltuitã în dezbaterile publice din jurul acestui document, prin excelenþã tehnic, care este Recomandarea
1201/1993 a Adunãrii Parlamentare a Consiliului Europei.
Spaþiul oferit de ziare, de posturi de radio ºi televiziune,
fervoarea ºi consecvenþa cu care a fost urmãritã Recomandarea 1201 în conexiune cu eºecul negocierilor pentru
Tratatul dintre România ºi Ungaria ºi situaþia maghiarilor
din România  la începutul anului 1995, dar cu reveniri
periodice în 1996 sau chiar mai târziu  reprezintã un
fenomen de presã excepþional. Excesul emoþional, deficitul de informaþie, intruziunea grupurilor oculte, toate
acestea au favorizat o solidarizare cvasi-naþionalã împotriva Recomandãrii ºi a susþinãtorilor ei externi ori interni.
În afara a doi-trei oameni politici (Adrian Severin, Dinu
Zamfirescu, Horia Rusu), nu prea am vãzut pe mulþi
187. Rezoluþia privind cererea României de a deveni membrã a
Consiliului Europei a fost adoptatã de cãtre Adunarea parlamentarã a CoE la 28 septembrie 1993.
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tratând tema în mod raþional. Apoi noi, cei de la Centrul
pentru Drepturile Omului, Liga Pro Europa mereu activã
la Târgu-Mureº... Atunci a apãrut în 22 un articol al
Doinei Cornea care m-a emoþionat. Neavând nici o experienþã tehnicã în ceea ce priveºte instrumentarul internaþional al drepturilor minoritãþilor, dar înlocuindu-l cu
extraordinarul ei instinct al cauzelor drepte, doamna
Cornea a identificat punctele cheie a ceea ce se întâmpla:
campania împotriva Recomandãrii 1201 fãcea parte dintre
tertipurile nedemne, demagogic-naþionaliste, menite sã
ascundã adevãratele motivaþii; aceastã normã democraticã, Recomandarea 1201, aplicatã concomitent ºi pretutindeni în þarã, nu ar aduce decât un plus de stabilitate
internã; din pãcate, de data aceasta, ºi Opoziþia a
cãzut în plasa Puterii, care, pentru a-ºi camufla intenþiile
ticãloase în faþa opiniei publice interne ºi internaþionale,
s-a servit de ea.
În 1995, am observat cu toþii cum se poate regiza un
fenomen de hipnozã colectivã. Autorii erau Ministerul
Afacerilor Externe ºi colegii instituþiilor de intoxicare.
Nu în beneficiul României, ci, ºi de astã datã, în serviciul
aceloraºi forþe politice care s-au opus, neîntrerupt, de
peste zece ani, europenizãrii României. Europenizarea
trecea, o vedem ºi din acest exemplu, prin statutul minoritãþii maghiare de la noi ºi prin relaþia noastrã cu Ungaria.
Ce trebuia noi sã explicãm în studii detaliate ori în
scurte intervenþii de televizor188? Mai întâi, motivaþia
188. Dar ºi în afara României. A fost o discuþie interesantã, una
dintre multele pe care le-am avut cu Max van der Stoel,
Înaltul Comisar pentru Minoritãþile Naþionale. El pãruse la
un moment dat oarecum convins de Ministerul de Externe
român, care tot punea în faþã ºi îºi arãta susþinerea Convenþiei-cadru. Când i-am explicat însã cã, prin Avizul 176, România
ºi-a asumat aplicarea prevederilor Recomandãrii 1201, Max
van der Stoel s-a schimbat la faþã imediat. Una este sã ai o
opinie diferitã, alta era sã renegi un angajament.
Importantã era însã prezenþa în mass-media. În afara sãptãmânalului 22, televiziunile au oferit atunci spaþiu pentru
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rezoluþiei Consiliului Europei devenitã celebrã sub
titulatura Recomandarea 1201. Dupã 1990, Consiliul
Europei se gãsise în faþa unei iminente extinderi când,
brusc, procesul s-a vãzut sabotat de situaþia minoritãþilor.
Rãzboiul din fosta Iugoslavie, izbucnit în 1991, arãta cã
instabilitatea generatã de conflictul dintre majoritãþi ºi
minoritãþi nu este compatibilã cu democraþia. În acest
context, Adunarea Parlamentarã a Consiliului Europei
a fãcut primii paºi spre dotarea organizaþiei cu instrumentele juridice necesare pentru garantarea drepturilor
minoritãþilor. Recomandarea 1201, ca un document de
prevederi asupra a ceea ce statele trebuiau sã respecte
în privinþa minoritãþilor naþionale (drepturi lingvistice,
educaþionale, culturale etc.) reprezenta faza elaboratã a
unor iniþiative datând din 1990. Printre meritele Recomandãrii, APADOR-CH considera calificarea drepturilor
minoritãþilor drept o componentã a drepturilor omului,
introducerea unei definiþii a minoritãþilor naþionale, explicitarea dreptului de înfiinþare a partidelor politice pe
baze etnice, prevederile referitoare la folosirea limbii în
administraþie ºi justiþie.
Problema de care ne-am lovit noi nu era atât susþinerea
a ceea ce era valoros în Recomandare, cât apãrarea ei de
acuzaþiile aduse. În esenþã, pericolul reprezentat de
douã articole, devenite ºi ele faimoase: art. 11 ºi art. 12.
Articole a cãror recunoaºtere ar fi dus, s-a tot repetat, la
destabilizarea României! Meritã poate sã le reproducem:
(Art. 11) În regiunile în care sunt majoritare, persoanele aparþinând unei minoritãþi naþionale au dreptul de a
dispune de autoritãþi locale sau autonome proprii sau
dezbateri la care am participat sau la care au vorbit Renate
ºi Valentin. Am scris un articol de oarecare anvergurã ºi
pentru lunarul Transition, important pentru media occidentalã. Studii de naturã tehnicã am publicat în RRDO
(Recomandarea 1201, drepturile minoritãþilor naþionale ºi
dezbaterile politice din România, nr. 8 ºi 9) ºi în Studii
Internaþionale, nr. 3, p. 49-63  Recomandarea 1201 ºi o
reþea de stabilitate/ securitate în Europa Centralã ºi de Est.
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de a avea un statut special, corespunzãtor cu situaþia
istoricã ºi teritorialã specificã ºi conform cu legislaþia
internã a statului.
(Art. 12, al. 1) Nici una din dispoziþiile acestui protocol
nu poate fi interpretatã ca o limitare sau restrângere a unui
drept individual al persoanelor aparþinând unei minoritãþi
naþionale, sau a unui drept colectiv al unei minoritãþi
naþionale cuprins în legislaþia statului contractant sau
într-un acord internaþional la care acest stat este parte.
Pentru cine citeºte ºi înþelege, era evident cã art. 11 nu
introducea nici o obligaþie pentru statul român, alta decât
cea prezentã prin însãºi voinþa care a dat naºtere Constituþiei,
de a crea autoritãþi ale administraþiei publice locale. La fel,
în cazul art. 12 din Recomandare. Acesta se referea la
protejarea unor drepturi (individuale ori colective) ce
fãceau parte deja din dreptul intern189. Orice alt drept
colectiv care ar putea fi avut în vedere prin art. 12 era
presupus a fi fost acceptat de cãtre statul în cauzã printr-o
lege internã ori prin ratificarea unui tratat internaþional.
Un argument repetat constant la noi împotriva Recomandãrii 1201 a fost lipsa ei de actualitate dupã adoptarea
Convenþiei-cadru privind protecþia minoritãþilor naþionale. Deºi Comitetul de Miniºtri al Consiliului Europei
a optat într-adevãr, în toamna anului 1993, pentru o
Convenþie-cadru, ºi nu pentru un Protocol adiþional la
CEDO, cum prevedea Recomandarea 1201, el nu putea
invalida un document al Adunãrii Parlamentare, cum era
Recomandarea 1201. În plus, România era într-o situaþie
aparte: ea se obligase în mod expres, la momentul intrãrii
în Consiliul Europei, sã respecte acest document190. Trebuie
subliniat cã Recomandarea 1201 a continuat sã fie sprijinitã
de cãtre Adunarea Parlamentarã ºi dupã întrunirea la nivel
189. Un drept colectiv avut în vedere de cãtre Constituþia
României  art. 59, al. (2)  este dreptul minoritãþilor care
nu au întrunit prin alegeri un numãr suficient de voturi pentru
a fi reprezentate în Parlament de a obþine un loc din oficiu.
190. Vezi Avizul 176 al Adunãrii parlamentare.
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înalt de la Viena din 9 octombrie 1993 a ºefilor de stat ºi
de guvern din statele membre ale Consiliului Europei,
când s-a hotãrât sã se cearã elaborarea unei Convenþii-cadru. La 31 ianuarie 1995  deci cu o zi înaintea
deschiderii Convenþiei-cadru pentru semnare  Adunarea
Parlamentarã a Consiliului Europei a adoptat Recomandarea
1255 privind protecþia drepturilor minoritãþilor naþionale191. Reafirmând cã Protejarea drepturilor minoritãþilor a devenit astãzi una dintre cele mai importante
îndatoriri ale Consiliului Europei, Adunarea Parlamentarã
propunea ca drepturile ce urmau sã fie incluse într-un
nou protocol adiþional la CEDO sã fie preluate ºi din
Recomandarea 1201 (1993).
Deoarece în perioada negocierilor Tratatului româno-ungar, la Bucureºti s-au fãcut afirmaþii vehemente în
legãturã cu caracterul caduc, depãºit, invalid etc.
al Recomandãrii 1201, Adunarea Parlamentarã a adoptat,
la 26 aprilie 1995, Ordinul 508, privind onorarea obligaþiilor ºi angajamentelor luate de statele membre ale
Consiliului Europei192. În art. 7 al Ordinului 508 se
sublinia: þãrile membre sau candidate la calitatea de
membru cu drepturi depline trebuie sã se conformeze
Recomandãrii 1201 (1993) ºi sã fie incluse în procesul de
monitorizare. Cum am spus, România era vizatã direct.
Se prea poate ca, prin aceasta, diplomaþia ungarã sã fi dat
una dintre probele ei de succes. Dar cine obliga România
sã se comporte împotriva principiilor de decenþã internaþionalã ºi deci împotriva propriilor ei interese?
Iar noi trebuia sã argumentãm aceste interese împotriva
unui val incredibil de mãsluitori ai realitãþii. Seria începea
191. Vezi Doc. 7228, raportul Comitetului juridic ºi pentru drepturile omului (raportor Bindig).
192. Adoptarea acestui document în legãturã cu poziþiile autoritãþilor de la Bucureºti este confirmatã de cãtre Secretarul
general adjunct al Consiliului Europei, Heinrich Klebes:
The Council of Europes Framework Convention for the
Protection of National Minorities, in Human Rights Law
Journal, vol. 16, nr. 1-3, 1995, pp. 92-98.

Conceptele

177

cu preºedintele României ºi cu purtãtorul sãu de cuvânt,
care au fãcut constant declaraþii împotriva Recomandãrii
1201, criticând-o pentru periclitarea suveranitãþii statului
român ºi pentru acordarea de privilegii193. Ministrul
Apãrãrii Naþionale, Gheorghe Tinca, venea ºi el cu o tezã
care spune multe: Neliniºtile etnice din zona noastrã nu
ar fi cãpãtat amploarea care o au astãzi, dacã nu ar fi fost
puternic încurajate de ceea ce în plan european se numeºte
politica în domeniul minoritãþilor. Adicã un Ianus a cãrui
faþã nevãzutã pune sub semnul incertitudinii însãºi viabilitatea actualului proces european194.
Toate formaþiunile politice cu oarecare pondere s-au
pronunþat ºi ele public asupra Recomandãrii 1201. Iatã
Comunicatul PDSR din 24 martie 1995: Insistenþa unor
cercuri în pretenþiile lor vizând crearea de administraþii
etnice autonome separatiste ºi acordarea unui statut special,
privilegiat, unor cetãþeni ai României, aparþinând minoritãþii maghiare, inclusiv în ceea ce priveºte oficializarea
limbii materne în viaþa de stat, reprezintã un impediment
în calea necesarei finalizãri, pe baza normelor general
europene, a Tratatului dintre România ºi Ungaria.
Cum era de aºteptat, contestãrile cele mai radicale au
aparþinut PUNR ºi PRM. Stilul lor este de neconfundat.
PUNR cerea intervenþia în timp util a Guvernului ºi
Parlamentului. ...se impune stabilirea persoanelor vinovate
care nu au respectat prevederile Constituþiei României,
care au ignorat Convenþia-cadru...195.
193. În conferinþa de presã din 23 martie 1995, Traian Chebeleu
vedea drept singur obstacol în calea tratatului pretenþiile
de nesusþinut ale pãrþii ungare în ceea ce priveºte clauza
referitoare la minoritãþile naþionale. La conferinþa de presã
din 11 aprilie, Ion Iliescu a susþinut cã Recomandarea 1201
nu reprezintã decât o rãstãlmãcire ºi interpretare incorectã
a unor documente internaþionale ºi a unor reglementãri
juridice internaþionale.
194. Cronica Românã, 18-19 februarie 1995.
195. Comunicatul PUNR din 12 martie 1995. La 28 martie 1995,
preºedintele PUNR, Gheorghe Funar, a trimis preºedintelui

178

Ruleta. Rom^ni [i maghiari, 1990-2000

Dar pânã ºi Convenþia Democratã din România a intrat
în capcanã  cum se exprimase Doina Cornea , susþinând
Guvernul Vãcãroiu în eºecul sãu de a semna tratatul
cu Ungaria, în martie 1995: Într-un moment în care
România a fost pusã într-o situaþie dificilã prin amânarea
încheierii Tratatului româno-ungar, concomitent cu perfectarea Tratatului ungaro-slovac, CDR a hotãrât sã acorde
sprijin politic Guvernului României ºi primului-ministru
cu prilejul prezenþei acestuia la Conferinþa pentru Stabilitate
de la Paris. CDR afirma: Nu suntem însã de acord,
aºa cum am precizat în repetate rânduri, cu revendicãrile de autonomie localã pe criterii etnice prefigurate în
Recomandarea 1201196.
Nu o sã trec prin poziþiile tuturor partidelor, dar aº
mai puncta declaraþiile fãcute de cãtre Nicolae Manolescu
în numele Partidului Alianþei Civice. Pânã ºi în luna iulie
1995  dupã ce mulþi oameni politici din Opoziþie descoperiserã cã este compromiþãtor sã acuzi un document
explicat între timp opiniei publice (ºi revalidat de Adunarea
Parlamentarã a Consiliului Europei), Nicolae Manolescu
enunþa: Dincolo de problema Recomandãrii 1201, care
nu este acceptabilã pentru noi ºi care probabil cã nu va fi
luatã niciodatã în considerare într-un tratat, ideea intrãrii
simultane a României ºi Ungariei în structurile euro-atlantice mi se pare o idee potrivitã.
Recomandarea 1201 a intrat în mai multe tratate.
Aceastã experienþã a domnului Manolescu nu l-a ajutat
însã pe el  ca ºi pe alþi oameni politici veniþi din zona
intelectualã  sã priveascã cu mai puþinã superioritate
tehnicalitatea sofisticatã a dreptului internaþional.
Ion Iliescu o scrisoare deschisã cu urmãtoarele cereri: (a)
schimbarea echipei MAE care negocia, cu partea ungarã,
tratatul româno-ungar; (b) includerea în tratat a despãgubirilor pe care Ungaria le-ar datora României pentru atrocitãþile ºi
distrugerile provocate dupã Dictatul de la Viena; (c) organizarea unui referendum pentru adoptarea tratatului de bazã.
196. Comunicat CDR, la 20 martie 1995, semnat de cãtre Emil
Constantinescu.
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Au existat puþine forþe politice în România care au
interpretat corect Recomandarea 1201 (art. 11 ºi 12).
Astfel, Declaraþia Biroului de presã al Partidului
Democrat din 20 martie 1995 conþinea ºi urmãtorul punct:
Analiza profundã a prevederilor Recomandãrii 1201 a
Adunãrii Parlamentare a Consiliului Europei, invocate
spre a justifica refuzul semnãrii Tratatului cu Ungaria,
demonstreazã cã acest document nu acceptã nici ideea
drepturilor colective ale minoritãþilor, ºi nici pe aceea a
autonomiei administrative pe baze etnice, aºa cum în mod
mincinos Guvernul Vãcãroiu a informat opinia publicã
româneascã. Pe o asemenea analizã ºi pe asemenea concluzii s-a bazat ºi Guvernul Republicii Slovacia atunci
când a acceptat sã semneze Tratatul cu Ungaria. Iar
PL 93: Credem cã Recomandarea nr. 1201, despre
care Guvernul României spune cã este inacceptabilã, este
foarte acceptabilã...197.
În legãturã cu necesitatea declaraþiei vorbisem însã
anterior cu Victor Babiuc198 ºi cu membrii PL 93. Legãtura dintre zona civicã ºi cea politicã a fost, în toatã
perioada dinainte ºi imediat dupã 1996, un element cheie
al strategiei de combatere a coaliþiei naþionaliste. La
sfârºitul anilor 90, legãtura a fost pierdutã încetul cu
încetul, ca sã devinã de abia o relicvã dupã alegerile
generale din anul 2000.
În ceea ce priveºte presa, ea a produs o campanie
istericã împotriva Recomandãrii, cãreia i s-au sustras
foarte puþine publicaþii. Ziarul de atunci al PD, Azi,
sãptãmânalul 22, într-o anumitã mãsurã Evenimentul Zilei 
care a prezentat toate punctele de vedere ºi poziþiile
privind Recomandarea 1201 ori Tratatul româno-ungar 
au reprezentat excepþiile.
197. Declaraþia vicepreºedintelui partidului, Dinu Zamfirescu, din
11 aprilie 1995, reluatã în Cronica Românã din 12 aprilie.
198. În acelaºi timp, un alt membru în conducerea Partidului
Democrat, Adrian Severin, combãtuse sistematic, în presã,
isteria creatã în jurul Recomandãrii 1201.
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Începând cu luna ianuarie 1995, cotidianul Adevãrul a
lansat un atac sistematic împotriva minoritãþii maghiare.
A publicat materiale în care Recomandarea 1201 era
consideratã un pericol major la unitatea statului român ºi
a relaþiilor dintre români ºi maghiari. Adevãrul a atacat
partidele ori personalitãþile care se opuneau interpretãrilor
ziarului ºi a omis informaþiile care propuneau cititorului
o înþelegere diferitã.
În perioada ianuarie-aprilie 1995, România liberã
a devenit la rândul ei un principal mijloc de acuzare
a UDMR, a presupuselor intenþii destabilizatoare ale
Guvernului ungar, a poziþiei unor structuri paneuropene 
cum ar fi Consiliul Europei  faþã de Recomandarea 1201.
Articolele publicate în România liberã au urmat oarecum
limbajul folosit de Adevãrul, Cronica Românã, Dimineaþa,
Vocea României, Libertatea.
Semnificativ pentru caracterul de campanie al României
libere în problema româno-maghiarã ºi a Recomandãrii
1201, la începutul anului 1995, a fost voinþa de a bloca
accesul cititorului la opinii de altã naturã decât cele ale
conducerii cotidianului. Deºi în acea perioadã mai aveam
relaþii apropiate cu Petre Mihai Bãcanu, mi-au fost refuzate materialele referitoare la Tratat ºi Recomandare.

*

Împletirea strânsã a dimensiunii naþionale cu cea internaþionalã a impus, de la un punct încolo, instituþionalizarea unor cercetãri specifice. Aºa a fost creat Centrul de
Studii Internaþionale (CSI), ale cãrui istorie ºi evoluþie au
fost descrise în detaliu în Jurnalul tematic publicat la
Editura Polirom în 1998199. Un numãr de acþiuni care
abordau tema maghiarã, sub dubla ei dimensiune, au fost
duse sub egida Centrului întemeiat în 1994. Prin metodologia pusã la punct: analiza tehnicã de detaliu a problemei
aflate în discuþie; rãspândirea analizei la principalii actori
199. Gabriel Andreescu, Solidaritatea alergãtorilor de cursã
lungã, Polirom, Ia[i, 1998.
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interesaþi; adãugarea unor evenimente care sã dea
greutate intervenþiei, acþiunile CSI au avut mai întotdeauna greutate. (Traduse în englezã, materialele de analizã
erau trimise la ambasade sau la organizaþii internaþionale,
completând o hartã a cãrei eficacitate am putut-o testa
deseori.)
În 1995, a trebuit sã reluãm tema Tratatului dintre
România ºi Ungaria, cu ocazia evenimentului propagandistic pe care Ion Iliescu l-a lansat la 30 august acel an.
Am folosit din nou egida Centrului de Studii Internaþionale.
Preºedintele României  ºi pe atunci!  a organizat un
Simpozion Naþional, venind cu o expunere al cãrei
titlu sugera bine despre ce este vorba: România în vara
anului 1940 sub impactul politicii de forþã. 55 de ani
dupã Dictatul de la Viena. Ion Iliescu trata expunerea sa
drept un apel la reconciliere istoricã între România ºi
Ungaria. ªi, ca sã parã elaborat, textul prezidenþial
susþinea cã apelul se bazeazã pe întemeierea relaþiilor
cu Ungaria dup\ modelul franco-german, eminamente
european ºi pe semnarea unui document politic de
naturã sã consacre reconcilierea istoricã. În loc de Tratatul
politico-juridic de bazã cu Ungaria, Ion Iliescu ne propunea reconcilierea istoricã. Noua iniþiativ\ avea un rol
manipulator, îndreptând lucrurile într-o direcþie care
trebuia evitatã. Presa a fãcut însã o campanie pro. Aºa cã
am elaborat repede un material, pe care l-am trimis celor
interesaþi.
Îl voi reproduce pe larg, în mãsura în care el sintetizeazã multe aspecte ale interacþiunii dintre dimensiunea
internã ºi cea internaþionalã a problematicii minoritãþilor.
Trebuia mai întâi demascatã comparaþia cu relaþia franco-germanã. Care au fost argumentele analizei noastre?
(1) Invocarea modelului franco-german ca model
pentru relaþiile româno-ungare este bine venitã. Dar apelul
Preºedintelui României, Ion Iliescu, este, în spiritul sãu,
contrar modelului invocat. Reconcilierea istoricã dintre
Franþa ºi Germania a fost iniþiatã la numai cinci ani de la
sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial, prin celebra
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Declaraþie Schuman, de la 9 mai 1950, care a pus bazele
viitoarelor Comunitãþi Europene. Esenþa sa a constat
tocmai în abandonarea trecutului de confruntare ºi a
imaginii de duºman a celuilalt. Astfel, deºi 9 mai 1950
reprezenta aniversarea capitulãrii Germaniei ºi a sfârºitului rãzboiului mondial, Robert Schuman, ministru de
externe al Franþei, etnic german originar din Lorena, fost
cetãþean german în timpul primului rãzboi mondial, nu
face în Declaraþia sa nici o referire la responsabilitatea
Germaniei pentru trecutul de confruntare cu Franþa, ºi nu
aduce nici o acuzã pentru lungul ºir de atrocitãþi ale
ocupanþilor germani ai Franþei din timpul rãzboiului.
Întreaga Declaraþie este o adevãratã pledoarie pentru
construcþia împreunã a viitorului, prin depãºirea trecutului de confruntare. A fost urmatã de tratatele de la
Roma ºi Paris  care au pus, prin contribuþia unitã a
Franþei ºi Germaniei, alãturi de partenerii lor occidentali,
bazele Europei instituþionalizate  ºi de Tratatul de bazã
franco-german din 1963, care a consacrat definitiv reconcilierea istoricã dintre cele douã popoare.
Punctul (2) fãcea deconstrucþia sugestiilor prezidenþiale, în definitiv naþionaliste ºi agresive. În contrast,
susþinea comunicatul nostru, apelul pentru reconciliere
istoricã lansat de preºedintele Iliescu este fãcut în cadrul
unei comemorãri care, departe de a abandona trecutul de
confruntare dintre Ungaria ºi România, îl resuscitã în mod
ostentativ. Întreaga cuvântare abundã în acuze explicite
sau implicite la adresa Ungariei: «nostalgici ai vremurilor
apuse viseazã iarãºi la conflicte interetnice ºi se joacã în
mod iresponsabil cu creionul pe harta pãrþii stabile a
Europei Centrale, vizând ºi România»; «fac apel la întrega
clasã politicã din Ungaria sã accepte realitatea consacratã istoric ºi juridic, inclusiv de documentele OSCE,
potrivit cãreia minoritatea maghiarã din România este o
parte integrantã a societãþii româneºti. Statutul minoritãþii maghiare din România (...) nu poate face obiect de
negociere cu nici un stat, nici chiar cu Ungaria».
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Desigur, în documentul prezidenþial erau falsificãri,
greºeli de ordin factual ºi greºeli de interpretare. Sã
urmãrim pas cu pas, citând din Punctul de vedere al
Centrului de Studii Internaþionale privind apelul de reconciliere istoricã dintre România ºi Ungaria, acest tip
de deconstrucþie (i.e., punerea la punct a faptelor ºi
contextului, presupusã de abordarea politico-juridicã):
(3) Trebuie precizat cã Ungaria a recunoscut oficial
frontierele României prin Tratatul de Pace de la Paris,
din 1947, Actul Final al CSCE de la Helsinki din 1975 ºi
a recunoscut în procesul de negocieri pentru Tratatul
politico-juridic cu România frontierele actuale.
(4) Dacã apelul preºedintelui român ar avea ca susþinere modelul franco-german, atunci el ar abandona imaginea de duºman a celuilalt în procesul de reconciliere
istoricã. Suntem obligaþi sã amintim cã reprezentanþii
coaliþiei guvernamentale din România, sprijiniþi în mod
deschis de Preºedintele Iliescu, la guvernare, au fãcut
politicã de stat din prezentarea Ungariei ºi a minoritãþii
maghiare din România ca principalii inamici ai poporului
român, în unele cazuri considerându-i pe maghiari inferiori ca etnie ºi cultural românilor, nu la cinci ani de la
sfârºitul rãzboiului mondial, ci în plin an 1995. Astfel:
(5) Preºedintele PDSR ºi al Camerei Deputaþilor,
Adrian Nãstase, a afirmat cu prilejul aniversãrii a cinci
ani de la înfiinþarea Vetrei Româneºti: «În mod sigur, a
existat atunci, cu cinci ani în urmã, o conºtiinþã foarte vie
a faptului cã, dincolo de manifestãrile de naturã politicã,
ameninþarea principalã se adreseazã fiinþei neamului, spiritualitãþii noastre, identitãþii noastre naþionale. Aceastã
conºtiinþã a dat naºtere Vetrei Româneºti, într-un context
politic dominat de UDMR ºi de acþiunile ei»200.
Liderul PSM, Adrian Pãunescu, l-a acuzat pe parlamentarul ungur Géza Jeszenszky, la 30 iunie 1995, în
plenul Adunãrii Parlamentare a Consiliului Europei, de
200. Vocea României, anul III, nr. 366, 14 februarie 1995.
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obsesie sexualã cu privire la Transilvania ºi s-a pronunþat
în plin forum paneuropean pentru desfiinþarea UDMR ºi
monitorizarea implicitã a Ungariei, «locul de unde vin
teroriºti care fac rãu ºi Guvernului Horn»201. Referindu-se
la liderii politici de la Budapesta, cãrora preºedintele
Iliescu li se adreseazã pentru reconciliere istoricã, Comunicatul PUNR din 25 ianuarie 1995 precizeazã: «Fiind
orbiþi ºi obsedaþi de anexarea Transilvaniei la Ungaria,
constatând cã poporul român ºi partidele politice realizeazã pericolul existenþei UDMR, conducãtorii unguri au
dovedit la Budapesta cã sunt urmaºii unor popoare barbare
venite în urmã cu 1000 de ani în Europa, timp insuficient
pentru a se adapta la cerinþele unui comportament civilizat, în spirit european. Este clar cã Ungaria nu renunþã la
pretenþiile teritoriale asupra statelor vecine ºi la visurile
sale imperiale»202. În calitatea sa oficialã de preºedinte al
PRM, senatorul Corneliu Vadim Tudor a susþinut deschis
poziþia adoptatã în comunicatul PUNR citat, declarând
în reuniunea de lucru a PDSR, PUNR, PRM ºi PSM, din
7 februarie 1995: «Dar, vorbind de urmaºii acelor barbari,
eu nu cred cã jignim naþia maghiarã, din contrã punem
în circulaþie texte autentice, istorice, care atestã cã la
origine au fost niºte primitivi, ceea ce românii n-au fost
niciodatã»203.
Un pasaj amplu al opiniilor CSI trata reconcilierea
istoricã, în conexiune cu problematica minoritãþilor:
(6) În apelul sãu, preºedintele României face urmãtoarea declaraþie: «Fac apel la întreaga clasã politicã din
Ungaria sã accepte realitatea, consacratã istoric ºi juridic,
inclusiv de documentele OSCE, potrivit cãreia minoritatea maghiarã din România este o parte integrantã a
societãþii româneºti, cu toate consecinþele care decurg
din aceastã realitate. Statutul minoritãþii maghiare în
201. Vremea, anul IV, nr. 701, 1-2 iulie 1995.
202. Cronica Românã, anul III, nr. 616, 27 ianuarie 1995.
203. Am mai întâlnit o datã acest citat, când am descris actorii
hipernaþionalismului românesc.
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România (...) nu poate face obiect de negociere cu nici
un stat, nici chiar cu Ungaria».
(7) De altfel, concepþia cã problema minoritãþii maghiare
din România este o problemã exclusiv internã româneascã
a fost exprimatã anterior, de mai multe ori, de cãtre
purtãtorul de cuvânt al Preºedinþiei, Traian Chebeleu.
Trebuie notat însã cã problema minoritãþilor, ca atare ori
ca parte integrantã a problematicii drepturilor omului,
este o preocupare internaþionalã, ºi nu numai una internã.
(8) În ceea ce priveºte situaþia din cadrul OSCE,
la care face referire preºedintele României, amintim cã
Raportul Reuniunii CSCE a experþilor pe probleme de
minoritãþi  Geneva, 1991  a specificat: «Problemele
referitoare la minoritãþile naþionale, ca ºi respectarea
obligaþiilor internaþionale ºi a angajamentelor referitoare
la drepturile persoanelor aparþinând acestora, sunt subiect
de preocupare internaþionalã ºi, în consecinþã, nu constituie exclusiv o afacere internã a statului respectiv». Trebuie
adãugate în acelaºi sens obligaþiile asumate de România
în cadrul Consiliului Europei. România a semnat Convenþia-cadru pentru protecþia minoritãþilor naþionale ºi a acceptat
deci prevederile art.1: «Protecþia minoritãþilor naþionale
ºi a drepturilor ºi libertãþilor persoanelor aparþinând acestora
face parte integrantã din protecþia internaþionalã a drepturilor omului ºi, ca atare, constituie domeniu de cooperare
internaþionalã». În sfârºit, sã menþionãm politica dusã, în
acest sens, de cãtre Uniunea Europeanã. În Raportul
Comitetului pentru Afaceri Externe ºi Securitate al
Parlamentului European, privitor la relaþiile dintre
Comunitatea Europeanã ºi România, prezentat de Richard
Balfe la 1 aprilie 1993, se afirmã: «Comunitatea trebuie
sã ajute România sã-ºi finalizeze tranziþia spre democraþie
ºi economia de piaþã, dar în acelaºi timp are dreptul sã
cearã ca România sã respecte libertãþile fundamentale ca
ºi drepturile omului ºi ale minoritãþilor».
De asemenea, în Rezoluþia sa, A3-0128/93, cu privire
la relaþiile dintre Comunitatea Europeanã ºi România,
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Parlamentul European a cerut «garanþii de la Guvernul
român în ceea ce priveºte continuarea procesului de democratizare, mai ales respectul pentru drepturile omului ºi
drepturile minoritãþilor».
(9) Cã statutul unei minoritãþi poate face obiect de
negociere cu alt stat, o demostreazã chiar Tratatul între
România ºi Republica Federalã Germania privind cooperarea prieteneascã ºi parteneriatul în Europa, al cãrui
articol 15 se referã tocmai la statutul unei minoritãþi din
România (cea germanã), care, iatã, în conformitate cu
dreptul internaþional ºi obligaþiile asumate de România în
cadrul OSCE, a fost obiect de negociere. A respinge
problematica minoritã]ii maghiare ca obiect de negociere
în relaþiile româno-ungare înseamnã, de fapt, a respinge
esenþa Pactului de Stabilitate în Europa lansat de Uniunea
Europeanã ºi care presupune relaþii de bunã vecinãtate
tocmai prin rezolvarea problemelor de frontierã ºi minoritãþi prin negocieri între statele din zonã, care sã ducã la
tratate de bazã.
(10) Respingând negocierile cu partea ungarã referitoare la minoritãþi, preºedintele Iliescu respinge implicit
Tratatul politico-juridic de bazã cu Ungaria, în cadrul
Pactului de Stabilitate, fãrã de care nici nu poate fi vorba
despre reconciliere istoricã, deºi preºedintele susþine în
apelul sãu cã doreºte reluarea negocierilor asupra Tratatului.
Ca întotdeauna, astfel de analize se încheiau cu un
capitol de concluzii, un fel de aliment gata mestecat
pentru oamenii de decizie prea grãbiþi:
(11) Observaþiile privind contradicþiile din apelul la
reconciliere istoricã fãcut de preºedintele României, Ion
Iliescu, nu înseamnã cã acest apel nu trebuie luat în
considerare. Dimpotrivã, orice ºansã de a dialoga ºi a
evolua spre reconcilierea româno-maghiarã este fundamentalã. Dar punctul de vedere al CSI este cã apelul va
ascunde urgenþa soluþiilor reale privind reconcilierea,
dacã iniþiativa preºedintelui României nu va fi dezvoltatã
în felul urmãtor:
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(a) Preºedinþia ºi Guvernul României trebuie sã renunþe
ºi sã cearã forþelor politice din România renunþarea la
considerarea Ungariei drept un potenþial inamic; este
necesar sã nu mai utilizeze mass-media pentru a resuscita
amintirea rãnilor istorice; se impune sã nu mai considere
Ungaria, pe unguri ºi minoritarii maghiari ca pe un
adversar, ci ca un aliat în actuala operã de reconciliere
istoricã;
(b) Este indispensabil sã se reia ºi sã se încheie negocierile asupra Tratatului de bazã dintre România ºi Ungaria,
ca o condiþie a reconcilierii;
(c) Este oportun sã se amplifice cooperarea concretã
în diferite domenii ºi, nu în ultimul rând, cooperarea în
domeniul relaþiilor externe ºi, în special, în problema
integrãrii celor douã þãri în structurile euro-atlantice.
14 septembrie 1995
Citesc retrospectiv astfel de texte, amintindu-mi brusc,
în detaliu, atmosfera muncii în echipã, aflatã sub graba
termenelor  comunicatele trebuiau sã aparã cât evenimentele erau încã fierbinþi , împãrþirea capitolelor între
noi, despicarea firului în patru, dialogul perspectivelor
complementare, bãtãlia stilisticã dintre ceea ce era relevant ºi ceea ce era posibil de receptat de cãtre þintã. Am
povestit cum s-a produs, la un moment dat, fisura faþã de
Valentin Stan ºi s-a mãrit, din ce în ce mai tare, pânã a
devenit o crevasã de netrecut. Asta nu va afecta însã
valoarea acelor momente. Nici unul dintre noi nu ar fi
putut elabora, singur, la nivelul de completitudine necesar, acele evaluãri ale politicilor naþionale. Ce puteau,
vinovaþii, lideri de stat, de partid sau purtãtori de cuvânt
aflaþi în serviciu comandat, sã opunã unor astfel de analize? Exceptând cele câteva ºopârle pe care Valentin
Stan le introdusese, cum am povestit, ele îmi par ºi
astãzi  dupã ce istoria le verificase ºi ea204  inatacabile
empiric ºi implacabile logic.
204. Am avut peste ani o disputã pe TVR1 cu Bogdan Chireac,
care trebuia sã explice de ce România a putut sã accepte în
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Tot ceea ce s-a cerut prin comunicatul citat anterior
avea sã se realizeze începând cu anul 1996. PDSR accepta,
în toamnã, sã semneze ºi sã ratifice Tratatul dintre România
ºi Ungaria  sub influenþa lobby-ul ambasadorului american, Alfred Moses ºi sub ameninþarea urcãrii în sondaje a
PUNR. Sub noua echipã  preºedintele, coaliþia majoritarã
ºi Guvernul CDR-USD-UDMR  votatã în alegerile din
1996, relaþia cu Ungaria lua o întorsãturã spectaculoasã,
cooperarea, în special cooperarea externã în domeniul
integrãrii, cãpãtând o amploare de neimaginat în 1995205.
1996 Recomandarea 1201 ºi nu putea s-o facã în 1995?
Cum putea el sã argumenteze poziþia Adevãrului (unde este
redactor-ºef adjunct)? Chireac a tot invocat interpretarea
datã în tratat Recomandãrii 1201  care nu spunea nimic în
plus faþã de textul însuºi. Numai cã Bogdan Chireac îºi
fãcea bine meseria, de înºelare a opiniei publice ºi cred cã
a putut sã convingã unii spectatori chiar ºi atunci.
205. A[ cita aici amintirea lui Adrian Severin, din cartea noastrã
de dialoguri, Locurile unde se construieºte Europa. Adrian
Severin în dialog cu Gabriel Andreescu, Polirom, Ia[i, 2000
(p. 16): Ceea ce îi spuneam lui László Kovacs era cã, dupã
pãrerea mea, România ºi Ungaria se aflã, practic, într-o
situaþie fãrã precedent în istoria lor: situaþia în care interesele lor strategice erau 100% identice. Amândouã erau în
cãutarea modernitãþii ºi a securitãþii, prin integrarea în
structurile occidentale. În acest context, noi nu suntem concurenþi, ci parteneri. Ceea ce putem realiza împreunã nu
putem realiza separat. Nu este vorba despre concursuri cu
locuri limitate; fiecare are propriul lui loc. Totul este sã se
acceadã la el cât mai repede. I-am spus atunci, dupã cum
aveam sã-i repet ºi în alte dãþi: aceastã ºansã nu poate fi
ratatã. Dacã s-ar pune în cumpãnã ce sã alegem, admiterea
în NATO sau parteneriatul româno-maghiar, am spus atunci,
aº alege parteneriatul româno-maghiar. De ce? Pentru cã
eu ºtiu cã în NATO mai devreme sau mai târziu tot vom
intra, în timp ce parteneriatul românomaghiar nu ºtiu dacã
vom mai avea totdeauna ºansa de a-l putea construi. Din
acest motiv, sau pornind de la aceast\ bazã, am propus
sã nu ne limitãm la ceea ce se numeºte «reconciliere».
Reconcilierea þine de trecut. Noi trebuie sã mergem la un
parteneriat istoric. Pentru cã el se bazeazã pe interese
strategice, el este, ca urmare, un parteneriat strategic.
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26. Criza: Legea învãþ\mântului
adoptatã în vara anului 1995
Sã ne întoarcem la temele interne. Primii ani ai
mandatului coaliþiei naþionaliste rezultate în urma alegerilor din 1992 au stat sub semnul dezbaterilor privind
schimbarea legii învãþãmântului. Nimic nu era mai important pentru maghiari decât educaþia în limba maternã. În
general, limba educaþiei constituie elementul-cheie al
identitãþii naþionale. Din acest punct de vedere, interesul
maghiarilor pentru o lege a învãþ\mântului era de înþeles.
Prin proiectul sãu din toamna anului 1993, UDMR îºi
definise opþiunile. Proiectul a zãcut pe margine, în timp
ce PDSR a introdus propria sa propunere privind învãþãmântul. În acest context, principala luptã parlamentarã a
UDMR s-a orientat spre ceea ce propunea PDSR206.
Pentru fiecare articol în parte s-a derulat o crâncenã
înfruntare. În septembrie 1994, în urma evoluþiei foarte
proaste a discuþiilor din Parlament, UDMR a fãcut o
uriaºã demonstraþie de forþã. În numai douã sãptãmâni a
obþinut circa 500.000 de semnãturi pe un proiect de
lege propriu, privind învãþãmântul. Conform prevederilor
constituþionale  care acordau iniþiativã legislativã propunerilor bucurându-se de cel puþin 250.000 de susþinãtori ,
proiectul urma sã intre în discuþia parlamentarã. Cu un
dispreþ al legii care a fost ºi va fi poate cel mai grav
handicap al societãþii româneºti, proiectul comunitãþii
maghiare a fost lãsat pentru vecie în afara agendei.
Aºa se face cã, la 28 iunie 1995, Camera Deputaþilor
ºi Senatul au adoptat Legea nr. 84. Dezastru. Nici unul
dintre maghiari nu-ºi imagina cã PDSR va merge atât de
206. ªi Comitetul Helsinki a trimis UDMR diferite propuneri de
variante de negociere.
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departe cu sfidarea cererilor lor. Maghiarii speraserã
într-o ameliorare a legislaþiei în domeniul învãþãmântului.
Deja, o pãstrare a status quo-ului însemna un eºec. Sã
reduci însã p^n\ [i standardele existente, era chiar de
neimaginat.
Care erau marile probleme ale noului act normativ?
Intrãm iar\[i în nuanþe a cãror tratare gravã poate pãrea,
din afarã, exageratã. Nu este. Fiecare detaliu de acest gen
are puterea de a determina pe termen lung viaþa a milioane
de copii  nãscuþi sau nenãscuþi încã. Iatã de ce nu poþi s\
te joci cu nuanþele. Deja am vãzut, analizând funcþionarea instituþiilor între 1992 [i 1996, cum uºoare distincþii
terminologice în interiorul unor legi  precum a siguranþei
naþionale, a CSAT  pot dirija viaþa publicã în adâncime.
Cum ar putea sã nu fie la fel cu o lege care defineºte
cadrul pe termen lung al învãþãmântului?
Iatã prevederea Legii 84/1995 consfinþind înfiinþarea
ºi funcþionarea claselor în limba românã în fiecare localitate a þãrii  art. 8 (1). Cum în România existã localitãþi
unde nu locuieºte nici un etnic român, aveam toate motivele sã interpretãm obligativitatea înfiinþãrii ºi mai ales a
funcþionãrii acestora ca introducând o presupoziþie practicã.
Anume, convingerea unor persoane aparþinând minoritãþilor naþionale sã renunþe la instrucþia în limba maternã
pentru una în limba românã. Doar o temere? Chiar acesta
este rostul unei legi. Sã elimine temerile.
Sau iatã art. 120 (2): În învãþãmântul gimnazial ºi
liceal, Istoria românilor ºi Geografia României se predau
în limba românã, dupã programe ºi manuale identice
cu cele pentru clasele cu predare în limba românã. Examinarea la aceste discipline se face în limba românã.
Care va sã zicã, legea introducea ca disciplinã de studiu
Istoria românilor, în locul Istoriei României. O ofensã
la adresa minoritãþilor. A studia istoria României înseamnã
a studia trecutul societãþii care locuie[te astãzi pe teritoriul
României  rezultat al convieþuirii diferitelor comunitãþi:
etnici români, dar ºi maghiari, germani, evrei, romi,
ruºi, polonezi, sârbi, bulgari, greci º.a.m.d. De ce atunci
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studierea numai a istoriei etniei române? Ceilalþi nu
conteazã? O astfel de opticã este împotriva felului în
care dreptul modern înþelege logica statului ºi chiar a
Constituþiei, pentru care România este patria comunã ºi
indivizibilã a tuturor cetãþenilor sãi, fãrã deosebire de
rasã, de naþionalitate, de origine etnicã, de limbã, de
religie....
Cineva va invoca articolul de lege care prevede urmãtoarele: În programele ºi manualele de istorie universalã
ºi istoria românilor se vor reflecta istoria ºi tradiþiile
minoritãþilor naþionale din România  120 (3). Chiar
aceastã prevedere vorbeºte despre minoritãþi ca despre o
realitate adãugatã la realitatea româneascã.
Prin art. 122 (1), învãþãmântul de specialitate în limba
maternã, în câteva domenii majore pentru viaþa unei
societãþi, devenea, practic, inaccesibil minoritãþilor naþionale: În învãþãmântul de stat profesional, liceal  tehnic,
economic, administrativ, agricol, silvic, agromontan ,
cât ºi în învãþãmântul postliceal, pregãtirea de specialitate
se face în limba românã, asigurându-se, în funcþie de
posibilitãþi, însuºirea terminologiei de specialitate ºi în
limba maternã. De unde o asemenea limitare pentru o
populaþie de 1.700.000 persoane, din care aproximativ
6,4% (80.000) sunt elevi? Includerea în aceastã categorie
a studiilor administrative dovedea cã nu se intenþioneazã
modificarea legii administraþiei publice locale, în sensul
recunoaºterii dreptului de folosire a limbii în administraþie  ceea ce presupune folosirea, în anumite localitãþi, a
funcþionarilor bilingvi.
Învãþãmântul superior în limba maternã, în universitãþi de stat, era drastic limitat la numai câteva domenii.
Potrivit art. 122 (2), învãþãmântul superior medical era
acceptat numai pentru secþiile deja existente. Conform
art. 123, `n învãþãmântul universitar de stat se pot organiza,
la cerere ºi în condiþiile prezentei legi, grupe ºi secþii cu
predare în limba maternã pentru pregãtirea personalului
necesar în activitatea didacticã ºi cultural-artisticã. Statul
român nu mai oferea nici o altã specializare în limba
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maternã. Nici pentru învãþãmântul tehnic, nici pentru cel
economic, nici pentru cel juridic. (Este evident cã, în
acest fel, Parlamentul confirma dorinþa de pãstrare a
limbii române ca singura limbã a procedurii judiciare, în
ciuda angajamentelor luate de statul român ºi a tratatelor
internaþionale ratificate.)
Era posibil accesul la aceste specializãri prin învãþãmântul privat. Dar posibilitatea avea un caracter mai
mult teoretic decât practic. Art. 166 (1) prevedea ca
toate unitãþile ºcolare existente sã treacã în patrimoniul
Ministerului Învãþãmântului. Deci inclusiv cele naþionalizate de regimul comunist, care nu se înapoiau foºtilor
proprietari.
Dar cel mai criticabil text din lege se referea la posibilitatea susþinerii examenelor de admitere în limba maternã:
În învãþãmântul de toate gradele, concursurile de admitere ºi examenele de absolvire se susþin în limba românã.
Concursuri de admitere ºi examene de absolvire pot fi
susþinute în limba maternã la ºcolile, clasele ºi specializãrile la care predarea se face în limba maternã respectivã,
în condiþiile prezentei legi (art. 124). Cu aceastã prevedere, legea era consideratã inacceptabilã nu numai de c\tre
maghiari, dar ºi de cãtre germani. Dacã învãþãmântul
superior în limba maternã este limitat, singura posibilitate
de a avea acces la unele specializãri este studiul lor în
universitãþi cu limba de predare românã. Pentru aceasta,
conform noii legi, candidaþii trebuie sã participe la un
concurs de admitere, incluzând mai multe examene. Nu
este lipsit de importanþã, evident, dacã examenul se susþine în limba în care au fost studiate materiile respective
sau într-o alta. A interzice candidaþilor din rândurile
minoritãþilor naþionale sã susþinã examenele în limba
maternã în care au studiat înseamnã a-i pune într-o poziþie
net inferioarã faþã de ceilalþi concurenþi. Singura modalitate de a evita riscul este efectuarea cel puþin a ultimului
ciclu de studii dinaintea universitãþii în limba românã. ªi
aºa, forþarea alegerii limbii române se propagã în lanþ
cãtre ciclurile educaþionale mai mici.
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Prevederile amintite erau categoric inferioare celor
din legea învãþãmântului nr. 28/1978. A reduce drepturi
ale omului câºtigate nu reprezintã doar o ofensã. Ci chiar
o violare a principiilor de drept pe care statul român era
dator sã le respecte.
Frustrarea comunitãþii maghiare ºi furia liderilor ei a
atins atunci cota cea mai de sus. Aproape imediat, înainte
de a intra în vacanþa sa de varã, Parlamentul European a
condamnat caracterul discriminatoriu al legii învãþãmântului
ºi intensificarea naþionalismului în România. Comunicatul
UDMR dat publicitãþii pe 20 iulie a înºirat mãsurile
hotãrâte la 18 iulie 1995 de Consiliul operativ. Se anunþa,
cu acest prilej, implicarea tuturor formelor de conducere
ale Uniunii în campania lor vizând forurile internaþionale.
Un protest a fost adresat lui Max van der Stoel. Bisericile
istorice maghiare urmau propriul lor demers la Strasbourg.
O ºtafetã pe biciclete, purtând iniþiativa legislativã maghiarã
în domeniul învãþãmântului, pe care se strânseserã circa
500.000 de semnãturi, urma sã plece spre oraºul-sediu
al Consiliului Europei. Un mare miting de protest era
programat la Odorheiu Secuiesc, iar altele, în diferite
oraºe cu prezenþã maghiarã, urmau la rând.
ªi Liga Pro Europa, ºi Comitetul Helsinki, fiecare în
stilul propriu  mai curând militant al Ligii, preponderent
analitic, al nostru  au luat atitudine împotriva celor
întâmplate. Analizele pe care le-am adresat organizaþiilor
internaþionale erau asemãnãtoare celor maghiare. În schimb,
CDR a formulat, ca ºi în alte ocazii, un comunicat meschin:
Prevederile legii amintite [a Învãþãmântului] rãspund
exigenþelor europene în domeniul drepturilor la educaþie
ale minoritãþilor, susþinea comunicatul publicat prin
22 iulie ºi semnat de Emil Constantinescu207. Atragem
atenþia UDMR cã tentativele sale de izolare a României
în plan internaþional pot avea consecinþa nedoritã a izolãrii minoritãþii maghiare în interiorul þãrii, continua
comunicatul, parcã pentru a demonstra complexul lipsei
207. Cronica Românã, 22-23 iulie 1995.
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de forþã a preºedintelui CDR. Se avea însã grijã sã fie
condamnat ºi Guvernul, pentru a arãta cã CDR îi pune la
punct pe toþi. Desigur, foºti colegi din CDR primiserã, la
timpul potrivit, toate explicaþiile care au fost enumerate
mai sus. Avuseserã ocazia sã afle cã standardul european nu are relevanþã în cazul unor minoritãþi ce au
nevoie de condiþii pe mãsura numãrului ºi tradiþiei lor
culturale208. Li se explicase cã reducerea unor standarde
în domeniul drepturilor minoritãþilor încãlca un principiu
al drepturilor câºtigate. Inutil. Nimic. Politicienii Opoziþiei
româneºti se considerau grozavi ori de câte ori era vorba
despre tema naþionalã.
Dacã aceastã crizã gravã, mãsurabilã doar cu ceea ce
se întâmplase prin 1990-1991, a fost depãºitã, asta s-a
întâmplat prin amânarea aplicãrii prevederilor noii legi în
ce priveºte educaþia în limba maternã. Ministerul condus
pe atunci de Liviu Maior nu a impus examene în limba
românã nici în 1995, nici în 1996. Aceastã poziþie pare sã
se fi datorat ºi atitudinii mai raþionale a lui Maior. Dar ea
era în cea mai mare mãsurã urmarea presiunii venite în
cadrul negocierilor pentru Tratatul dintre România ºi
Ungaria. Aici presiunea internaþionalã  în primul rând,
a Statelor Unite  era maximã.
În toamna anului 1996, Tratatul a fost semnat ºi apoi
ratificat. Iar în mai 1997, deci dupã alegerile din 1996,
noul Guvern a adoptat Ordonanþa de Urgenþã nr. 22, care
a schimbat fundamental Legea Învãþãmântului. O altã
erã, o altã mentalitate, pe care Comunicatul din 1995 al
CDR nu le intuise deloc.
208. Standardul internaþional este o limitã inferioarã, care a
rezultat ca un fel de medie  cel mult!  a situaþiilor atât de
specifice din diferite þãri. Nu poþi compara nevoile educaþionale ale minoritãþii ucrainene din Ungaria cu cele ale
suedezilor din Finlanda ori ale maghiarilor din România.
Scopul fundamental al legislaþiei este confortul comunitãþii etno-culturale, nu cantonarea în nu ºtiu ce reglementãri
internaþionale. Acestea reprezint\ condiþia minimã, obligatorie, f\r\ a fi suficientã ºi cu atât mai puþin optimã.
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27. Evoluþia concepþiei UDMR.
Rectificarea
Între 26 ºi 28 mai 1995 s-a desfãºurat, la Cluj,
Congresul al IV-lea al UDMR. Programul adoptat cu
acea ocazie redefinise opþiunile ideologice ºi conceptuale,
dar ºi strategiile practice ale UDMR pentru urmãtorii
ani. Aceasta într-un moment în care dezbaterea în jurul
drepturilor minoritãþii maghiare ajunsese subiect de prim\
paginã ºi când o doctrinã a minoritãþilor naþionale se
înfiripase ºi pe piaþa de idei româneascã. Studiul nostru
din 1994, depãºit, contase deja pentru unele formulãri
ale Programului. Viciile lui îmi creaserã suficiente remuºcãri. Evenimentele legate de derularea negocierilor pentru
Tratatul de bazã cu Ungaria, consecinþele acestuia pe plan
intern, dezbaterile legislative motivau reluarea temei concepþia UDMR. La alt nivel. Imediat dupã Congres, am
început cu Renate Weber o muncã a cãrei datã de final se
aflã pe ultima paginã a studiului intitulat Evoluþia concep]iei
UDMR privind drepturile minoritãþii maghiare 209:
27 octombrie 1995.
Spre deosebire de lucrarea anterioarã, Evoluþia... oferea ºi o analizã sistematicã a problematicii minoritãþilor,
incluzând tema loialitãþii, apartenenþa naþionalã ºi statalã,
drepturile colective ºi discriminarea pozitivã. Desigur,
din nou, conceptele maghiare. Apoi, opþiunile Programului
209. Publicat în variantã românã ºi englezã: Gabriel Andreescu,
Renate Weber, Evoluþia concepþiei UDMR privind drepturile
minoritãþii maghiare, Centrul pentru Drepturile Omului,
Bucureºti, 1996. Rãspândirea studiului s-a fãcut începând
cu noiembrie 1995.
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UDMR. Concluzia noastrã era cã Programul adoptat la
Congresul al IV-lea continua elaborarea unui sistem
conceptual propriu, început prin Proiectul de lege privind
drepturile minoritãþilor naþionale ºi comunitãþilor autonome. Actualul Program trebuie înþeles ca o extindere ºi
amendare a obiectivelor Proiectului de lege, care avea în
vedere numai locul, rolul ºi forma de organizare a minoritãþilor. Studiul evalua Programul ca un pas semnificativ
în recunoaºterea caracterului civic al statului ºi al definirii unor obiective de democratizare a societãþii româneºti
în totalitatea ei. În acelaºi timp, Programul UDMR pãstreazã un numãr de concepte (...) sau introduce altele noi
care pot ridica (...) obiecþii de principiu ori practice.
Subliniem însã cã elaborarea unor concepte privind dezideratele minoritãþii maghiare este în spiritul unei societãþi democratice ºi tot astfel este dezbaterea lor publicã,
într-un mod raþional ºi în cunoºtinþã de cauzã210.
Evoluþia concepþiei UDMR..., publicatã în 1996, a
fost cea mai importantã lucrare elaboratã de-a lungul anilor
în cadrul Centrului pentru Drepturile Omului. Volumul
apãrut sub egida CDO a devenit materialul de bazã pe
care l-am oferit unor largi categorii de interesaþi, dintre
care din ce în ce mai mulþi studenþi români sau studenþi ºi
cercetãtori strãini tentaþi sã-ºi elaboreze lucrãri  teze de
licenþã, doctorate  privind subtilele realitãþi ale relaþiilor
dintre românii ºi maghiarii din þarã. Îmi permit sã spun
cã, o datã cu Evoluþia concepþiei UDMR..., se poate
vorbi despre o referinþã stabilã pentru o doctrinã a minoritãþilor elaboratã în România. Analizele elaborate ulterior,
an de an, pe marginea evenimentelor legate de UDMR 
ºi cu ce periodicitate se derulau ele!  au crescut natural,
parcã fãrã nici un efort, din exerciþiul intelectual codificat
atunci. Renate a elaborat ulterior o sintezã pentru un
volum privind minoritãþile din Europa Centralã care poate
constitui, fãrã doar ºi poate, cartea de cãpãtâi privind
210. Op.cit., p. 44.
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situaþia minoritãþilor naþionale din România211. Dincolo
de comunicatele în chestiuni concrete ale APADOR-CH,
eu m-am orientat din ce în ce mai mult spre temele
legitimatoare ale doctrinei minoritãþilor naþionale.

*
Evoluþia concepþiei UDMR... era un rãspuns implicit
la deriva unora dintre tezele studiului anterior. Era nevoie
ºi de un rãspuns explicit. De abia la începutul anului
1996, în numãrul 12 al RRDO, am putut face reparaþia la
studiul pe care îmi pusesem semnãtura în 1994  ºi pe
care, cum am descoperit cam târziu, Funar ar fi putut sã-l
aprecieze parþial. Fusese nevoie de luarea în considerare
a unei întregi literaturi, mai ales din domeniul dreptului
natural ºi al filosofiei politice care fundamenteazã dreptul
pozitiv, cãruia îi dãdusem mai puþinã atenþie pânã atunci.
Iatã cum apãrea, dupã o astfel de experienþã, problema
autodeterminãrii interne a minoritãþilor.
...autodeterminarea internã a minoritãþilor naþionale
intrã ca un concept firesc pe culoarul dintre autodeterminarea popoarelor ºi autodeterminarea individului. Evoluþia
modernã a principiului de autodeterminare pune accentul
nu pe protejarea statului, ci pe promovarea mecanismelor
democratice, incluzând distribuirea puterii ºi a competenþelor. În acest sens, remarca lui Rein Müllerson îmi
pare conclusivã: «Aplicarea principiului autodeterminãrii
popoarelor, care este... una dintre cele mai importante
norme de drepturile omului nu trebuie sã conducã la
limitarea drepturilor omului existente  în special, a
drepturilor minoritãþilor. Din contrã, implementarea
211. Renate Weber, The Protection of National Minorities in
Romania: A Matter of Political Will and Wisdom, in Jerzy
Kranz, Herbert Kupper, Law and Practice of Central European
Countries in the Field of National Minorities Protection
after 1989, Center for International Relations, Var[ovia,
1998, pp. 199-269. Este de notat includerea României,
fireascã, dar nu curentã, între þãrile Europei Centrale.
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principiului trebuie sã aibã drept rezultat o mai amplã
protecþie a drepturilor ºi libertãþilor individuale, ca ºi
acelea ale minoritãþilor212.
Iatã ºi punerea la punct care aºteptase doi ani:
De la popor la secesiune: o greºealã de raþionament
Unul dintre punctele principale ale analizei fãcute în
1994 se referea la opþiunea UDMR pentru autodeterminarea internã a comunitãþii autonome, în conexiune cu
utilizarea, tot în proiectul de lege al UDMR privind
drepturile minoritãþilor naþionale ºi ale comunitãþilor autonome, a termenilor de «popor» ºi de «naþiune». CUDMR
concluziona cã aceastã asociere este «explozivã», acceptarea proiectului de lege putând determina, în perspectivã,
legitimarea, în anumite condiþii, a pretenþiei de secesiune. Sã revenim însã la raþionamentul în cauzã  folosind, pentru simplitate, forma sintetizatã în «Legislaþia în
tranziþie»213:
Partea întâi a raþionamentului:
«Deºi nu existã o definiþie consacratã juridic, pe plan
internaþional, cu privire la minoritãþi, numeroºi specialiºti
ºi juriºti de reputaþie internaþionalã aduc astãzi contribuþii
indispensabile pentru explicitarea termenului de «comunitate». Într-un Memorandum al secretarului general al
ONU, cu privire la definirea ºi clasificarea minoritãþilor,
«comunitãþile» sunt considerate a fi «grupuri bazate pe factori
unificatori ºi spontani (opuºi celor artificali ºi planificaþi),
în mod esenþial plasaþi dincolo de controlul membrilor
grupului»214. Unul dintre cei mai renumiþi experþi în materie,
212. Rein Müllerson, International law, rights and politics.
Developments in Eastern Europe and the CSI, Routledge,
Londra [i New York, 1994, pp. 29.
213. Gabriel Andreescu, Valentin Stan, Renate Weber, Douã
proiecte de lege privind minoritãþile naþionale, in Lucian
Mihai (coord.), Legislaþia în tranziþie, Centrul pentru
Drepturile Omului, Bucureºti, 1995.
214. Citat din Karl Josef Partsch, Fundamental Principles of
Human Rights: Self-Determination, Equality and Non-Discrimination, in Karel Vasak ºi Philip Alston, The
International Dimension of Human Rights, Paris, 1982, p. 63.
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Natan Lerner, conchide cã esenþa acestei definiþii «face o
comunitate sã fie diferitã de o societate sau organizaþie,
termeni care se referã la corpuri stabile prin acþiunea
deliberatã sau voluntarã a membrilor, pentru a promova
anumite interese. Familiile, triburile, naþiunile, popoarele, grupurile culturale ºi religioase sunt comunitãþi».
Deci termenul de comunitate poate fi interpretat ºi în
sensul de popor. De altfel, numeroºi specialiºti identificã,
pentru perioada 1919-1945, cinci accepþii diferite ale termenului de popor, printre care ºi aceea dupã care un
popor este «un grup minoritar într-un stat, dar înþelegându-se pe sine ca fiind parte a unui popor dintr-un stat
vecin», exemplul invocat fiind ungurii din România.
Partea a doua a raþionamentului:
«Autodeterminarea internã, legatã de o comunitate
autonomã, constituitã pe principiul etnic, cum se are în
vedere în proiectul UDMR, în condiþiile în care comunitatea poate fi considerat\ popor (...) îºi poate pierde
foarte uºor conotaþia internã, evoluând spre principiul
autodeterminãrii popoarelor ca atare, a cãrei finalitate
poate fi inclusiv secesiunea».
Dând premiselor acestui raþionament forma lor logic\
standard, obþinem urm\toarea schemã de raþionament:
1) Relaþia dintre comunitate ºi popor din definiþia lui
N. Lerner se traduce prin:
Dacã «un grup are statut de popor», atunci «acest grup
are statut de comunitate». (Adicã: orice «popor» este
«comunitate», dar nu orice «comunitate» este ºi «popor».)
Prima propoziþie o implicã (dacã... atunci...), în sens
material, pe a doua. Folosind simboluri, o sã notãm
aceastã implicaþie sub forma: p>c.
2) «Un grup care are statut de popor» este «un grup
care are (inclusiv) drept la secesiune».
Avem aici o echivalenþã între douã propoziþii: p=s
Din aceste premise s-a tras concluzia:
3) Dacã «grupul (maghiarii) are statut de comunitate»,
atunci «grupul are (inclusiv) drept de secesiune». Simbolic: c>s.
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În final, asupra acestei concluzii, se aplicã Modus
ponens:
Dacã «grupul are statut de comunitate», atunci «grupul
are drept de secesiune»,
Dar «grupul are statut de comunitate»,
_______________________________
Deci, «grupul are drept de secesiune».
(...) Simbolic [(p>c)&(p=s)]>(c>s)
(...) Acest raþionament este valid dacã ºi numai dacã
tabela sa de adevãr conþine numai valori «adevãrat» (simbolic: 1) pentru orice combinaþii de valori «fals» (simbolic:
0) ºi «adevãrat» (simbolic: 1) ale propoziþiilor componente.
Folosind tabela de adevãr ale functorilor logici &; =;
>, rezultã tabelul de valori de adevãr al raþionamentului
de mai sus.
Premisele raþionamentului: p c s (p>c) (p=s) (c>s)
0
0
1
1
0
1

0
1
1
0
1
1

0
0
1
1
1
0

1
1
1
0
1
1

1
1
1
1
0
0

1
0
1
0
1
0

1
1
1
1
0
0

1
0
1
1
1
1

Cum tabelului de adevãr al raþionamentului de mai
sus nu-i corespunde numai valoarea de adevãr «adevãrat»
(«1») pentru orice combinaþie de valori posibile ale propoziþiilor elementare, raþionamentul analizat nu este un
adevãr logic. Cu alte cuvinte, raþionamentul este fals.
Putem folosi premisa mai slabã: Dacã «un grup are
drept la secesiune» atunci «grupul are statut de popor»
(adicã nu orice popor are dreptul la secesiune, dar dacã
ne aflãm în faþa unei secesiuni, el este neapãrat un popor).
Aceastã premisã: (p>s) ar înlocui premisa anterioarã:
(p=s). Tabelul de adevãr corespunzãtor demonstreazã
cã, din nou, nu ne aflãm în faþa unui adevãr logic:
raþionamentul de mai sus nu se susþine. (...)
«Dreptul la autonomie»: o problemã de accent
În paragraful referitor la opþiunea UDMR, elaboratã
în proiectul sãu de lege, privitor la autonomie (localã,
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regionalã ºi personalã), studiul din 1994 face câteva
observaþii semnificative, cum ar fi faptul cã autonomia
localã ºi regionalã pe criterii etnice nu este reglementatã
de nici un instrument juridic internaþional sau cã majoritatea statelor nu iau în considerare aceastã formã de
descentralizare a statului. Dacã un drept la autonomie
existã, acesta poate fi identificat în constituþiile unor state
precum Spania, Portugalia, Italia, dar el reflectã o opþiune
a popoarelor respective ºi condiþii specifice. Ideea generalã a capitolului este cã, deºi autonomiiile sunt o experienþã deseori pozitivã, demnã de avut în vedere, ele nu
reprezintã o formulã care sã îºi gãseascã legitimarea în
dreptul internaþional. Ca urmare, în condiþiile României,
a cãrei Constituþie nu are în vedere autonomii teritoriale,
ar merita sã se insiste pe promovarea unor variante de
protecþie a minoritãþilor de altã naturã decât varianta
autonomiilor locale, regionale ºi personale. Aceastã sugestie
a fost oarecum confirmatã de evoluþiile din ultimii doi ani.
Asupra unui pasaj al capitolului privind autonomiile
trebuie sã revenim: «Este semnificativã pentru relaþia
dintre minoritate ºi autonomie localã ºi regionalã (în
cadrul statului) Rezoluþia 232 (1982) cu privire la autonomie, minoritãþi, naþionalism ºi Uniunea Europeanã,
adoptatã de Conferinþa Permanentã a Autoritãþilor Locale
ºi Regionale din Europa. Ea considerã necesar ca statele
sã acþioneze pentru instaurarea democraþiei «efectuând o
redistruibuire pe scarã largã a puterilor între Guvernul
central, regiuni ºi autoritãþi locale ºi, în special, prin
recunoaºterea ºi protejarea identitãþii ºi dreptului minoritãþilor de a juca un rol în administraþia publicã, conform
principiului subsidiaritãþii, respectându-se structurile administrative ale fiecãrui stat. Recunoscându-se deci dreptul
minoritãþilor «de a juca un rol în administraþia publicã»,
nu se face nici o referinþã la tipul de descentralizare pe
criterii etnice. Se specificã foarte clar cã protejarea minoritãþilor se face în cadrul stabilit prin structurile administrative ale fiecãrui stat.. În cazul României, aceste
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structuri nu admit prin chiar reglementãrile constituþionale
o descentralizare pe criterii etnice».
Observaþia pe care mã simt obligat sã o fac acum este
cã CUDMR interpreteazã necorespunzãtor clauza asiguratorie a Rezoluþiei 232 privind respectarea structurilor
administrative ale statelor. CUDMR susþinea: «protejarea
minoritãþilor se face în cadrul stabilit prin structurile
administrative ale fiecãrui stat», sugerând cã, într-un
caz cum este România, opþiunea pentru autonomie este
condamnatã nu numai conjunctural, datoritã reglementãrilor constituþionale, ci ºi principial, de documente
precum Rezoluþia 232. Este ca ºi cum Rezoluþia ar pune
accentul pe respectarea structurilor administrative existente, ºi nu pe altceva. În realitate, Rezoluþia 232, departe
de a fi o invitaþie fãcutã statelor de a îngheþa cadrul
stabilit prin structurile lor administrative atunci când
au în vedere recunoaºterea identitãþii ºi a drepturilor
minoritãþilor ºi de a delegitima astfel solicitarea unor
minoritãþi naþionale, îndeamnã statele sã redistribuie
puterile, conform principiului subsidiaritãþii. Cu cât mai
profund ºi imaginativ, cu atât mai bine, acesta este spiritul
Recomandãrii 232 din 1992 cu privire la autonomie,
minoritãþi, naþionalism ºi Uniunea Europeanã. Însã, ca
orice document internaþional de acest tip, Rezoluþia este
obligatã sã introducã o clauzã care sã nu lezeze voinþa
statelor, cerându-le sã facã ceva împotriva voinþei lor.
România trebuie sã vad\ în Rezoluþia 232 o sugestie de a
folosi cãi spre descentralizare, chiar autonomie, dar are
dreptul sã afirme cã acest document nu o obligã la nimic215.
Iatã deci procedurile decizionale din logicã, în doctrina
minoritãþilor naþionale. Este de înþeles însã cã impresia
de a fi fost supus unei manipulãri fusese traumaticã.
Dupã dialogul cu Ivan Truþer, privind eventualul interes
al lui Funar pentru studiul din 1994, am ºtiut cã nu mã
voi mai lãsa niciodatã pe rigoarea raþionamentului unui
215. Gabriel Andreescu, Autodeterminarea minoritãþilor naþionale, in RRDO, nr. 12, 1996, pp. 35-38.
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istoric. Rostul instrumentelor intelectuale este sã apere
adevãrul ºi binele.
În introducerea la Problema transilvan\, peste câþiva
ani, Renate Weber fãcea la rândul ei o punere la punct,
referindu-se la acelaºi studiu: Citind rândurile acestea,
mi-am adus aminte de altele, dintr-un studiu la elaborarea cãruia am participat ºi care privea problematica
drepturilor minoritãþilor naþionale în viziunea UDMR.
Analizând chestiunea autonomiei locale ºi regionale, se
menþiona în acel studiu cã, în cadrul Uniunii Europene,
nu existã un model privind autonomiiile ºi se ofereau
cititorului câteva fragmente dintr-o lucrare importantã
privind statutul minoritãþilor în cadrul Uniunii. Astfel,
era citatã afirmaþia lui Bruno de Witte conform cãreia
«sistemul comunitar a exclus sistematic autoritãþile regionale ºi locale de la participarea instituþionalã. (...) Nu
existã, spus altfel, nici un regim comunitar pentru minoritãþile teritoriale».
În principiu, afirmaþiile lui Bruno de Witte erau ºi
continuã sã fie corecte. Citarea lor în studiul nostru îmi
pare astãzi, patru ani mai târziu, ca fiind fãcutã cu superficialitate. Lipseºte un comentariu care ar fi fost esenþial.
Este adevãrat cã Uniunea se preocupã de chestiunile
de ansamblu ºi lasã statelor dreptul ºi obligaþia de a-ºi
rezolva chestiunile ce privesc specificitatea lor internã,
dar la fel de adevãrat este cã, în ultimii cincizeci de ani,
statele Europei Occidentale chiar asta au fãcut: s-au
preocupat de structura lor internã, de punerea în valoare
a comunitãþilor locale, uneori ºi din variate motive (apartenenþa naþionalã sau subdezvoltarea economicã fiind numai
douã exemple) mergând pânã la acordarea unor statute
speciale diferitelor regiuni216.

216. Renate Weber, Dezbaterea, in Gabriel Andreescu; Gusztáv
Molnár, Problema transilvanã, Polirom, Ia[i, 1999, p. 7.
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28. Alegerile din 1996:
UDMR la guvernare
În toamna anului 1996, s-a produs saltul incredibil 
din punct de vedere etnopolitic  faþã de logica tuturor
anilor anteriori. Cum s-a întâmplat acest lucru? Participarea maghiarilor într-o coaliþie majoritarã, în cazul
câºtigãrii alegerilor de cãtre CDR, fusese implicitã din
perspectiva colaborãrii în cadrul Convenþiei. O datã cu
campania din iarna ºi primãvara anului 1995, legãtura
dintre formaþiunea maghiarã ºi partidele româneºti fusese
totuºi ruptã. E adevãrat cã Emil Constantinescu a încercat, în discuþia cu liderii UDMR, sã explice cele întâmplate ca o strategie preelectoralã a CDR, urmând ca, o
datã depãºite alegerile, cooperarea sã fie din nou posibilã.
Cã nu era vorba în primul rând despre o tacticã de liniºtit
alegãtorul o spun mai multe detalii. Aº invoca dintre ele
faptul cã unul dintre actorii principali ai campaniei anti-UDMR, PAC, nu a colaborat cu colegii din Convenþie,
ieºind din CDR ºi ratând, în mod deplorabil, intrarea în
Parlament.
Asocierea maghiarilor la guvernare dupã scandalurile
din 1995 a mai putut trãi doar în capul unor oameni
politici vizionari. Adrian Severin, care a fãcut cea mai
amplã referire la acest aspect, susþine a fi fost un militant
al strategiei chiar din poziþia sa de responsabil al PD cu
alianþele ºi colaborãrile pre- ºi post-electorale. Deci, ºi în
1995217. El l-a încurajat pe György Frunda sã candideze
pentru alegerile prezidenþiale218.
217. O spune în Gabriel Andreescu, Locurile unde se contruieºte
Europa. Adrian Severin în dialog cu Gabriel Andreescu,
Polirom, Ia[i, 2000.
218. Despre asta fusesem întrebat ºi eu. Mi-am arãtat reticenþa
faþã de intrarea lui György Frunda în campania prezidenþialã.
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Pe de altã parte, preºedintele UDMR, Béla Markó,
rãmãsese într-un anumit contact cu liderii CDR ºi înainte
de alegerile parlamentare din octombrie 1996. Dupã derularea acestora, deci între cele douã campanii prezidenþiale, Markó a avut discuþii concrete pentru o eventualã
participare a UDMR la guvernare, cu toþi liderii coaliþiei 
Ion Diaconescu, Mircea Ionescu-Quintus, Petre Roman º.a.
Aceºtia îºi arãtaserã acordul de principiu. Béla Markó
enunþase ºi condiþiile UDMR: amendarea Legii învãþãmântului, a Legii administraþiei locale, universitatea
maghiarã.
Totuºi, dupã câºtigarea alegerilor parlamentare, CDR
ºi PD au semnat un protocol privitor la formarea Guvernului
numai între ele. Documentul încheiat nu fãcea nici o
referire la UDMR. Severin susþine, în cartea lui de dialoguri, cã PNÞCD a rãspuns la întrebarea sa: Care este
statutul în viitor al UDMR? cât se poate de net: e bine
ca UDMR sã rãmânã deocamdatã afarã, ca sã nu [ocãm
opinia publicã219.
Totuºi, în ultima fazã a discuþiilor preliminare dintre
CDR ºi PD s-a decis ºi invitarea UDMR220. Atunci, într-o
confuzie generalã, cum spune Adrian Severin, s-a acceptat intrarea maghiarilor în Guvern, prin ºefia viitorului
Departament pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale ºi
a încã unui ministru plin. Decizia istoricã a fost acceptatã ºi de proaspãtul preºedinte Emil Constantinescu.
Mi se pãrea cã se oferã astfel o bunã ocazie pentru exersarea
atitudinilor naþionaliste. Or, tocmai asta trebuia evitat. Desfãºurarea campaniei nu mi-a dat nici un pic dreptate. György
Frunda a impresionat în bine electoratul român.
219. Cum am amintit cu altã ocazie, aici afirmaþiile lui Adrian
Severin intersecteaz\ spusele Doinei Cornea (vezi Doina
Cornea în dialog cu Rodica Palade. Faþa nev\zut\ a lucrurilor,
Dacia, Cluj, 1999) care invoca marea teamã a prietenilor ei
politici: s\ nu se spun\ c\ .
220. Victor Babiuc a dorit sã marcheze, la rândul sãu, rolul pe
care l-a jucat, alãturi de Severin, în promovarea alianþei cu
UDMR  atitudine coerent\ cu tot ceea ce [tiu din comportamentul s\u.
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Este, cum s-a spus, prima participare a maghiarilor
la guvernare în România? Trebuie distinsã, pentru a
da rãspunsul just, participarea minoritãþii maghiare la
guvernare de numirea unor maghiari în diferite instituþii
publice. Astfel, imediat dupã rãzboi, au fost numiþi prefecþi maghiari, membri ai Uniunii Populare Maghiare,
în judeþele Trei Scaune, Odorhei ºi Ciuc. În 1945, la
Subsecretariatul Naþionalitãþilor a fost numit consilierul
Nándor Czikó, la Ministerul Propagandei, József Méliusz,
iar în octombrie 1946, Ödön Felszeghy ocupa poziþia de
secretar general la Ministerul Educaþiei Naþionale.
Ar fi, de altfel, fãrã sens sã vorbim despre participare
la putere în cazul unui regim comunist. La fel, a vorbi
despre autonomia Regiunii Autonome Maghiare  înfiinþatã în 1952  înseamnã a utiliza un termen fãrã conþinut
real într-un regim care nu oferea absolut nici un spaþiu de
exercitare a unei puteri independente, de orice tip ar fi
fost ea. Nostalgia unor maghiari pentru regimul Petru
Groza nu reprezintã decât nostalgia faþã de simboluri221.
Exact din acelaºi motiv, este absurdã calificarea drept
politicã antimaghiarã, drept lichidarea sistemului
instituþional economic autonom maghiar, politica de
colectivizare ºi naþionalizare dusã de comuniºti din 1948222.
Acestea erau acte de naturã ideologicã ºi vizau întreaga
populaþie, chiar dacã impactul unora dintre ele asupra
comunitãþilor etnice era diferit.
Iatã de ce cuvintele folosite de Michael Shafir în
interpretarea evenimentului din 1996 îmi par rãspunsul
221. Am vãzut pe viu aceastã nostalgie a unor maghiari, de
altfel elevaþi, la o emisiune a DUNA TV, la care am participat în 1999.
222. În acest sens, aº urma interpretarea lui Gabór Vincze:
Suntem de p\rere c\, începând cu 1945, se poate vorbi
mai degrab\ de o «problem\ maghiar\» [i, legatã de aceasta,
de o politicã faþã de maghiarime, decât în sens generalizat
de o problemã minoritarã sau o politicã minoritar\. Vezi:
De la minoritate naþional\ la «români de naþionalitate
maghiar\», in Altera, 15, 2000, p. 86.
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cel mai precis la întrebarea pusã: Intrarea UDMR în
coaliþia guvernamentalã în noiembrie 1996 a marcat prima
încercare a unui guvern din istoria României de a aplica
strategii «inclusiv-civice»., adicã, în sensul explicaþiilor
date de autor, implicarea tuturor cetãþenilor þãrii în construcþia naþionalã, indiferent cã sunt români, maghiari
etc., cu drepturi egale223.
Ar mai trebui amintit ceva. Venirea maghiarilor la
guvernare a avut loc dupã încheierea Tratatului de bazã
dintre România ºi Ungaria. PDSR a acceptat încheierea
documentului sub presiunea externã, în primul rând a
celei americane. Un rol deloc neglijabil l-a avut probabil
competiþia din ce în ce mai greu de purtat cu PUNR.
Partenerul de coaliþie pãrea un abonat la voturile simpatizanþilor PDSR, în urmãtoarea campanie elecoralã.
Or, suspens-ul indefinit în care rãmãsese negocierea cu
Ungaria avantaja partidul lui Funar. Prin semnarea ºi,
apoi, ratificarea Tratatului, PDSR a dat o loviturã de
graþie PUNR. Dar, diminuând rolul naþionalismului în
viaþa politicã româneascã, PDSR a oferit simultan un atu
partidelor democratice. Aºa se face cã alegerile din 1996
au reformat în acelaºi timp paradigma democraþiei ºi
paradigma etnopoliticii.
În mod absolut iraþional, UDMR s-a împotrivit încheierii Tratatului în termenii negociaþi. Tratatul a permis
însã o foarte rapidã apropiere între Budapesta ºi Bucureºti,
pânã la realizarea unui parteneriat strategic între cele
douã capitale. Artizanul indiscutabil al acestui eveniment
de politicã internaþionalã a fost Adrian Severin224. Dupã
plecarea lui Severin din fruntea MAE, apoi, prin scoaterea
din scenã a Guvernului Ciorbea, relaþia româno-maghiarã
s-a erodat încet-încet. Totuºi, aceastã experienþã a fost un
223. Din sinteza sa asupra primului an de guvernare, din num\rul
55 al revistei Sfera politicii/1998. Michael Shafir, cercet\tor
la Open Media Institute, este unul dintre cei mai riguroºi
analiºti ai problematicii maghiarilor din România.
224. Vezi din nou volumul de dialoguri publicat la Editura Polirom.
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fel de cãlãtorie în lumea posibilului. Ea a arãtat cum
raporturile interetnice româno-maghiare gãsesc un corespondent firesc în raporturile dintre România ºi Ungaria,
putând ajunge pânã la cel mai intens parteneriat.
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29. Ordonanþele de urgenþã
ºi modelul de reconciliere
româno-maghiar
La o întâlnire pe care o propusese în martie 1999, cu
câþiva lideri de organizaþii neguvernamentale din România,
pentru a le cere ajutorul în procesul de reformã, preºedintele Emil Constantinescu a început cu urmãtoarea
afirmaþie: pânã în 1996 societatea civilã a asigurat
educarea democraticã a populaþiei. Fãrã ea nu ar fi fost
posibilã includerea UDMR în Guvern ºi nu ar fi fost
posibilã semnarea Tratatului cu Ucraina .
Era prima recunoaºtere la nivel oficial a rolului pe
care l-au avut bãtãliile celor câþiva militanþi în stabilirea
bunelor relaþii româno-maghiare ºi, mai general, a bunelor relaþii cu vecinii României, pentru harta politicã de
dupã alegerile din 1996. Dup\ alegerile din 1996, câºtigate de cãtre CDR ºi candidatul acesteia la preºedinþie,
Emil Constantinescu, în urma cooptãrii în coaliþia majoritarã ºi la guvernare a UDMR, a început un proces extrem
de rapid de reformã politicã. Partidele naþionaliste, PUNR
ºi PRM, intraserã în opoziþie. Noul Guvern a fãcut paºi
radicali în tratarea relaþiilor cu vecinii. În afara parteneriatului strategic dintre România ºi Ungaria s-a reuºit
finalizarea Tratatului de bazã cu Ucraina, extraordinar de
complicat. În luna iunie era deja semnat ºi ratificat de
cele douã þãri.
În lunile mai ºi iunie 1997, prin douã Ordonanþe de
Urgenþã, Guvernul Ciorbea a amendat Legea învãþãmântului ºi Legea administraþiei locale. Prin ele se accepta
învãþãmânt maghiar pânã la toate nivelurile, inclusiv existenþa universitãþilor de stat în limba maternã. Se introducea
limba maternã ca limbã a administraþiei în localitãþile în
care procentul de minoritari depãºea 20%. Noile norme
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în domeniul utilizãrii limbii materne în educaþie ºi în
administraþie integraserã înaltele standarde cerute de
UDMR. Printr-o acþiune extrem de simplã, fãrã reacþii
din partea populaþiei  care arãta astfel cã se inflameazã
de antimaghiarism numai când i-o pun alþii în vedere ,
Guvernul anihila ºapte ani de beþie naþional-extremistã.
Participarea UDMR la guvernare a impresionat lumea
întreagã ºi a fost calificatã rapid de cãtre diverºi actori
interni ºi internaþionali drept un fapt excepþional. A apãrut
ºi a fost promovat conceptul unui model româno-maghiar
de reconciliere, subiect de articole ºi seminarii225. Poate
mai puþin uzitatã acasã, formula era folositã curent în
strãinãtate. György Tokay mi-a povestit deseori, cu umor,
felul în care delegaþiile guvernamentale din România îi
prezentau pe colegii maghiari, cu gesturi demonstrative.
Demnitarii maghiari erau proba vie cã România devenise altceva decât fusese cu o jumãtate de an înainte.
Cã meritã sã fie integratã în familia democraþiilor care au
construit Europa instituþionalizatã ºi solidaritatea transatlanticã.
Împotriva utilizãrii acestei formule s-au ridicat însã
voci de la început. Nu erau doar radicalii, mai ales cei
din UDMR, care contestau realitãþile reconcilierii, unii
neîmpãcându-se nici cu ideea cã între români ºi maghiari
ar putea exista aºa ceva. Ci ºi maghiarii care, deºi recunoºteau evoluþii rapide ºi de substanþã în viaþa etnopoliticã
a României, vedeau cã multe deziderate ale lor nu se
îndeplineau.
Cu trecerea timpului ºi cu erodarea a ceea ce se
realizase în prima parte a anului 1997, vocile acestea
aveau din ce în ce mai multe argumente. Împotriva folosirii demagogice a formulei model de reconciliere s-a
exprimat chiar preºedintele UDMR, Béla Markó. Într-o
polemicã implicitã desfãºuratã peste ocean, Béla Markó
225. Cum a fost seminarul sponsorizat de USAID în 2000 
dovadã a relevanþei pentru americani a ideii de reconciliere.
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a comentat o declaraþie a preºedintelui american Bill
Clinton din 1999226, afirmând cã nici nu ar fi posibilã o
reconciliere între români ºi maghiari (enunþul trebuie
citit strict în context). Reacþia preºedintelui UDMR era
motivatã de campania cu accente isterice care se ducea
tocmai atunci împotriva proiectului Universitãþii Petõfi-Schiller. (Voi reveni.) Béla Markó ºi mulþi lideri maghiari
aveau toate motivele sã se simtã la capãtul puterilor. Se
pot da o mulþime de exemple, motivând adânca frustrare
a conducerii UDMR: de la chemarea la neaplicare a
ordonanþei administraþiei publice locale de cãtre însuºi
ministrul de Interne, Gavril Dejeu (în 1997227) pânã la
campania lipsitã de fair-play împotriva cererilor pentru
o universitate maghiarã a colegului lor din Guvern,
Andrei Marga (1998, 1999).
Am susþinut constant, cu toate mijloacele pe care
le-am avut la dispoziþie, conceptul modelului de reconciliere româno-maghiarã. Asta ºi pentru cã el avea o
valoare cheie în procesul de apropiere a României de
lumea occidentalã. Dar este ºi un alt motiv, pe care îmi
permit sã-l numesc mai subtil decât atât. Când se
vorbeºte despre existenþa unui model de reconciliere,
marea majoritate interpreteazã formula ca având un sens
calitativ. Semnificând un fel de înaltã (eventual, unicã)
realizare în raporturile interetnice.
Evident, nu era cazul. Propun însã o perspectivã
diferitã, descriptivã, a formulei. Miza modelului de
reconciliere nu se joacã la nivelul onestitãþii sau frustrãrii
actorilor politici. Modelul trebuie înþeles ca descriind
226. Bill Clinton se afla în campanie prin Statele Unite, la câteva
sãptãmâni dupã începerea bombardamentelor NATO în
Iugoslavia, `n scopul explic\rii pentru cet\]eni a necesit\]ii
unei asemenea intervenþii. (Gabriel Andreescu, Pages From
the Romanian-Hungarian Reconciliation. The Role of Civic
Organizations, Working Paper, EEI, Washington, 1999.)
227. Privind introducerea inscripþiilor bilingve, în conformitate
cu Ordonanþa nr. 22/1997.
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rezultatul unui proces relevant din punct de vedere
etnopolitic. Esenþa sa constã într-o anume rezolvare a
tensiunii dintre oferta partidelor româneºti ºi cererea
formaþiunii reprezentative a maghiarilor din România.
S-a realizat un pact implicit între maghiarii care adoptaserã modelul autodeterminãrii ºi românii care aveau la
dispoziþie modelul mãsurilor speciale  formula de protecþie a minoritãþilor naþionale disponibilã în cadrul legislativ din România228. Acceptând sã negocieze conþinutul
unor mãsuri speciale (vizând educaþia, utilizarea limbii în
administraþia localã, locuri în instituþiile publice), UDMR a
renunþat, implicit, la punerea raporturilor sale cu reprezentanþii români ai suveranitãþii naþionale229 în termenii
Proiectului de lege ºi ai Programului sãu (autodeterminare
internã, comunitate autonomã etc.)230. Participarea la
guvernare nu a fost expresia statutului de co-naþionalitate al maghiarilor din România, pe care UDMR îl
promovase încã din primul an al existenþei sale. Ci a
avut sensul unui beneficiu de reprezentare, componentã a
mãsurilor necesare pentru realizarea egalitãþii efective a
cetãþenilor þãrii, fie aceºtia români, fie maghiari.
O asemenea situaþie a fãcut posibilã coaliþia CDR-USD-UDMR cu toate consecinþele extrem de importante
ale primei împãrþiri în istorie a puterii între maghiari ºi
români. A fost un eveniment suficient de radical ºi suficient de pozitiv pentru a-l putea denumi model.
228. Acordarea dreptului la autodeterminare internã unei minoritãþi naþionale este una dintre formulele de protecþie a
minoritãþii. Sistemul standard de protecþie este dat de:
(a) garantarea drepturilor ºi libertãþilor individuale; (b) principiul non-discriminãrii; (c) mãsuri speciale.
229. Parlamentarii constituind organul reprezentativ suprem al
poporului român (art. 58 din Constituþie).
230. Prin asta nu trebuie înþeles cã a avut loc o negociere în
aceºti termeni, nici mãcar cã înþelegerea din momentul
realizãrii coaliþiei guvernamentale ar fi fost conceputã în
sensul descris aici. Ci este vorba despre logica obiectivã a
ceea ce s-a întâmplat.
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Am perceput cel puþin în patru-cinci ocazii gândul
neexprimat decât printr-o grimasã a unor lideri UDMR,
când am încercat sã argumentez sensul descriptiv al modelului. Cine a spus cã noi am renunþat implicit la formula
noastrã a autonomiilor?, se vedea sub fruntea lor. Iar
rãspunsul acesta l-am primit explicit, în alte vreo douã
cazuri. Ei bine, nu conta cã subiectiv, liderii UDMR nici
mãcar nu se gândiserã la aceasta. Negocierea avusese
loc implicit ºi rezultatele operau. Erau fructificate de
ambele pãrþi ºi schimbau faþa societãþii. Evenimentele pe
care le amintesc aparþin istoriei ultimilor cinci ani ºi
semnificaþia lor nu se va schimba, chiar dacã mâine noile
realitãþi etnopolitice din România vor depinde de realizarea unor autonomii pe bazã etnicã. Este limpede cã
evoluþiile din perioada 1996-2000 au determinat radical
ºi ceea ce a urmat dupã alegerile ultimului an. Iatã de ce
a[ pune realitatea de astãzi în continuare sub semnul
conceptului (descriptiv!) al reconcilierii româno-maghiare.
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30. Sabotarea modelului
Marea revelaþie etnopoliticã a schimbãrii din 1996,
modelul de reconciliere româno-maghiar începuse de
fapt sã fie sabotat înainte de a lua naºtere. Chiar înainte
ca Guvernul României sã fi fost nominalizat, ziarul Adevãrul
a lansat o campanie de presã împotriva îmbunãtãþirii
relaþiilor României cu Ungaria. Adevãrul dorea sã intimideze noua echipã de la conducere, nu cumva sã se stingã
tensiunea mocnitã între Bucureºti ºi Budapesta, la care el
contribuise atât.
Totuºi, cea mai spectaculoasã tacticã de sabotare a
politicii de rapidã dezvoltare a relaþiilor spre Vest îmi
pare a fi aparþinut Evenimentului zilei, condus în acel
moment de Ion Cristoiu. Editorialul din 6 ianuarie, semnat
chiar de micuþul la stat director, ataca în termeni virulenþi
vizita la Budapesta a lui Adrian Severin. Iatã în ce stil:
Sigur e cã, dacã tãcerea lui Adrian Severin mai poate fi
trecutã cu vederea, cea a lui Emil Constantinescu, preºedintele României, care are printre prerogativele constituþionale ºi asumarea politicii externe româneºti, nu poate
fi iertatã. De la un anumit punct, ea devine mai mult
decât stupefiantã. Ea devine iresponsabilã pur ºi simplu.
Ce anume nu putea fi iertat? Problemele minoritãþii
maghiare din România. Dacã existã, dacã UDMR le
vrea rezolvate, ele trebuie discutate la Bucureºti, cu reprezentanþii minoritãþii maghiare, ºi nu la Budapesta, cu
politicienii aflaþi la putere în Ungaria.
Dupã cum se vede, Ion Cristoiu miza mai curând pe
teama lui Constantinescu, decât pe sensibilitatea lui Severin.
În acelaºi numãr, pentru a susþine editorialul, Radu Tudor
publica un articol despre închiderea Consulatului de la
Cluj pe vremea lui Ceauºescu. Înþelegerea realizatã de
Adrian Severin cu omologul sãu îi tulburase grozav, se
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vede, pe mercenarii antimaghiarismului. Erau reluate
vechile acuze ale Securitãþii ºi se conchidea: reînfiinþarea la Cluj-Napoca a Consulatului general ungar ar fi
inoportunã, de naturã sã afecteze interesele majore ale
României. Ar fi de notat cã Radu Tudor este un personaj
aparte printre ceilalþi redactori ai cotidianului. El era
semnatarul felicitãrilor pe care Evenimentul zilei le adresa
din când în când ofiþerilor SRI.
Evenimentul zilei a oferit spaþiu a doua zi, pe 7 ianuarie,
fostului general de Securitate Ioan ªerbãnoiu, ca sã acuze
ºi el pericolul deschiderii unui consulat ungar la Cluj.
Pe 8 ianuarie, campania Evenimentului zilei pãrea sã-ºi
fi luat timp de respiro, o datã cu replica Ministerului
Afacerilor Externe. În schimb, intra în scenã, din nou,
Adevãrul. Redacþia ziarului a reuºit sã smulgã de la
Preºedinte, pe 8 ianuarie, o declaraþie pe care o punea
sub titlul Adrian Severin n-a avut mandat sã discute la
Budapesta chestiunea bilingvismului ºi a Universitãþii
Babeº-Bolyai. Aspecte ca universitãþile bilingve sau
plãcuþele bilingve cu denumiri de localitãþi sau de strãzi,
îºi ridica glasul Constantinescu, nu au fãcut obiectul
mandatului sus-menþionat, fiind probleme interne ale
României231.
Iatã o primã strategie: stimularea cu dexteritate 
când prin declaraþii ameninþãtoare, când printr-o delegare
de responsabilitãþi ºi competenþe creatoare de invidii ºi
frustrãri  a confruntãrii dintre Preºedinte ºi ministrul de
Externe.
Aºa au încercat principalii artizani din presã ai contenciosului româno-maghiar, sãptãmânã de sãptãmânã,
231. Bineînþeles, nu erau doar probleme interne, mãcar pentru
faptul cã introducerea plãcuþelor bilingve este reglementatã
prin normele Recomandãrii 1201, parte a Tratatului dintre
România ºi Ungaria. Dar ºi celelalte aspecte privind drepturile minoritãþilor sunt de discutat în întâlniri bilaterale, la
Budapesta ºi la Bucureºti, mai înt^i întrucât au intrat într-un
capitol din Tratatul amintit, apoi întrucât drepturile minoritãþilor sunt subiect de interes internaþional.
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sabotarea noii politici a Guvernului CDR-USD-UDMR.
În ciuda acestui vacarm, Victor Ciorbea ºi echipa au
îndeplinit cele douã condiþii negociate cu maghiarii:
amendarea legii învãþãmântului ºi a administraþiei locale.
Respectul premierului pentru cuvântul dat a fost decisiv
pentru proces. Atitudinea i-a creat o simpatie extraordinarã printre maghiari, fie aceºtia din Bucureºti, fie din
Ardeal ori din Ungaria.

*
Legile mai trebuie aplicate, nu numai adoptate. Una
dintre consecinþele cu efect imediat ale Ordonanþei de
Urgenþã 36 era introducerea plãcuþelor bilingve în localitãþile unde se aflã peste 20% minoritari. Punerea lor
rezulta direct din lege. Numai cã autoritãþile mai trebuiau
sã treacã la treabã. În localitãþile locuite masiv de maghiari
nu a fost nevoie de venirea legii ca sã aparã inscripþii
bilingve. La Cluj, Funar se comporta de parc\ oraºul
sãu ºi-ar fi obþinut autonomia de România. Iatã de ce
Târgu-Mureº apãrea acum drept un test cheie. Imre Fodor,
primarul, a trecut la fapte. Mai multe tãbliþe bilingve au
fost aºezate la intrarea în oraº. Peste noapte, tãbliþele au
fost mâzgãlite, vopsite tricolor, ºterse. Au fost înlocuite.
Au fost vopsite iarãºi. Jocul de-a plãcuþele s-a repetat zi
dupã zi. Filiala PUNR din oraº era activã ºi ºi-a asumat
deschis responsabilitatea. Surprizã! Poliþia din Târgu-Mureº
a refuzat sã pãzeascã inscripþionãrile bilingve. ªeful
Inspectoratului Judeþean de Poliþie a ºi spus-o cu viu grai.
Grav era însã ce se întâmpla în Guvern. Gavril Dejeu a
cerut amânarea aplicãrii Ordonanþei. Iaþã deci, într-o þarã
pãrând normalã, ministrul de Interne cerea amânarea
unui act normativ. Adicã neaplicarea. Peste toate, Secretarul
de Stat Grigore Lãpuºanu, ºeful Departamentului pentru
Administraþia Publicã Localã, ºi-a permis sã trimitã cu de
la sine putere o adresã de interpretare a Ordonanþei,
menitã sã blocheze aducerea ei la îndeplinire.
Lucrurile se deteriorau. Iatã, cu un UDMR  parte
la Guvern trebuiau mai departe fãcute clarificãri ºi
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atenþionãri publice de cãtre organizaþiile civice. Eram la
Universitatea de varã Bálványos  mutatã deja la Tuºnad 
când situaþia scãpase cu totul de sub control. Discutam
din nou cu Smaranda Enache ºi Elek Szokoly despre ce
trebuie fãcut. De fapt, ºtiam, cel puþin în ce ne priveºte:
analize ºi luãri de atitudine. Foile cu antet se aflau însã la
Bucureºti.
Dragã Renate, Manuela, Ionuþ232 etc.
Vã trimit aceast\ propunere de comunicat al
APADOR-CH. Vã rog sã-l citiþi ºi sã-i faceþi modificãrile
care vi se par corecte, dar el trebuie imediat trimis autoritãþilor  în special Secretariatului Guvernului, Departamentului pentru Minoritãþi, Guvernului + o cerere de
la Ministerul Turismului/pentru ministru  presei etc.)
Atenþie, joi are loc ºedinþa de Guvern.
Mult bine,
Tuºnad, 22.07.1997
Gabriel
COMUNICATUL APADOR-CH privind acþiunile
îndreptate împotriva afiºãrii plãcuþelor bilingve
APADOR-CH a salutat eforturile îndreptate spre ameliorarea drepturilor minoritãþilor naþionale. Transformarea
Recomandãrii 1201 în normã juridicã internã ºi amendamentele la Legea administraþiei publice locale ºi la Legea
învãþãmântului plaseazã România între þãrile cu standarde superioare în domeniul protecþiei minoritãþilor
naþionale. Iatã de ce împotrivirea la aplicarea legislaþiei
specifice constituie nu numai o violare a principiilor
statului de drept, ci ºi afectarea unui statut pe care
România ºi l-a câºtigat cu greu. APADOR-CH cere autoritãþilor sã ia mãsurile ce se impun, pentru a asigura
supremaþia legii. În acest sens:
1) APADOR-CH solicitã Ministerului de Interne ºi
IGP sã intervinã în legãturã cu refuzul Poliþiei din
Târgu-Mureº ºi a Poliþiei Judeþului Mureº de a asigura
232. Ionuþ Iacoº, documentarist la biblioteca Centrului pentru
Drepturile Omului.
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paza însemnelor bilingve din oraº. Faptul cã un astfel de
refuz priveºte evidente acþiuni cu caracter ºovin poate
sugera cã Poliþia din Târgu-Mureº nu vrea sã-ºi asume
obligaþiile ce o privesc, în cazul manifestãrilor îndreptate
împotriva minoritãþilor naþionale.
2) APADOR-CH considerã adresa Secretarului de Stat
Grigore Lãpuºanu, ºef al Departamentului pentru Administraþia Publicã Localã, ca o interpretare necorespunzãtoare a Ordonanþei de Urgenþã pentru modificarea ºi
completarea Legii administraþiei publice locale nr. 69-1991,
capabilã sã afecteze relaþiile interetnice din România.
Astfel:
a) considerarea faptului cã afiºarea plãcuþelor bilingve
constituie o «atribuire ºi schimbare de denumire» constituie o interpretare speculativã, menitã sã elimine competenþele primarului în acest domeniu. Afiºarea plãcuþelor
cade în competenþa primarului, conform art. 43 (modificat), care stipuleazã: «În exercitarea atribuþiilor de...
autoritate tutelarã..., primarul acþioneazã ºi ca reprezentant al statului în... oraºul în care a fost ales». Aceastã
formulare nu face decât sã preia ideea enunþatã mai
explicit în art. 43, a), a Legii administraþiei publice locale
nr. 69-1991 (înainte de modificare) care atribuie primarului responsabilitatea de a «asigura respectarea drepturilor
ºi libertãþilor fundamentale ale cetãþenilor, a prevederilor... legilor þãrii, ...ale hotãrârilor Guvernului».
Un argument împotriva ideii cã afiºarea plãcuþelor
bilingve ar fi scoasã din atribuþiile executive ale primarului, excepþie stipulatã de art. 28, alin. 2 (modificat),
care atribuie consiliului local «hotãrârile privind administrarea domeniului public ºi privat al comunei sau al
oraºului, organizarea ºi dezvoltarea urbanisticã a localitãþilor ºi amenajarea teritoriului» este ºi faptul cã, astfel,
consiliul local ar avea posibilitatea sã refuze, printr-un vot
negativ a douã treimi din numãrul consilierilor, aplicarea
unei norme cu valoare de lege.
b) aprecierea conform cãreia «numai consiliul local
este competent a hotãrî asupra inscripþionãrii bilingve a
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denumirii localitãþilor, instituþiilor publice ºi unitãþilor
proprii» este contrarã legii, întrucât:
 în localitãþile unde se aflã un numãr de persoane
aparþinând unei minoritãþi naþionale în proporþie de peste
20%, consiliul local nu are competenþa sã hotãrascã
asupra inscripþionãrii, aceasta rezultând din Ordonanþa
de Urgenþã a Guvernului României privind amendarea ºi
completarea Legii administraþiei publice locale nr. 69-1991;
3) Afirmaþia Secretarului de Stat, domnul Grigore
Lãpuºanu, cã inscripþionarea bilingvã priveºte «strict
denumiri de localitãþi, instituþii publice ºi unitãþi înfiinþate de autoritãþile publice locale  neextinzându-se asupra
altor obiective (strãzi)» este greºitã. Într-adevãr, Ordonanþa
de Urgenþã enumerã doar cele trei tipuri de entitãþi, dar
nu exclude posibilitatea inscripþionãrii bilingve ºi a altor
tipuri de obiective. Mai mult, conform Recomandãrii
1201, parte a dreptului intern (conform Tratatului dintre
România ºi Ungaria ºi a art. 11 ºi 20 din Constituþie),
autoritãþile publice locale pot hotãrî asupra inscripþionãrii bilingve a unor obiective precum strãzile etc. În
acest caz, decizia aparþine consiliului local.
Drept urmare, APADOR-CH cere Guvernului sã anuleze
adresa Secretarului de Stat Grigore Lãpuºanu, ªeful
Departamentului pentru Administraþia Publicã Localã, ºi
sã asigure aplicarea cu bunã credinþã a Ordonanþei de
Urgenþã a Guvernului României pentru amendarea ºi
modificarea Legii administraþiei publice locale nr. 69-1991.

*
La mijlocul anului 1997, primele efecte ale campaniei antimaghiare începuserã sã-ºi facã sim]it\ prezen]a.
Guvernul cedase din interior. Ziarele antimaghiare jubilau. ªi plusau. Articolul din 14 august al lui Ion Cristoiu,
acum editorialist la Naþional, repeta obsesiv ideea provocãrilor antiromâneºti. Principalul vinovat pentru neliniºtile Ardealului? Ordonanþele de Urgenþã. Iatã un citat:
Guvernul Ciorbea... e complice, mai mult sau mai puþin
conºtient, la realizarea þelului ascuns al extremiºtilor
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maghiari; acela de federalizare a României ºi alipirea
Ardealului la Ungaria.
Acest ton isteric era susþinut de frontispiciul ziarului,
pe care troneazã titlul ÞINTÃ: TRANSILVANIA, la
care se adaug\ un raport întins pe o întreagã paginã, al
unui serviciu secret românesc. Subtitluri incendiare:
Acþiuni vizând crearea structurilor complementare ºi de
aservire economicã a Transilvaniei; Implicarea elementelor maghiare din România în politica neorevizionistã de
aservire economicã; Folosirea unor cetãþeni români
de naþionalitate maghiarã sau a unor firme particulare cu
patroni de etnie maghiarã pentru achiziþionarea de terenuri ºi imobile, eludându-se prevederile legislaþiei actuale
din România ºi aºa mai departe.
Mai semnificativã decât orice: simpatia pe care Ion
Cristoiu o arãta, în acelaºi editorial, lui Gavril Dejeu.
Nu cunosc cum a arãtat, în acea perioadã, confruntarea  bãnuiesc cã a existat  din Guvern. Ca Ministru al
Departamentului pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale,
György Tokay a fãcut ºi el ce a putut face. Încã din martie
apelase la Comitetul Helsinki, sã pregãtim aplicarea Ordonanþei privind administraþia publicã localã. Beneficiarii
seminarului organizat de cãtre Departamentul pentru
Protecþia Minoritãþilor Naþionale ºi APADOR-CH erau
prefecþi, subprefecþi sau reprezentanþi ai prefecturilor din
mai multe judeþe în care trãiesc minoritãþi naþionale. În
cursul dezbaterilor a devenit evident cã lipsa unei culturi
juridice constituie un obstacol major în orice tentativã de
progres. Reprezentanþii celor mai multe prefecturi au
declarat, în principal, cã la nivel local e aproape imposibil
sã explici cã un tratat internaþional ratificat de România e
tot una cu o lege (de exemplu, cu Legea administraþiei
publice locale) ºi, cu atât mai puþin, cã ar avea prioritate.
A reieºit chiar cã, din partea consilierilor juridici locali,
se manifestã o anume rezistenþã ºi faþã de invocarea
supremaþiei Constituþiei. Pe scurt, mesajul a fost: în
lipsa unei gândiri juridice deschise, creatoare, concordante cu principiile interpretãrii ºi aplic\rii dreptului, e
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necesarã adoptarea de acte normative de modificare a
legilor existente în România233.
Dar nu aleºii locali au omorât noile reglementãri
privind administraþia localã. În toamna anului 1997, Curtea
constituþionalã a respins Ordonanþa, pe motiv cã îi lipsea
argumentul urgenþei234. A trebuit sã vinã PDSR la
putere pentru ca, în urma protocolului semnat cu UDMR,
partidul condus de Adrian Nãstase sã adopte  în 2001 
o nouã lege a administraþiei locale, care prelua în mare
prevederile Ordonanþei din 1997.

233. Amuzantã a fost mirarea unor juriºti, când li s-a spus cã
Recomandarea 1201 nu este, aºa cum considerau, o sugestie,
de aplicat numai dacã o doresc, ci parte a legislaþiei interne.
Nu o... recomandare, ci o normã.
234. Ceea ce, din punct de vedere practic, deºi nu simbolic,
pãrea sã fie adevãrat.
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31. O altã crizã, o altã universitate
maghiarã
Cãderea Ordonanþei care înglobase doleanþele maghiare
în ceea ce priveºte administraþia localã, în toamna anului
1997, fusese precedatã de eºecul primei sesiuni a noului
Parlament. Cele douã ordonanþe reprezentând pentru mine
eroinele modelului de reconciliere româno-maghiar nu
au putut fi adoptate. Toamna, coaliþia a repetat bâlbâiala
inutilã. Dupã criza de guvern de la sfârºitul anului 1997,
relaþiile româno-maghiare au intrat pe o pantã descendentã.
Pe fondul blocajului parlamentar, patru parlamentari
maghiari din Cluj au depus, la sfârºitul lunii iunie 1998,
un proiect de lege pentru reînfiinþarea Universitãþii Bolyai.
Propunerea, venitã într-un moment când presa se pregãtea
de vacanþã, s-a transformat într-un spectacol politico-mediatic.
Primul care a reacþionat a fost... Forumul Civic Naþional
Român. Am pus punctele, întrucât nimeni nu ºtia de el.
Iatã-l însã autorul unui comunicat vehement. Scrisoarea
sa deschisã a fost îmbrãþiºatã de 48 de universitãþi!
În luna iulie, alþi profesori, alte comunicate. Societatea
Românã de ªtiinþe Fundamentale  o altã necunoscutã
pânã atunci  susþinea cã statul român nu are nici un
interes, moral ori material, sã scoatã pe poarta facultãþilor
specialiºti de limbã maghiarã.
Aceastã solidarizare era organizatã evident de ministrul
Educaþiei Naþionale. Andrei Marga juca ba din postura
de membru al Guvernului, ba din cea de rector. Mihai
Korka, secretarul de stat pentru învãþãmântul superior
din Ministerul Educaþiei Naþionale, a semnat un document
oficial cu titlul Segregarea etnicã a învãþãmântului superior
din România nu este oportunã. Mostre: Secretariatul
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de Stat pentru învãþãmânt superior este sistematic
confruntat cu insistente solicitãri de segregare etnicã, în
forme instituþionale diverse, care, dacã ar fi sã fie ierarhizate, merg de la constituirea de secþii ºi facultãþi autoadministrate, pe criterii etnice, pânã la înfiinþarea de
universitãþi de stat cu predare în limba maghiarã; trebuie
sã se recunoascã cu toatã francheþea cã dimensiunile ºi
calitatea învãþãmântului superior în limba maternã, aºa
cum este organizat astãzi în România, nu au termen
comparabil niciunde, nici în Europa, nici în vreun alt colþ
din lume. Korka a uitat însã sã punã semnul exclamãrii.
UDMR a ameninþat cu ieºirea de la guvernare. Radu
Vasile, noul premier, a lansat ideea înfiinþãrii unei comisii
de evaluare a universitãþii maghiare. În acest context
fierbinte, ca un fãcut, Comisia de învãþãmânt a Camerei
Deputaþilor s-a pronunþat asupra proiectului de modificare
a Legii învãþãmântului. Era 2 septembrie 1998. Comisia
accepta cel mult grupe ºi secþii în limba minoritãþilor.
Nici mãcar facultãþi de stat independente. O provocare,
gânditã probabil sã scoatã UDMR din coaliþie.
Consiliul Reprezentanþilor Unionali ai UDMR s-a
întrunit de urgenþã. Hotãrârea? Dacã Ordonanþa nr. 36/1997
nu se va adopta în forma ei iniþialã, pânã pe 30 septembrie
1998, UDMR va pãrãsi guvernarea. Pe 8 septembrie,
liderii coaliþiei CDR-USD-UDMR au inventat o nouã
ofertã: o universitate maghiaro-germanã. Propunerea punea
în faþã ideea de multiculturalitate, pe care pedalaserã,
demagogic, liderii CDR ºi PD. Se mai acceptase, ca
formulã de compromis, eliminarea din legea învãþãmântului a oricãrei referiri la universitãþile în limba maternã.
Nu se garanta, dar nici nu se interzicea înfiinþarea lor.
Béla Markó nu avea competenþa sã negocieze decizia
Consiliului Reprezentanþilor Unionali, forul suprem al
UDMR. Era practic imposibil pentru Parlament sã adopte
ordonanþa în trei sãptãmâni. În ultimul moment, în noaptea de 30 septembrie spre 1 octombrie 1998, membrii
Guvernului au adoptat o Hotãrâre de înfiinþare a Universitãþii cu limbile de predare în maghiarã ºi germanã 
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care avea acum ºi un nume: Petõfi-Schiller. La 4 octombrie,
CRU întrunit în ºedinþã ordinarã, a hotãrât ca UDMR sã
rãmânã în coaliþia guvernamentalã. Acesta este evenimentul cu care am început, în introducere, lunga noastrã
istorie.
Nebunia a continuat totuºi. Pe 15 octombrie, Consiliul
Naþional al Rectorilor din România a declarat vehement
cã Hotãrârea guvernamentalã nu este constituþionalã. ªi în
ce termeni! Ar fi o hotãrâre contrarã interesului naþional
ºi normelor internaþionale, aducând prejudicii inclusiv
în planul securitãþii naþionale! Era clar, puþin transpiratã, se vedea mâna SRI.
ªi pentru a confirma, într-adevãr, un plan pus ofiþereºte la punct, tot atunci decanii facultãþilor de drept
din Bucureºti, Cluj-Napoca, Timiºoara ºi Sibiu au dat
publicitãþii analiza lor asupra Hotãrârii. Viorel Ciobanu,
Liviu Pop, Radu Motica ºi Ioan Santai susþineau cã înfiinþarea unei Universitãþi maghiaro-germane ar constitui o
mãsurã de discriminare raportat la cetã]enii români de
etnie românã ºi la celelalte minoritãþi. Invocând articolul 6 din Constituþie, ajungeau la concluzia: organizarea ºi conþinutul învãþ\mântului nu pot fi structurate
dupã criterii exclusiviste ºi discriminatorii de ordin ideologic, politic, religios sau etnic.
Iatã patru decani ai unor facultãþi de drept care confundau senini naþionalitatea cu limba de predare, discriminarea cu folosirea unor mãsuri speciale ºi, cum se
vedea din alte comentarii, contestau principiul disciplinei
guvernamentale, îndemnând la refuzul aplicãrii deciziilor
Guvernului.
Presiunea aceasta lipsitã de orice jenã, profesionalã
sau umanã, a fãcut ca nici Universitatea Bolyai, nici sora
ei bilingvã, Petõfi-Schiller, sã nu iasã vreodatã de pe
suprafaþa hârtiilor unde erau zugrãvite de iniþiatori. Coaliþia
majoritarã rezultatã din alegerile din 1996 a reuºit totuºi
sã adopte, în anul 2000, o lege de amendare a legii
învãþãmântului onorabilã  în ceea ce priveºte educaþia în
limba minoritãþilor , chiar dacã nu exact pe formula
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doritã de maghiari ºi inclusã în Ordonanþa nr. 22/1997. O
evoluþie lungã, grea, dar cu efect pozitiv. O zbatere, dar
cu atât mai merituoasã.
Totuºi, întreaga discuþie din jurul unei universitãþi de
stat independente meritã înþeleasã dintr-o perspectivã
largã, ca parte a unei culturi adaptatã unei lumi plurietnice. Iatã de ce aº reproduce observaþiile APADOR-CH
privind posibilitatea universitãþii în limba maghiarã, date
publicitãþii la 4 septembrie 1998. Oferã o analizã cuprinzãtoare ºi nu exprimã vreun partis pris maghiar. Trebuie
invitat în arenã glasul raþiunii, pentru a înfãptui ceea ce
unei raþiuni i se cere.
În legãturã cu dezbaterile publice pe aceastã temã,
APADOR-CH considerã cã Rom^nia este obligatã sã acþioneze în spiritul Pactului internaþional cu privire la drepturile civile ºi politice, adoptat de ONU în 1966 ºi ratificat
de România în 1974. Art. 27 al Pactului enunþã: «În
statele în care existã comunitãþi etnice, religioase sau
lingvistice, persoanele aparþinând acestor minoritãþi nu
pot fi lipsite de dreptul de a avea, în comun cu ceilalþi
membri ai grupului lor, propria lor viaþã culturalã, de a
profesa ºi practica propria lor religie sau de a folosi
propria lor limbã». În conformitate cu interpretarea
Comitetului pentru Drepturile Omului de la Geneva, care
examineazã violãrile Pactului, art. 27 statueazã un drept
al persoanelor aparþinând minoritãþilor naþionale, statul
care este parte la Pact având obligaþia de a lua mãsuri
motivate ºi realiste ce vin în întâmpinarea aspiraþiilor lor.
Trebuie menþionat cã maghiarii din România reprezintã cea mai numeroasã minoritate din Europa. Aspiraþia
la instituþii proprii de învãþãmânt superior a fost exprimatã printr-un referendum intern ºi prin programele
UDMR, formaþiune care a primit cvasitotalitatea voturilor
populaþiei de limbã maghiarã. Este de notat ºi existenþa
unei tradiþii istorice a învãþãmântului terþiar maghiar
din Transilvania. Ca urmare, APADOR-CH considerã cã
poziþiile îndreptate împotriva posibilitãþii de principiu a
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unei universitãþi de stat în limba maghiarã constituie o
violare a spiritului PIDCP.
APADOR-CH atrage atenþia cã maniera în care liderii
politici având responsabilitatea guvernãrii, Ministerul
Educaþiei Naþionale ºi o parte semnificativã a presei s-au
exprimat privitor la cererile minoritãþii maghiare reprezintã o revenire în forþã la politica naþionalistã de pânã în
1996. O astfel de politicã poate pune în pericol procesul
de reconciliere dintre minoritatea maghiarã ºi majoritate,
iniþiat acum doi ani. Ea poate transforma din nou România
în teatrul unor tensiuni interetnice, gata oricând sã degenereze în grave tulburãri.
Facem un apel cãtre Parlamentul României sã revadã
proiectul legii de amendare ºi completare a legii învãþãmântului, astfel ca în final sã fie adoptatã o variantã
compatibilã cu aspiraþiile legitime ale minoritãþilor ºi
cu nevoia de pace ºi prosperitate a întregii societãþi
româneºti.
Alte observaþii
APADOR-CH atrage atenþia asupra transmiterii, de cãtre
unii oameni politici ºi demnitari de stat, a unei imagini
falsificate asupra instituþiilor de educaþie în limba maternã,
în stare sã confuzioneze ºi sã manipuleze opinia publicã.
Unul dintre cele mai semnificative documente de acest gen
este cel publicat în luna august a.c., de cãtre Secretariatul
de Stat pentru Învãþãmânt superior ºi intitulat «Segregarea
etnicã a învãþãmântului superior din România nu este
oportunã» [am dat citatele amintite mai sus]. Pentru a
clarifica anumite aspecte mai des invocate în dezbaterea
publicã, APADOR-CH observã urmãtoarele:
1) Culpabilizarea minoritãþii maghiare ºi a reprezentanþilor ei
Calificarea cererilor minoritãþii maghiare de întemeiere a unei universitãþi de stat în limba maghiarã drept
«segregare etnicã a învãþãmântului», «federalizare a învãþãmântului», «enclavizare educaþionalã», «dezvoltare a
unui învãþãmânt pe bazã etnicã» etc. reprezintã o culpabilizare a minoritãþii maghiare pentru «vina» de a fi
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solicitat anumite condiþii considerate de ea necesare
protejãrii ºi dezvoltãrii identitãþii naþionale. Învinovãþirea
unei comunitãþi minoritare pentru exprimarea unor idealuri reprezintã un act de ostilitate faþã de acea comunitate
ºi o incitare la manifestãri ºovine faþã de ea. Dreptul unei
minoritãþi de a-ºi face publice idealurile constituie o
componentã a dreptului ei la identitate. Nu acest drept
poate fi contestat, ci, eventual, motivaþiile ºi realismul
opþiunilor comunitãþii.
Trebuie subliniat cã termenii «federalizare» ºi «enclavizare» nu se aplicã în nici un caz activitãþilor educaþionale. Ei definesc raporturi dintre stat ºi teritorialitate.
Termenul «segregare» se referã la educaþie numai în cazul
violãrii unor drepturi, nu în cazul afirmãrii unor drepturi.
Existenþa unor ºcoli ºi universitãþi independente în limba
maternã nu poate însemna în nici un caz federalizare,
enclavizare ori segregare a învãþãmântului. Putem vorbi
despre «învãþãmânt pe bazã etnicã» numai atunci când
conþinutul materiilor de învãþãmânt depinde în mod abuziv
de natura etno-culturalã a minoritãþilor ºi majoritãþii.
Singurul act care a reprezentat crearea unui «învãþãmânt
pe bazã etnicã» în România a fost introducerea, prin Legea
nr. 84/1995, a disciplinei Istoria românilor, în locul
Istoriei României.
2) Tema standardelor internaþionale privind învãþãmântul universitar în limba minoritãþilor
Nu existã document internaþional adoptat de marile
structuri interguvernamentale la care a aderat România
care sã includã, drept standard, crearea unor universitãþi
de stat în limba maternã. De fapt, noþiunea de «standard
internaþional» în materia învãþãmântului universitar îºi
pierde practic sensul. Într-adevãr, standardele internaþionale reprezintã mãsuri minime la care sunt obligate statele
în scopul asigurãrii protecþiei (în acest caz a) minoritãþilor
naþionale. Cum problema învãþãmântului universitar se
pune exclusiv în cazul unor minoritãþi numeroase, cu o
culturã dezvoltatã, deci numai în cazuri de excepþie, nu
poate exista un standard internaþional  de vreme ce acesta
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se aplicã «în general». Din aceastã cauzã, în materia
învãþãmântului universitar, dreptul internaþional trebuie
invocat sub aspectul spiritului convenþiilor, ºi nu prin
litera regulilor. Un rol semnificativ îl joacã modelele
prin care diferite state au rezolvat probleme asemãnãtoare în condiþii apropiate. Modelele naþionale nu fac
parte din dreptul internaþional, dar joacã oarecum loc de
customary law.
3) Spiritul documentelor internaþionale cu privire la
învãþãmântul universitar în limba minoritãþilor
Spiritul documentelor internaþionale în aceastã materie este exprimat în Pactul internaþional cu privire la
drepturile civile ºi politice, reprodus mai sus. Existã, pe
de altã parte, recomandãri în domenii «specializate»,
susþinute de organizaþii interguvernamentale, nu printr-o
procedurã de validare propriu-zisã, ci prin poziþii exprimate sub egida lor de grupuri de experþi. Astfel sunt
«Recomandãrile de la Haga privind Drepturile Educaþionale
ale Minoritãþilor Naþionale» (elaborate sub egida Fundaþiei
privind Relaþiile Interetnice de pe lângã Înaltul Comisar
privind Minoritãþile Naþionale/OSCE, 1996). Art. 17 al
documentului enunþã: «Persoanele aparþinând minoritãþilor naþionale au dreptul de acces la învãþãmântul terþiar
în propria lor limbã dacã au demonstrat necesitatea lui ºi
dacã existã o justificare numericã... Persoanele aparþinând minoritãþilor naþionale pot de asemenea sã urmãreascã cãi ºi mijloace de a stabili propriile lor instituþii la
nivel terþiar». Semnificativ este art. 18: «În situaþiile în
care o minoritate naþionalã a menþinut ºi controlat, în
istoria sa recentã, propriile sale instituþii de nivel superior,
acest fapt va fi recunoscut pentru determinarea modelelor
de urmat». De altfel, dreptul la instituþiile cu valoare
identitarã reprezintã o cerinþã a tuturor convenþiilor internaþionale dedicate protecþiei minoritãþilor ºi transformate
de România în obligaþii juridice.
Mai amintim Recomandarea 1353 a Consiliul Europei
privind accesul minoritãþilor la învãþãmânt superior, adoptatã de Adunarea parlamentarã, la 27 ianuarie 1998, care,
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la Art. 6 (iv) susþine: «guvernele trebuie sã recunoascã
libertatea fundamentalã de a întreprinde studii la nivel
superior ºi a crea instituþii cu acest scop; aceste instituþii
trebuie sã beneficieze de o susþinere oficialã imediat ce
calitatea lor a fost recunoscutã  pe o bazã nediscriminatorie ºi echitabilã  ºi s-a stabilit cã existã o cerere
realã; limba nu trebuie sã fie un criteriu de recunoaºtere
a instituþiilor ºi calificãrilor».
Având în vedere numãrul membrilor ºi dezvoltarea
culturii comunitãþii maghiare din România, se poate afirma
cã, dacã documentele citate nu s-ar aplica în cazul acesteia,
atunci ele nu s-ar aplica nici unei alte comunitãþi din
Europa.
4) Exemple privind învãþãmântul universitar în limba
minoritãþilor naþionale
Cum trateazã alte state minoritãþile? Care sunt modelele? Actul Universitãþilor din Finlanda, legea fundamentalã în acest domeniu, în forma adoptatã la 27 iunie
1997, Secþiunea 9, alin. 2 enunþã: «Limbile de instrucþie
ºi examinare ale Universitãþii din Helsinki, ale Universitãþii
de Tehnologie din Helsinki, ale Academiei de Arte
Frumoase, ale Academiei Sibelius, ale Universitãþii de
Artã ºi Design ºi ale Academiei de Teatru sunt finlandeza
ºi suedeza. Limba de instrucþie ºi examinare a Universitãþii
Abo Academy, a ºcolii Suedeze de Economie ºi Business
ºi a ºcolii Suedeze de Asistenþã Socialã ºi Administraþie
Localã a Universitãþii din Helsinki este suedeza». (Deci în
Finlanda existã mai multe universitãþi mixte ºi mai multe
universitãþi de limbã suedezã pentru circa 285.000 mii
suedezi/5,8% din populaþia Finlandei). Învãþãmânt terþiar în limba maternã existã ºi în Tirolul de Sud (Italia),
pentru vorbitorii de limbã germanã, în numãr de 303.000
(0,5%). În Elveþia trãiesc 1,3 milioane (18%) vorbitori
de limbã francezã ºi 500.000 (7%) de limbã italianã.
Acestea sunt limbi oficiale ºi limbi de educaþie universitarã. În Canada, în Ontario, unde preponderenþa populaþiei vorbitoare de limbã englezã este covârºitoare (80%
dintre cei 6,1 milioane de vorbitori de limbã francezã

230

Ruleta. Rom^ni [i maghiari, 1990-2000

aflându-se în Quebec) existã învãþãmânt universitar în
limba francezã (University of Ottawa).
Ultimele exemple se referã la state cu sisteme constituþionale diferite (tip federativ). Dar din perspectiva drepturilor minoritãþilor naþionale, caracterul statului (unitar,
federativ) nu are nici o relevanþã pentru obligaþiile statului
de a proteja minoritãþile.
Este real faptul cã universitãþile multilingve sunt încurajate de multe state. Dar, în astfel de universitãþi, limbilor minoritare li se acordã o atenþie specialã. Regulile
specifice au în vedere protecþia învãþãmântului în limbile
minoritare, întrucât presiunea asupra minoritarilor este
mai mare. Astfel, la Universitatea bilingvã din Ottawa
(Ontario/Canada  regiune anglofonã) membrii Senatului
pot comunica în limba pe care o doresc. Toate comunicatele sunt în limbile englezã ºi francezã. Personalul
trebuie sã înþeleagã (cel puþin) ambele limbi, iar profesorilor li se cere sã fie bilingvi. La Universitatea din
Freiburg (Elveþia), rectorii se succed, dupã unul de limbã
germanã urmeazã unul de limbã francezã ºi invers.
Consiliul de Conducere al APADOR-CH
4 Septembrie 1998
Chemat pentru a aplana tensiunea creatã de tema
universitã]ii de stat maghiare, Înaltul Comisar OSCE,
Max van der Stoel venise în România, la începutul anului
1998, participase la câteva întâlniri ºi fãcuse câteva declaraþii împãciuitoare235. Vãdit afectat de modul abuziv în
235. Întâlnirea pe substanþã, þinutã în 7 ºi 8 februarie 1998 
la Snagov , având ca temã învãþãmântul universitar în
limba minoritãþilor naþionale, a avut ca invitaþi câþiva experþi
internaþionali, miniºtrii György Tokay ºi Andrei Pleºu, cei
cinci prorectori ai Universitãþii Babeº-Bolyai, Ion Diaconescu,
Corneliu Tãriceanu, Béla Markó, Paula Ivãnescu. Ne-demnitarii români: Smaranda Enache ºi cu mine. Egida era
comunã: a Înaltului Comisar pentru Protecþia Minoritãþilor
Naþionale al OSCE ºi Guvernul României. Am avut la
acea întrunire o experienþã relevantã pentru constrângerile
la care sunt supuºi funcþionarii internaþionali. Când am expus
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care presa ºi oamenii politici au interpretat declaraþiile
sale, s-a simþit obligat sã facã urmãtoarea declaraþie cu
caracter oficial:
În ultimele zile am fost citat, în mod frecvent, de a
fi spus cã normele internaþionale ºi standardele la care
România a subscris nu obligã România sã creeze universitãþi de stat în limba minoritãþilor naþionale. Dacã aceast\
afirma]ie este corect\, la fel de corect este ºi faptul cã
nici o normã internaþionalã ori standard nu ar împiedica
România sã urmeze o astfel de cale. Cum nu existã nici o
normã internaþionalã menitã sã indice României ce trebuie
sã facã în acest sens, este evident, în opinia mea, cã
Guvernul ºi Parlamentul României vor avea de luat o
decizie care sã þinã cont de factorii educaþionali, culturali
ºi sociali relevanþi ºi de nevoile persoanelor aparþinând
minoritãþilor naþionale.

modul în care înþeleg aplicarea art. 27 al PIDCP în cazul
României  apare mai sus în opinia APADOR-CH , Asjbørn
Eide, ale cãrui mai vechi relaþii cu Adrian Nãstase sunt
notorii, a calificat interpretarea mea cam radicalã. Dupã
întâlnire, un consilier al Înaltului Comisar  al cãrui nume
nu pot, evident, sã-l dau  a venit la mine ºi, referindu-se la
poziþia lui Eide, mi-a spus: ªtii, ai dreptate.
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32. Ceangãii
În anul 1971, Sándor Szilágyi a publicat în revista
A Hét un articol despre ceangãii din România. O analizã
lingvisticã. La câteva sãptãmâni a fost chemat de un
ofiþer al Ministerului de Interne, pentru o discuþie pe
aceastã temã. I s-a cerut sã aibã grijã ce scrie.
Nu mult dupã asta, a fost interzisã apariþia cuvântului
ceangãu în presã. Ceea ce nu înseamnã cã subiectul a
dispãrut chiar de tot. În 1985 a fost tipãritã, cu fonduri de
la propagandã, cartea lui Dumitru Mãrtinaº236. Un text
diletant, care introducea teza obârºiei române a ceangãilor, maghiarizaþi pe vremuri  se susþinea  de unguri.
Într-o epocã cenuºiu-neagrã, când era interzisã orice
imagine religioasã, coperta volumului semnat de Dumitru
Mãrtinaº exhiba imaginea unui impozant lãcaº de cult.
Faptul cã în anii 60 ceangãilor li s-au preschimbat
buletinele  mai vãditã încercare de asimilare nici cã se
poate  nu aveam sã-l aflu decât mult mai târziu. Este
limpede cã subiectul ºi zona reprezentau gradul unu de
interes pentru Securitate237.
236. Dumitru M\rtinaº, Originea ceang\ilor din Moldova, Editura
ªtiinþificã [i Enciclopedicã, Bucure[ti, 1985.
237. Iatã ce îmi scrie Sanyi (Szilágyi Sandor) în toamna anului
2001: Dragã Gabriel, te deranjez cu o chestie care mi s-a
pãrut pur ºi simplu ºocantã.
Din anul 1985, când a apãrut cartea lui Mãrtinaº despre
ceangãi, nu prea am consultat-o, atunci mã gândeam sã scriu
o recenzie în sãptãmânalul A Hét, dar era cam imposibil,
din moment ce la vremea respectivã în publicaþiile maghiare
din þarã cuvântul «csángó» (adicã «ceangãu») era interzis cu
desãvârºire de cenzurã. Atunci am citit numai textul de
bazã, ºi nu m-am uitat bine la toate notele ºi comentariile,
fãcute de cãtre Ion Coja ºi V.M. Ungureanu. Acum am
cãutat ceva în cartea asta, ºi iatã ce am gãsit la pagina 122:
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Gradul unu pentru Securitate înainte de 1989, nu ºtiu
ce grad pentru SRI, dupã 1990. Câte ceva despre asta ne
spune urmãtoarea poveste. Vilmos Tánczos, folclorist ºi
antropolog, unul dintre specialiºtii recunoscuþi ai domeniului (atunci încã lector universitar) a întreprins, în luna
august 1995, o cercetare în Moldova. O anchetã cu privire la cultura religioasã tradiþionalã, tratând identitatea
ceangãilor sub dimensiunea ei de ordin sociologic ºi
sociolingvistic238.
La Oituz (Gorza), preotul locului s-a supãrat tare de
tot când a aflat cã Vilmos Tánczos se urcase pe acoperiº
«[15] Pentru originea lor cabaro-cazarã se pronunþã mai
nou Sandor N. Szilágyi, Amit még nem mondtak el a csángó
névrõl  Ceea ce nu s-a spus încã despre numele ceangãu, în
A Hét, X, 1979, nr. 24, 15 iunie, p. 10). Observãm cã, în
1979, revista A Hét (Sãptãm^na) a dat o mare atenþie aºa-ziºilor ceangãi, în toate articolele publicate respectând, bineînþeles, linia tradiþionalã maghiarã cu privire la originea lor».
Prima observaþie: în articolul meu nu era vorba despre
originea ceangãilor, ci despre originea (etimologia) cuvântului «csángó», care, potrivit unor interpretãri, ar veni dintr-un
verb unguresc, însemnând «a hoinãri, a pleca (aiurea)». Eu
am dat ca analogie etnonimele «kabar» ºi «kazar», care
înseamnã cam acelaºi lucru (ºi asta într-adevãr nu s-a spus
de nimeni pînã atunci, dupã câte ºtiu).
A doua, mai interesantã: în aceastã notã se repetã exact
ceea ce am auzit în anul 1979 de la securistul despre care
þi-am povestit, cãruia, dupã apariþia articolului meu, i s-a
fãcut dor sã stea de vorbã cu mine. ªi el mi-a zis acelaºi
lucru: cã mã întreabã de ceangãi, fiindcã li s-a pãrut cam
ciudat cã revista A Hét acordã atâta atenþie acestei teme. Sã
vezi ºi sã nu crezi! Oare de unde ºtiau Coja ºi Ungureanu
care era mirarea securistului? ªi de unde ºtiau de articolul
meu, c^nd ei nu citesc ungureºte? E o chestie, nu crezi?
Oricum, pot sã-mi îmbogãþesc idioþenia aia de «quotation
index» cu un nou «item». E ceva ºi asta.
De altfel, ce mai faci?
Cu bine,
Sanyi.
238. Aceasta era tema tezei sale de doctorat, susþinutã în anul
1999 cu calificativul Summa cum laude.
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pentru a fotografia cele douã clopote vechi, cu inscripþii
în limba latinã ºi maghiarã. I-a smuls aparatul de fotografiat, cerându-i sã meargã amândoi la poliþie, sã verifice
ce conþine materialul înregistrat ºi sã clarifice cu ce
scop se aflã în zonã. Are sau nu permisiune pentru
cercetare? Într-un moment de neatenþie, Tánczos ºi-a
recuperat aparatul ºi l-a lãsat singur pe preot.
La 11 august însã, la ieºirea din satul Cãiuþi (pe
Trotuº), calea i-a fost tãiatã de un camion întors peste
ºosea ºi o Dacie roºie cu poliþiºti ºi civili (în total cinci
persoane). Se pare cã preotul din Pralea, cu care Tánczos
încercase fãrã succes sã aibã o discuþie înainte, ºi care l-a
vãzut fãcând fotografii în cimitir, depusese un denunþ
împotriva lui. Poliþiºtii i-au confiscat pe loc tot ce era la
vedere: un dictafon, un aparat de fotografiat ºi o casetã
înregistratã. L-au somat sã urmeze camionul pânã la
poliþia din Cãiuþi, ei asigurând supravegherea din spate.
Ajunºi la post, i-au luat cheia de la maºinã, l-au
înjurat, i-au prechiziþionat Trabantul ºi i-au confiscat
mapa cu chestionare ºi notiþe. Au fãcut o treabã serioasã:
au scotocit prin toate locurile posibile ºi imposibile unde
presupuneau cã s-ar putea ascunde ceva. A urmat un
interogatoriu amãnunþit  ca pe vremuri, povestea el ,
de mai bine de patru ore. A fost întrebat cu privire la
scopul deplasãrii în zonã. Au ascultat caseta cu atenþie,
au tradus totul. Vilmos a fost întrebat despre datele din
mapã  date demografice ale recensãmântului din 1992 ,
pe ce cãi ajunsese în posesia lor? Citind unele pasaje
privind viaþa de toate zilele ºi relatãrile despre trecut,
poliþiºtii au triumfat: Nu prea sunã a folclor, domnule
profesor!.
S-a întocmit un proces verbal de 10 pagini, care nu i-a
fost înmânat spre citire. Sã-l semneze! Nu cunosc conþinutul, nu semnez nimic, le-a replicat el. S-au oferit sã-l
citeascã ei. Desigur, Tánczos a refuzat.
Dupã o lunã ºi jumãtate, la 26 septembrie, lucrurile
confiscate i-au fost restituite, însoþite ºi de o dovadã
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semnatã ºi de martori. Tánczos nu s-a mirat prea mult,
deoarece avusese deja asemenea experienþe din timpul
unor cercetãri anterioare pe teren. Asta face parte din
munca cercetãtorului în zona respectivã, a comentat el.239

239. Toatã povestea a apãrut, relatatã cu seninãtate ºi umor fin,
în volumul lui T.V., cu titlul Keletnek megnyílt kapuja [S-au
deschis porþile rãsãritului  un vers dintr-o rugãciune popularã ceangãiascã], KOM-PRESS, Korunk Baráti Társaság,
Kolozsvár [Cluj-Napoca], pp. 159-173, în forma unui studiu
de sociologia vorbirii  o analizã a situaþiei de comunicare
foarte ciudate între el ºi un poliþist, ºi acesta din urm\ de
origine ceangãiascã. La început, în calitatea sa oficialã,
poliþistul voia sã tãinuiascã faptul cã el înþelege tot ce se
vorbeºte pe casetã, dar când urmeazã fragmente din satul
lui, atunci îºi aduce aminte de copilãria sa ºi confirmã tot
ce aude, ba mai ºi adaugã anumite lucruri. Cel care mi-a
vorbit despre acest caz a fost tot Szilágyi Sándor, de la care
am avut ºansa, de altfel, sã obþin o viziune din interior a
problematicii maghiare.
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33. Investigaþia din Moldova
Cele câteva date despre ceangãi notate anterior,
urmãrind premeditat notele unui maghiar, sunt aproape
necunoscute între români. O comunitate cu un profil
identitar bine conturat, ceangãii din zona Bacãu-Neamþ,
nu existã practic pentru mentalul românesc.
Pe acest fundal de neºtiinþã am primit la Comitetul
Helsinki, în vara lui 1997, rugãmintea sã analizãm situaþia
ceangãilor aºezaþi în regiunea Bacãului. Am contactat
Departamentul pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale,
UDMR... am gãsit foarte puþine date. A contat însã
discuþia de la Miercurea-Ciuc, întâlnirea cu Anton Ciceu
(Csicsó Antal), preºedintele Asociaþiei Maghiarilor Ceangãi
din România. Domnul Ciceu ne-a prezentat o lungã serie
de cazuri. Am mai luat legãtura ºi cu János Szõcs, muzeograful Muzeului Secuiesc al Ciucului. Nu doar documentele cu tentã istoricã, dar mai ales articolele apãrute în
perioada 1990-1994, în ziarele Deºteptarea din Bacãu ºi
Ceahlãul din Piatra-Neamþ ne-au deºteptat. Am descoperit acolo o campanie împotriva comunitãþii ceangãilor 
sau, mai precis, împotriva oricui invoca identitatea maghiarã
a ceangãilor  de o intensitate ºi o vulgaritate a atitudinii
pe care nu ni le-am fi imaginat.
Era necesarã o investigaþie pe teren. Am avut nevoie
doar de douã zile (22 ºi 23 august) ca sã descoperim
esenþialul. Am plecat cu maºina, am ajuns în zona
Bacãului... sate sãrace, suprafeþe pãtate de soare, nimic
din intensitatea vegetalã a unei regiuni trãind din agriculturã. Ne înarmasem cu câteva date. Aflasem cã în privinþa
originii ceangãilor din Moldova, istoriografia românã ºi
cea maghiarã  ca ºi lucrãrile unor preoþi italieni  sunt
pe poziþii opuse. Primii, în favoarea originii române,
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ceilalþi, în favoarea originii maghiare. ªtiam cã toþi
ceangãii din Moldova sunt catolici practicanþi. Aflasem
cã preotul ºi autoritãþile religioase reprezintã pentru ei
cele mai importante autoritãþi, ca imediat dupã sã urmeze
poliþistul satului.
Aveam ºi o listã de adrese. Lideri locali  în Lespezi:
ªtefan Zediu, Iojã Olaru ºi preotul Marian Fekete. În
satul Pustiana, ºtiam de învãþãtorul Iojã Beþa (pensionar).
Pentru noi, cu standardele noastre de drepturile omului, nu atât originea în sens antropologic era primordialã.
Conta opþiunea individualã: ce se declarã unii ºi alþii.
Acesta ar fi principiul prim. Surpriza a fost extraordinarul interes al ceangãilor pentru stabilirea identitãþii lor.
Am gãsit toate variantele. O parte dintre ei se declarau,
într-adev\r, de origine românã ºi vorbeau limba românã
în viaþa de zi cu zi. Alþii invocau originea maghiarã, deºi
foloseau în exprimarea zilnicã limba ceangãiascã arhaicã.
(Care are, de altfel, mai multe graiuri, în funcþie de locul
în care se vorbeºte.) Dar existau ºi ceangãi care susþineau
originea lor ceangãiascã stricto sensu, acceptând o diferenþã faþã de maghiari nu numai prin arhaismul limbii
lor, ci ºi prin tradiþii  cântece, dansuri º.a.
Ce am gãsit la faþa locului contrazicea serios recensãmântul. Satul Lespezi ºi satul Pustiana sunt locuite într-o
proporþie covârºitoare (peste 90%) de ceangãi care folosesc aceastã veche limbã maternã acasã ºi între ei. Câteva
zeci de mii de locuitori. Cum de au ieºit, în 1991, doar
ceva peste 2000 de ceangãi? Ni s-a vorbit despre luarea
declaraþiilor, de cãtre operatori, cu creionul, despre încãlcarea expresã a denumirii de ceangãu º.a.m.d. Dacã
treci prin satele din regiune îþi dai seama cã recensãmântul
a fost falsificat.
Pentru majoritatea minoritãþilor, tema identitarã primã
este limba. Lucrul acesta aratã mai nuanþat la ceangãi.
Toþi locuitorii din zonã sunt buni vorbitori de limbã
românã. La ºcoalã, astãzi, toate disciplinile sunt predate
exclusiv în limba românã. Româna este, de asemenea,
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limba comunicãrii cu autoritãþile religioase, limba
slujbelor, a predicilor, a rugãciunilor, a spovedaniei.
Dar ceangãii au adresat constant Episcopiei Romano-Catolice din Iaºi sau Decanatului Romano-Catolic din
Bacãu cererea pentru un minim serviciu religios în limba
proprie. Au fost refuzaþi, deºi în perioada 1947-1959
ceangãii maghiari utilizau în mod curent limba maternã
în timpul slujbelor. Episcopia are un rãspuns standard:
ceangãii sunt români ºi sunt vorbitori de limbã românã.
În ziarele locale pe care le-am cercetat, preotul decan
ªtefan Erdeº, cu care am þinut sã ne întâlnim  ºi am
reuºit  a avut mai multe interviuri ºi un rãspuns tipic:
ceangãii sunt români ca toþi românii. Dar noi am tot
auzit limba ceangãiascã, i-am spus preotului decan,
povestindu-i experienþa noastrã. A trebuit sã recunoascã
cã destul de mulþi dintre ei vorbesc limba ceangãiascã 
el însuºi vorbind-o ºi chiar slujind uneori în aceastã
limbã.
Asociaþiei Maghiarilor Ceangãi din Moldova îi era ºi
ei clar cã ceangãii nu doresc sã fie instruiþi la ºcoalã nici
în limba ceangãiascã, nici în limba maghiarã, ci în limba
românã. Oamenii cu care am vorbit recunosc cã pentru
copiii lor este esenþialã o bunã cunoaºtere a limbii române.
Ei trãiesc ºi vor continua sã trãiascã într-o regiune unde
limba românã este folositã în exclusivitate. Ei chiar îºi
învãþau copiii mai întâi limba românã, pentru a fi siguri
cã la ºcoalã aceºtia vor înþelege tot ce li se predã. Abia
dupã un an sau doi de ºcoalã primarã încep sã-i înveþe
limba maternã.
Dar e la fel de adevãrat cã mulþi ar dori ca la ºcoalã
sã existe posibilitatea învãþãrii limbii maghiare literare,
într-un regim similar cu cel al învãþãrii limbilor strãine 
douã ore pe sãptãmânã. Au existat mai multe cereri adresate Inspectoratului ªcolar al judeþului Bacãu. Respinse.
În aceste condiþii, familiile care au copii de vârstã
ºcolarã, mai ales copii de liceu, îi trimit sã studieze în
limba maghiarã în judeþul Harghita. La Miercurea-Ciuc
existã o ºcoalã care a primit în ultimii ani astfel de copii,
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asigurându-le ºi condiþii de internat. (În ziarul Deºteptarea
din Bacãu s-a vorbit despre o acþiune de maghiarizare a
copiilor moldoveni.)
Cum nu a existat o rezolvare oficialã a cererilor, au
apãrut ºi iniþiative private. În Lespezi, Iojã Olaru a organizat o perioadã ºcoala duminicalã, în curtea proprie.
A avut circa 40 de copii. A reuºit, prin intermediul unor
organizaþii din Ungaria, sã-i trimitã în excursii  Ungaria,
Slovacia. Copiii au participat la concursuri de poezii, de
dansuri ºi cântece populare, au obþinut chiar premii.
În cei câþiva ani, cât iniþiativa a funcþionat, Iojã Olaru
a avut neplãceri cu Biserica Catolicã. ªi cu autoritãþile
locale. Preotul Fekete l-a criticat în bisericã, ºeful de
post i-a fãcut o vizitã acasã. A fost invitat chiar la postul
de poliþie, fiind sfãtuit sã înceteze. Ne-a impresionat
atitudinea lui: lua în mânã Constituþia României ºi citea
articolul 6. Aºa a aflat ºi ºeful de post cã statul român
asigurã minoritãþilor naþionale afirmarea ºi dezvoltarea
identitãþii lor.
Amestecul poliþiºtilor în viaþa ceangãilor a fost unul
dintre punctele fierbinþi  anunþat anterior de povestirea
lui Vilmos Tánczos. Douã persoane dintre cele intervievate fuseserã martore la incidentul petrecut la Cleja în
1995. Asociaþia Maghiarilor Ceangãi din Moldova dorise
sã desfãºoare acolo una dintre ºedinþele sale. Întrunirea a
fost împiedicatã de o mulþime înarmatã cu sape ºi furci.
Violentã, mulþimea a rãsturnat autobuzul care îi adusese
pe participanþi, dând foc cãrþilor descoperite. Chiar înainte de izbucnirea violenþei, la Cleja fusese adus un grup
masiv de poliþiºti. Nu au fãcut nici un gest pentru calmarea situaþiei.
Despre aceste detalii am scris în Raportul nostru pe
care l-am dat publicitãþii în românã ºi englezã. Nu am
trecut în el tocmai cele mai vii imagini cu care am revenit
din drum. Zâmbetul mieros al preotului catolic, în faþa
cãruia ne aºezasem fãrã ca el sã ne invite  ne þinuse
suficient în picioare! , când l-am întrebat: Ce aveþi cu
limba ceangãiascã, de o refuzaþi în bisericã?. Pe figura
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sa prosperã  asemenea locuinþei parohiale în care st\tea,
contrastând indecent cu modestia caselor enoriaºilor sãi ,
linia buzelor a rãmas suspendatã puþin. Dacã este sã
alegem între limbã ºi iubire, alegem iubirea, a gãsit el
rãspunsul acesta iezuit, care ne-a fãcut sã ne uitãm unul
la altul ca ºi cum ochii ºi-ar fi oprit respiraþia.
Tot de proporþii a fost experienþa prezenþei Securitãþii 
iar în ultimii ani, a moºtenitorului SRI  în aceste locuri.
Ce or fi avut securiºtii cu ceangãii?, s-a întrebat,
probabil cu o ironie superioarã, o înaltã faþã bisericeascã,
care trebuise sã dea ºi ea raportul. Securitatea supraveghease permanent zona. Se confirma cã maghiaritatea
ceangãilor fusese una dintre temele ei de acasã.
Comunicatul APADOR-CH susþinea cã ceangãii
maghiari care doresc sã studieze limba maghiarã trebuie
sã îºi cearã dreptul, adresând petiþii Ministerului Educaþiei
Naþionale240. În raport cu legea, nu exista nici un motiv
pentru refuzarea unei asemenea cereri. Descoperisem
temerea pãrinþilor de a face un asemenea gest ºi ºtiam
ºi despre presiunile care se exercitau asupra lor. Erau
ameninþãri efective din partea directorilor de ºcoalã, a
inspectoratului, a poliþiºtilor. La mijlocul anilor 90!
Dar, chiar dacã ºtiam asta, peste mobilizarea ceangãilor
nu se putea trece. Oamenii trebuiau sã-ºi asume riscul.
Iar dacã sufereau consecinþe, atunci trebuia intervenit.
Necesitatea mobilizãrii locale au înþeles-o unii lideri
ceangãi, cel mai bine, poate, Tinca Nistor, o antropoloagã
extraordinarã, o adevãratã liderã comunitarã, dar care a
fãcut ºi ea ce a putut. Ea ne-a spus cã, dupã intervenþia
Comitetului Helsinki, presiunile brutale ale autoritãþilor
240. Serviciul religios în limba maternã era o temã mai complicatã, întrucât þinea nu de autoritãþile statului român, ci
de Biserica Romano-Catolicã. Aceasta avea deja în spate
colaboraþionismul cu comuniºtii, pentru asimilarea ceangãilor. Era mai greu sã-l renege. Dar calea era tot mobilizarea
(enoriaºilor).
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au fost evitate. Pentru prima datã, susþinea Tinca Nistor,
oamenii nu s-au mai simþit singuri. Oricum, expediþia din
1997 definise principalele coordonate ale problemei ºi
ale soluþiilor. Din acel moment, tema era în mâinile
ceangãilor ºi a liderilor lor.
Tema ceangãilor a devenit ºi vizibil un subiect pentru
Budapesta. Zsolt Németh a vizitat regiunea. Aºa au ajuns
ceangãii subiect al unei rezoluþii a Consiliului Europei241.
În anul 1999, se adunaserã, în sfârºit, un numãr de
semnãturi pentru crearea a trei clase cu ore de predare în
limba maghiarã în satele amintite. Sub presiunea concertatã a Inspectoratului din Bacãu, care s-a împotrivit prin
asta chiar Ministerului Educaþiei Naþionale, ºi a directorilor locali, o serie de familii au fost convinse sã renunþe
la semnãturã. Iar\[i nu s-a realizat numãrul minim de
elevi pentru începerea orelor de maghiarã. ªi astãzi, în
anul 2001, ne aflãm în zona fierbinte a evenimentelor.

*

Tema ceangãilor l-a adus pentru ultima oarã în discuþie
pe Valentin Stan. Proaspãt intrat în boardul unei fundaþii
internaþionale242  pe ce filierã, nu este clar  Valentin a
fost invitat sã producã un studiu privitor la ceangãi. Era,
se pare, primul material sintetic publicat în englezã,
privind aceastã comunitate, care ar fi intrat ca urmare în
circuitul internaþional. S-a adresat lui Renate Weber. ªi-au
împãrþit subiectul: Valentin, partea de istorie ºi identitate, Renate, problematica minoritarã ºi a drepturilor
omului. În câteva luni, materialul era gata. A apãrut sub
egida Fundaþiei ºi a fost lansat la Budapesta, fãcându-i-se
o ieºire cu totul specialã în public  de vreme ce a fost
241. Aºa a ajuns sã aibã loc vizita în România a parlamentarei
europene Tytti Isohokana-Asunma, care a fãcut un raport
pe tema ceangãilor. La rândul sãu, Zsolt Szilágyi a fãcut
mai multe interpelãri în Parlamentul României.
242. The International Foundation for Promoting Studies and
Knowledge of Minority Rights/ Hungary.
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prezent ºi a luat cuvântul însuºi preºedintele de atunci al
Ungariei, Árpád Göncz.
La Budapesta, studiul a produs un scandal. A iritat pe
cercetãtorii maghiari  incluzându-l pe Vilmos Tánczos243 
din cauza caracterului cel puþin ambiguu al informaþiilor
sale. Desigur, s-a spus, interpretarea în termenii drepturilor minoritãþilor  fãcutã de Renate Weber  este O.K.
Dar ce sunt teoriile privind originea ceangãilor? Cum
poþi sã îl citezi pe Dumitru Mãrtinaº? Cum poate cineva
care nu cunoaºte maghiara, deci fãrã sã aibã acces la
studiile fundamentale, sã facã teoria limbii ºi identitãþii
ceangãilor244?
Valentin îl citase, într-adevãr, pe Dumitru Mãrtinaº.
Metoda lui fusese urmãtoarea: fãcuse referirea la perspectiva istoricilor maghiari, la aceeaºi susþinere a unor istorici de talia lui A.D. Xenopol ºi R. Rosetti, ca sã îl invoce
în final pe Nicolae Iorga  care îi considera pe ceangãi de
origine turcã  ºi sã punã accentul pe opinia lui Mãrtinaº,
care identifies the Csango as being largely an ethnic
group of Romanian origin245. Deci, Mãrtinaº i-ar fi
identificat... drept grup etnic de origine românã. Verb
tare. Aºa cã Valentin a tras concluzia: întrebarea: care
este originea ceangãilor îºi aºteaptã încã un rãspuns. ªi,
ca sã acopere susþinerea, invoca un autor maghiar care, în
1941, îºi punea retoric întrebarea: cine sunt ceangãii?.
Oricine a exersat actul de cercetare, ºtie cã anumite
rigori sunt indispensabile. Una dintre ele este sã nu se
citeze autori (experimente) care nu sunt credibile. Omul
de ºtiinþã calificat are cel puþin capacitatea sã distingã ce
243. Acesta a scris o reacþie de 12 pagini în englez\, în care se
plângea c\, în ceea ce priveºte originea ceang\ilor, autorii
accept\  din p\cate f\r\ nici o remarc\ critic\  esenþa
teoriei diletante a lui D. M\rtinaº  manuscris.
244. Un capitol al studiului trata chestiunile lingvistice.
245. Valentin Stan, Renate Weber, The Moldavian Csango, The
International Foundation for Promoting Studies and
Knowledge of Minority Rights, Budapesta, 1997, p. 9.
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este autentic în ºtiinþa lui ºi ce nu. Dar oare doar viciile
de deontologie ºtiinþificã fuseserã la originea falsificãrilor
operate de acel text apãrut pe neaºteptate în 1997?
Studiul a mai fost adus în discuþie în acel an la
Bálványos, unde a generat un alt scandal. Dar de atunci a
dispãrut din interesul specialiºtilor ºi, cu atât mai mult,
din cel al publicului larg.
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34. Criza de la Odorheiu Secuiesc
ºi limitele autonomiei locale
În anul 1997, apãruserã în presã referiri la discriminarea
unor români în Odorheiu Secuiesc. Vagi. Vechea poveste
a maghiarilor intoleranþi pe pãmântul României, aveam
tentaþia sã spun, cu gândul la propaganda declanºatã prin
1990. Iatã însã cã, la puþin timp, am primit vizita unor
maici de la Congregaþia Inimii Neprihãnite, chiar în
sediul nostru din Calea Victoriei 120  pe atunci. Lucrurile pãreau totuºi mai problematice decât bãnuisem. De
altfel, în Camera Deputaþilor circula un raport. Era necesarã o investigaþie înainte ca orice mic cuvânt sã fie
declarat pe aceastã temã.
Am mobilizat-o pe colega mea Renate Weber  ale
cãrei competenþe erau necesare mai mult ca oricând  ºi
am purces la lucru. Toamna lui 1997. Ne-am întâlnit
din nou cu maicile Congregaþiei, am fost la Odorheiu
Secuiesc, unde am vorbit cu Jenõ Szász, primarul oraºului,
ºi cu secretarul Primãriei, am ajuns la Miercurea-Ciuc,
sã discutãm cu Gábor Kolumbán, preºedintele Consiliului
Judeþean Harghita. Ne-am fãcut cópii dupã toate documentele.
Am vãzut-o atunci pe colega mea lucrând cu cãrþi
funciare, cu contracte de concesionare ce mai, o întreagã
junglã de detalii menite sã intimideze. Pe scurt, era vorba
despre scoaterea unor maici greco-catolice aparþinând
Congregaþiei Inimii Neprihãnite din construcþia donatã
lor. Autorii? Autoritãþile locale ale Odorheiului Secuiesc.
Pe lung, sunt necesare câteva explicaþii.
În 1990, Cyrill Burgel, elveþian, director executiv al
asociaþiei umanitare Basel Hilft, cu sediul la Basel, a
venit în România sã se implice în ajutorarea copiilor
aflaþi în nevoie. A fost pus în legãturã cu autoritãþile din
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Harghita, care doreau construirea unei ºcoli speciale în
care sã fie transferaþi copiii aflaþi la ºcoala ajutãtoare din
comuna Ocland.
Întrucât Basel Hilft era persoanã juridicã de drept
elveþian, fãrã o filialã în România, Cyrill Burgel a trebuit
sã-ºi gãseascã un partener local, prin intermediul cãruia
sã construiascã o ºcoal\ ajutãtoare. Dupã avataruri pe
care nu le mai povestesc, în istoria aceasta a apãrut
SC ARIS INDUSTRIE SA, reprezentatã de Aristide
Roibu  director general  cu care s-a contractat ºcoala.
La 24 septembrie 1992, Consiliul local al municipiului
Odorheiu Secuiesc a eliberat Societãþii Comerciale autorizaþia de construcþie a unei ºcolii speciale pentru copii cu
handicap, pe terenul numit lanul Cserehát.
O perioadã de timp, relaþia dintre pãrþile implicate a
evoluat normal, lucrãrile avansând, deºi devenea tot mai
evident cã edificiul care se construia depãºea cu mult
nevoile reale ale unei ºcoli ajutãtoare. Între timp, ºcoala
ajutãtoare din comuna Ocland a fost renovatã, noua amenajare reducând considerabil numãrul copiilor care ar fi
trebuit transferaþi.
La un moment dat, relaþiile dintre Consiliul local al
municipiului Odorheiu Secuiesc ºi asociaþia Basel Hilft
s-au deteriorat. Se pare cã mãrimea clãdirii a determinat
autoritãþile locale sã propunã administrarea construcþiei
de cãtre Consiliul municipiului. S-a avansat chiar ideea
de a se schimba destinaþia iniþialã.
În presa localã au început sã aparã articole acuzând
fundaþia Basel Hilft de românizarea þinutului Odorhei,
prin adãpostirea, în edificiul de la Cserehát, a unor copii
orfani de naþionalitate românã. Concomitent, au apãrut
referiri la transformarea clãdirii într-o instituþie în care sã
se acorde îngrijire copiilor bolnavi de SIDA. În presa
localã a fost avansatã ºi întreþinutã ideea unui complot
împotriva Odorheiului ºi a maghiarimii, populaþia din
zonã devenind extrem de susceptibilã.
Între timp, Basel Hilft a început sã caute o asociaþie
umanitarã care sã preia administrarea clãdirii ºi a ºcolii.
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A intrat în dialog cu Congregaþia Inimii Neprihãnite, o
mãnãstire de surori, greco-catolicã, aflatã în subordinea
Mitropoliei greco-catolice de Alba Iulia, Blaj ºi Fãgãraº.
La 7 iunie 1996, SC ARIS INDUSTRIE SA a donat
Congregaþiei, prin contract de donaþie construcþia neterminatã, având ca obiectiv Centrul Social (ªcoala specialã
pentru orfani) situatã în municipiul Odorheiu Secuiesc,
lanul Cserehát... în stadiul de execuþie prevãzut în procesul
verbal de recepþie intermediarã... din data de 27 mai 1996.
Vestea donãrii construcþiei a creat agitaþie în rândul
autoritãþilor locale, mai ales datoritã menþiunii din contract: obiectiv Centru Social. Consiliul local ºi primarul
municipiului au considerat cã, în acest fel, a fost schimbatã destinaþia iniþialã a obiectivului, noua denumire
fãcând referire la orfani în general, fãrã precizarea ariei
geografice de unde aceºtia ar putea fi aduºi.
Presa a vorbit despre colonizarea municipiului cu
copii români. Situaþia s-a deteriorat de la zi la zi.
La 2 iulie 1996, Primãria municipiului Odorheiu
Secuiesc a întocmit un proces verbal de contravenþie ºi a
amendat constructorul pentru încãlcarea autorizaþiei de
construire. Ulterior, la 26 iulie 1996, Consiliul local
municipal a introdus o cerere de Ordonanþã prezidenþialã
împotriva SC ARIS INDUSTRIE SA, a Asociaþiei religioase Congregaþia Inimii Neprihãnite ºi a constructorului, solicitând sistarea oricãror lucrãri de construire
la ºcoala specialã pentru copii handicapaþi situatã în
Odorheiu Secuiesc, la locul numit Cserehát. Judecãtoria
din Odorheiu Secuiesc a admis cererea, dispunând sistarea
oricãror lucrãri de construcþie. Dar, la 4 martie 1997,
Curtea de Apel Târgu-Mureº a schimbat hotãrârea iniþialã.
Între cei care au cãutat depãºirea situaþiei a fost ºi preºedintele Consiliului Judeþean Harghita, Gábor Kolumbán,
acceptat ca partener de dialog de Basel Hilft ºi de SC ARIS
INDUSTRIE SA. A avut loc un impresionant schimb de
scrisori, dar procedurile de conciliere au eºuat.
În aprilie 1997, Cyrill Burgel a accentuat dimensiunea
politicã a conflictului, trimiþând douã scrisori preºedintelui
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României ºi primului-ministru, în care se plângea de
intoleranþa autoritãþilor locale din Odorhei. Este incredibil, susþinea el, cã invocându-se protecþia minoritãþii,
se doreºte expulzarea din Odorhei a unor cetãþeni români,
pentru singurul motiv cã vorbesc limba românã în þara
lor. (Stilul formulãrilor, nu prea elveþiene, ne-a pus în
gardã ºi pe noi.)
Pe acest fundal, starea de spirit din Odorheiu Secuiesc
a continuat sã se înrãutãþeascã. Vocile au devenit tot mai
agresive. Într-o zi, din nou prin intermediul postului local
de televiziune, locuitorii oraºului au fost chemaþi de cãtre
Csaba Bardóczy, consilier local, sã apere clãdirea din
lanul Cserehát. La 28 mai 1997, o mulþime surescitatã
s-a adunat lângã construcþie, câteva persoane au pãtruns
în clãdire ºi le-au scos cu forþa pe cele patru maici aflate
înãuntru, cãrora li s-au adresat, de asemenea, cuvinte
injurioase.

*
Cam acestea au fost datele cu care ne-am întors din
investigaþiile noastre. Am scris un raport, despre care
ºtiam dinainte cã va fi mai sensibil decât altele. Ce va
spune Comitetul Helsinki, într-o astfel de situaþie, conta
pentru actorii implicaþi. Era limpede cã alþii se antrenau
pe margine. Cum sã judece? Pânã unde sã-ºi permitã sã
intervinã? Raportul era important ºi pentru noi. Era o
dovadã cã nu avem partis-pris-uri, cã nu existã nici o
contradicþie între devotamentul pentru drepturile minoritãþilor ºi principiile generale de adevãr ºi justiþie.
Comunicatul APADOR-CH, finalizat la 17 octombrie
1997, a fost trimis în lumea largã începând chiar cu
acea zi. Contau nu atât faptele, despre care am vorbit
simplificând chiar foarte mult, ºi nici mãcar aspectele
juridice, multe neclare, ci evaluarea situaþiei, trecutã la
capitolul Concluzii  probleme de drepturile omului:
1. Folosirea ameninþãrilor, a injuriilor ºi a forþei
Scoaterea maicilor greco-catolice din clãdirea în care
urmau sã întemeieze o «ªcoalã specialã pentru orfani» s-a
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fãcut în urma unei acþiuni de masã, pregãtitã de presa
localã ºi la incitarea unor lideri locali, printre care ºi
consilierul Bardóczy Csaba. Mulþimea furioasã care, la
28 mai 1997, s-a adunat lângã construcþia din lanul Cserehát
a proferat ameninþãri ºi a adresat injurii maicilor aflate
înãuntru. Câteva persoane au pãtruns în clãdire ºi au
folosit forþa pentru a scoate afarã membrele Congregaþiei
Inimii Neprihãnite.
În urma discuþiilor cu maicile greco-catolice ºi cu martori
din Odorheiu Secuiesc, putem afirma cu siguranþã cã asupra
celor patru maici nu au fost exercitate violenþe fizice, aºa
cum au speculat unii ziariºti ºi comentatori. Dar ele au fost
scoase din clãdire împotriva voinþei lor, recurgându-se la
folosirea forþei. Folosirea ameninþãrilor, a injuriilor ºi a
forþei pentru rezolvarea unui conflict de interese constituie
un act inadmisibil, de care sunt responsabile presa localã,
acele persoane private din Odorheiu Secuiesc ºi acei
membri ai autoritãþilor locale care au participat la incident.
APADOR-CH considerã cã nu existã nici un argument
care sã justifice acþiunea ce s-a petrecut la Odorheiu
Secuiesc, de scoatere cu forþa din clãdirea de la Cserehát
a maicilor Congregaþiei Inimii Neprihãnite.
2. Libertatea de miºcare în interiorul României
Atât opinia publicã cât ºi autoritãþile locale din Odorheiu
Secuiesc au contestat, prin luãrile de poziþie publicate
în presã ori prin fapte, dreptul Congregaþiei Inimii
Neprihãnite de a se stabili în Odorheiu Secuiesc. În acest
fel, s-a contestat un drept al omului universal recunoscut
ºi confirmat de Constituþia României, dreptul oricãrei
persoane de a se stabili oriunde doreºte, pe tot cuprinsul
þãrii, indiferent de compoziþia etnicã, religioasã sau naþionalã a unei localitãþi. În mod evident, în cazul investigat
nu se poate invoca rezistenþa la o schimbare forþatã a
compoziþiei etnice a regiunii, operaþie interzisã de dreptul
intern ºi internaþional.
3. Intoleranþa comunitãþii locale
Reacþia comunitãþii locale la apariþia construcþiei din
lanul Cserehát este un comportament tipic al unei comunitãþi
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închise, care priveºte cu suspiciune eventualii «intruºi».
Printre ideile care au fost avansate ºi întreþinute luni de
zile se numãrã complotul împotriva Odorheiului, a Þinutului
secuiesc ºi a maghiarimii ori intenþia fundaþiei Basel Hilft
de a «româniza» þinutul Odorheiului. Sutele de persoane
de origine românã apreciate ca populând regiunea locuitã
tradiþional de secui, ca urmare a activitãþii «ªcolii speciale
pentru orfani», au fost considerate drept o ameninþare a
identitãþii locale. Articolele din presã privind adãpostirea
în edificiul de pe Cserehát a unor copii orfani, transformarea clãdirii într-o instituþie în care sã se acorde îngrijire
copiilor bolnavi de SIDA sau popularea regiunii cu persoane cu handicap reflectã sensibilitatea negativã a comunitãþii locale la aceste categorii defavorizate.
O astfel de mentalitate de comunitate închisã este din
ce în ce mai mult în contradicþie cu regulile unei Europe
din ce în ce mai deschise. În cursul investigaþiilor din
Odorheiu Secuiesc ne-am dat seama cã aceastã stare a fost
alimentatã de propaganda antimaghiarã dusã de-a lungul
ultimelor decenii de autoritãþi ºi de reaua intenþie manifestatã dupã decembrie 1989 de o parte a mass-mediei. De
altfel, unele ziare centrale ºi locale au relatat deformat
unele dintre evenimentele din Odorheiu Secuiesc. Trebuie
de asemenea notat cã, din cauza unei politici premeditate
dusã de-a lungul deceniilor, Þinutul Odorheiului este izolat
de restul þãrii, în primul rând prin slaba reþea de mijloace
de comunicaþie. APADOR-CH considerã cã adecvarea
mentalitãþii locale la realitatea unei Românii pluraliste ºi
a unei Europe unite presupune eforturi proprii ale acestei
comunitãþi ºi simultan, eforturile statului român de a
asigura condiþii de dezvoltare fireºti tuturor regiunilor þãrii.
4. Comportamentul abuziv al autoritãþilor locale
În cursul investigaþiei, reprezentanþii autoritãþilor locale
cu care ne-am întâlnit au fãcut declaraþii ferme privind
obligaþia lor de a proteja comunitatea localã ºi a-i apãra
interesele. Aceasta voinþã a dus, în cazul analizat, la un
comportament abuziv, ale cãrui implicaþii nu au fost
întotdeauna evaluate.
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Argumentul reprezentanþilor autoritãþilor locale, cã
acestea au datoria sã vegheze asupra dorinþelor ºi voinþei
comunitãþii, este desigur corect. Acest lucru se întâmplã,
spre exemplu, în momentul când se hotãrãºte concesionarea unor terenuri aflate în proprietatea autoritãþilor
locale, cum s-a întâmplat cu lanul Cserehát. Luarea în
considerare a opþiunilor comunitãþii locale nu poate fi
însã contrapusã legislaþiei naþionale, ºi nici principiilor
fireºti de drept. Ea nu poate motiva nici încãlcarea deciziilor luate la un moment dat, actele Consiliului local
Odorheiu Secuiesc semnate pânã în 1996 având aceeaºi
putere juridicã ca ºi actele semnate dupã alegerea unui
nou Consiliu local.
Suspiciunile, privind existenþa unor interese ascunse în
spatele complicatului dosar al construcþiei de la Cserehát 
pe care documentele avute la dispoziþie de APADOR-CH
nu le dezmint  nu pot nici ele fi întâmpinate altfel decât
prin recursul la mijloacele legale ale statului de drept.
Este adevãrat cã edificiul destinat «ªcolii ajutãtoare pentru
copiii cu handicap din Odorheiu Secuiesc»  titulaturã
care apare în documentele însoþitoare ale contractului de
concesiune  a depãºit cu mult aºteptãrile comunitãþii
locale. Dar acest lucru se tratateazã prin dialog, ºi nu
prin conflict.
În acest context, iniþierea unor negocieri între pãrþile
implicate, aºa cum a procedat preºedintele Consiliului
judeþean, Gábor Kolumbán, constituie un act ce trebuie
salutat. El este în logica comportamentului unui ales al
comunitãþii locale care rãspunde intereselor acestei comunitãþi, dar nu uitã regulile convieþuirii într-un cadru mai
general. Cuprinsul Declaraþiei de intenþii  folosirea clãdirii numai în scopuri umanitare, cooperarea cu comunitatea localã, instruirea copiilor, indiferent de naþionalitatea
lor, în limba maternã  dovedeºte cã existau soluþii
convingãtoare. Din pãcate, unul dintre cei mai importanþi
actori, investitorul elveþian a blocat, prin Cyrill Burgel,
procesul de negociere.
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5. Dreptul de proprietate
Situaþia juridicã a terenului ºi a construcþiei au constituit
ºi constituie încã una dintre controversele cheie ale
dosarului. Indiferent de felul în care instanþa de judecatã
va soluþiona cazul, douã aspecte trebuie menþionate:
 Guvernul nu putea sã atribuie în folosinþa Mitropoliei
Greco-Catolice terenul din lanul Cserehát, atât timp cât
acesta era o proprietate privatã, folosinþa fiind unul dintre
atributele dreptului de proprietate;
 Consiliul local trebuie sã respecte, cu bunã credinþã,
angajamentele pe care ºi le-a asumat, inclusiv cele privind
concesiunea terenului, dreptul de proprietate asupra construcþiei, administrarea ºi folosirea ºcolii în favoarea copiilor.
APADOR-CH considerã cã evenimentele de la Odorheiu
Secuiesc sunt rezultatul apelului la emoþii ºi instincte în
locul raþiunii ºi regulilor statului de drept. APADOR-CH
aºteaptã cu interes soluþiile proceselor în curs. Dar soluþiile juridice nu vor fi de ajuns. Situaþia de la Odorheiu
Secuiesc pune în evidenþã probleme de mentalitate a
comunitãþilor locale. Statul român are obligaþia sã depunã
eforturi astfel încât comunitãþile locale sã nu se mai simtã
ameninþate. La rândul lor, acestea, fãrã sã-ºi trãdeze
identitatea ºi interesele, trebuie sã se adecveze la realitatea
unei Românii democratice ºi pluraliste.
17 octombrie 1997
Dupã cum se vede, raportul aºtepta evoluþia evenimentelor. Dar el definise deja punctul de vedere al doctrinei
drepturilor omului. În astfel de situaþii se experimenteazã,
pe viu, raporturile dintre drepturile individuale ºi cele
colective, raportul dintre legea generalã ºi autonomia localã.
Cu puþin timp înainte de a finaliza raportul, dar dupã
drumul la Odorheiu Secuiesc, primisem vizita lui Val
Vâlcu, de la Adevãrul. Þinea sã afle poziþia noastrã faþã
de cele întâmplate. I-am spus în mare cele scrise mai sus.
Am insistat însã, auzindu-i comentariile, cã maicile nu
au fost bãtute. Asta ne-au spus maicile nouã, asta am
înþeles ºi la faþa locului  deci sã nu exagerãm, dle
Vâlcu, i-am replicat eu, cel puþin în gând.
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Lui Val Vâlcu (ca ºi altor colegi ai sãi de la Adevãrul),
puþin i-a pãsat de realitate. A scris în ziar cã maicile au
fost luate în pumni. Dacã am citi în culisele acestui ziar,
am putea afla o parte esenþialã din oculta politicã a
perioadei post-decembriste.
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35. Negocierea de la Odorheiu
Secuiesc. Controlul conflictelor
ªi mai interesant a fost ceea ce a urmat. Pe fondul
acesta de tensiune, Remus Opriº, atunci secretarul general
al Guvernului, a vrut sã facã o demonstraþie de forþã. În
loc sã o facã faþã de Funar, care se comporta ca ºi cum
Clujul ar reprezenta o regiune autonomã, el a descins în
Odorheiu Secuiesc  doar acolo avea alãturi naþionalismul
majoritãþii. A mers cu mãicuþele Inimii Neprihãnite la
clãdirea din Cserehát, a cerut autoritãþilor locale sã-l lase
sã intre  doar sã arunce o privire , au pãtruns cu toþii
în clãdire, rupând sigiliile... ºi mãicuþele n-au mai plecat.
În loc ca secretarul general al Guvernului sã sublinieze
necesitatea respectãrii legii  care, presupune, e drept,
timp pentru luarea hotãrârilor ºi aplicarea lor  el a vrut
sã sublinieze cã are o poziþie importantã în Guvern.
Urmarea a fost o nou\ creºtere a tensiunii locale. Ca sã le
scoatã pe mãicuþe din clãdire, Primãria din Odorheiu
Secuiesc le-a tãiat apa ºi lumina. În loc sã o reduc\,
intervenþia lui Opriº a sporit ºi mai mult tensiunea. Au
fost mobilizate forþele de ordine..., ce mai, pãrea cã în
curând va urma explozia.
Soluþia? O negociere între pãrþi care sã dea timp
justiþiei sã lucreze. Sã dezamorseze potenþialul exploziv.
Sã aducã la masa rotundã mãicuþele ºi liderii locali, iar
aceºtia sã anunþe: am aranjat lucrurile ºi ele se vor
rezolva în viitor.
Iatã contextul în care s-a plãnuit escapada la Odorheiu
Secuiesc. Am luat legãtura cu Opriº  cãruia i-am reproºat
tensionarea cazului  ºi am aranjat cu el o întâlnire la
sediul Guvernului, alãturi de mãicuþele Inimii Neprihãnite,
Aristide Roibu ºi Cyrill Burgel. Întâlnirea a avut loc
exact cum o plãnuisem. Am stabilit, cu ei, principiile
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medierii ºi am rugat-o pe Smaranda Enache sã obþinã
acceptul actorilor din Secuime.
Ce a urmat gãsim descris în Raportul lui Dan Oprescu246,
subintitulat Cu privire la participarea reprezentantului
Departamentului pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale
la semnarea Protocolului de la Odorheiu Secuiesc din
15 decembrie 1997. Umorul-ironia greu de concurat ale
autorului m-au convins cã meritã sã privim varianta prezentatã de el.
Raport cu privire la participarea reprezentantului
DPMN la semnarea Protocolului de la Odorheiu Secuiesc,
15 Decembrie 1997:
Raportez cu supunere Superiorilor mei247:
În ziua de 15 Decembrie 1997 am participat la negocierea semnãrii unui Protocol la Odorheiu Secuiesc, judeþul Harghita, între (1) primarul municipiului Odorheiu
Secuiesc, (2) consilierii locali, (3) Congregaþia Inimii
Neprihãnite, (4) Aris Industrie S.A. ºi (5) Basel Hilft.
Înt^lnirea a fost organizatã de APADOR-CH ºi Liga Pro
Europa. La invitaþia organizatorilor ºi cu aprobarea ministrului Tokay György, am participat la întrunire în calitate
246. Dan Oprescu fusese angajat de Tokay György în funcþia de
ºef al Oficiului pentru romi din cadrul DPMN.
247. Acest text a fost trimis lui György Tokay pe faxul ministerului. Cum majoritatea covârºitoare a purtãtorilor de funcþii
guvernamentale nu aveau nici umorul, nici adaptabilitatea
finã a lui Tokay, în a-ºi stabili autoritatea în funcþie de
subaltern, formula de mai sus a provocat un mic scandal la
Palatul Victoria. Dumitru Tinu, generalul grupului de antimaghiari de la Adevãrul, a trimis lui Tokay (la 27.03.1998)
o scrisoare în care întreba în ce condiþii este posibilã
integrarea unui funcþionar guvernamental în acþiuni ale
organismelor ce monitorizeazã activitatea Guvernului. Iatã
ºi ce subtilã frazã finalã: Vã rugãm sã analizaþi, în consecinþã, dacã dl Oprescu a participat la o acþiune propagandisticã îndreptatã printre altele ºi împotriva Guvernului
sau dacã autorii s-au folosit de faptul cã ºi-a depãºit
competenþele.
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de observator (ceea ce nu înseamnã cã nu am avut un rol
activ pe parcursul negocierilor).
Povestea începe în ziua de Duminicã, 14 Decembrie
1997, la orele 14, când am plecat din Bucureºti, cu o
maºinã Dacia 1300 a Comitetului Helsinki din România,
împreun\ cu Renate Weber ºi Gabriel Andreescu (plus
ºoferul Cristescu de la APADOR). Am ajuns la Odorheiu
Secuiesc la orele 20 ºi am tras la hotelul Târnava din
centrul oraºului. La orele 21 am avut o întâlnire de
preg\tire. Au participat: Gabriel Andreescu, Renate Weber,
Smaranda Enache, Szokoly Elek ºi subsemnatul. S-au
stabilit, în linii generale, programul de a doua zi, tactica
de adoptat în cazul în care senatorul George Pruteanu ar
dori sã asiste la negocieri, modalitatea de desfãºurare a
întâlnirii etc. Am mers la culcare la 2 noaptea.
În dimineaþa zilei de luni, 15 Decembrie 1997, grupul
menþionat mai sus a vizitat clãdirea din Cserehát. Senatorul
Pruteanu, plus douã echipe de televiziune se aflau deja
acolo. Câteva observaþii personale: clãdirea este imensã,
situatã pe un deal ce domin\ oraºul, iar priveliºtea este
minunatã. Mi s-a pãrut cã:
(a) clãdirea este supradimensionat\ (P+2) din multe
puncte de vedere (e.g.: holuri extrem de spaþioase, încãperi largi ºi înalte, scãri interioare cu o v\ditã justificare
estetic-arhitecturalã etc.);
(b) nu cred cã planul cl\dirii a fost efectuat avându-se
în vedere destinaþia declaratã a edificiului, aceea de a
g\zdui un aºezãmânt pentru îngrijirea ºi educarea copiilor
cu handicap. De pildã: (i) nu existã lifturi, deºi odãile în
care se presupune cã vor dormi copiii se aflã la etajul II;
(ii) nu existã rampe pentru cãrucioare, ci numai scãri cu
trepte înalte, pe care doar un adult sãnãtos ºi în putere
le-ar putea urca ºi coborî fãrã dificultãþi; (iii) nu existã
sãli speciale de tratament medical sau recuperatoriu, ci
doar o camerã ce se spune cã va deveni cabinetul medical;
(iv) nu existã mãsuri ºi instalaþii speciale de siguranþã (e.g.:
balustradele joase, ferestrele ºi uºile neasigurate etc.);
(v) grupurile sanitare sunt construite în mod evident
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pentru a fi folosite de adulþi sãnãtoºi, iar nu de copii, ºi
cu atât mai puþin de cãtre niºte copii cu handicap fizic sau
mental;
(c) dupã pãrerea mea, clãdirea este potrivitã pentru
un seminar teologic greco-catolic, eventual cu o mic\
anexã destinatã copiilor orfani (iar nu cu handicap); dacã
se admite rezonabilitatea unei asemenea destinaþii, atunci
clãdirea apare într-o luminã nouã ºi justificã în bunã
m\surã frustrãrile comunitãþii locale, frustrãri exprimate
de primar, de consilierii locali, de presa localã etc.;
(d) existenþa pazei înarmate în cl\dire ºi în jurul
edificiului este un factor suplimentar de tensiune între
Congregaþie ºi comunitatea localã.
Dupã vizitarea clãdirii, ne-am îndreptat spre sala de
festivitãþi a Consiliului local, unde urmau sã se desfãºoare negocierile. Alãturi de cei invitaþi, s-au prezentat
la întâlnire ºi reprezentanþii presei centrale (TVR1,
Mediafax etc.), ce-l acompaniau pe senatorul George
Pruteanu. Pentru a forþa prezenþa senatorului la negocieri, Congregaþia Inimii Neprihãnite a anunþat cã George
Pruteanu face parte din delegaþia lor, lucru socotit inacceptabil de cãtre consilierii locali. Spre a dezamorsa criza,
organizatorii au hotãrât ca la negocieri sã participe doar
pãrþile interesate, iar senatorul, presa centralã248, precum
ºi presa localã (ce fusese iniþial invitatã 249) sã nu fie
prezenþi în salã. Senatorul s-a manifestat cu furie (neputincioasã), ºi este meritul lui Gabriel Andreescu de a-l fi
dat afarã, pânã la urmã, din încãpere.
Întâlnirea propriu-zisã a debutat la ora 11 cu o declaraþie de intenþii a lui Cyril Burgel, reprezentantul Basel
Hilft ºi finanþatorul construcþiei. El a adoptat un ton de
împãciuire ºi chiar ºi-a cerut iertare pentru eventualele
248. Echipa de la TVR, studioul din Târgu-Mureº, s-a manifestat
mizerabil. I-am scris o scrisoare colegului meu de GDS,
Stere Gulea, plângându-mã de naþionalismul reporterilor
sãi. Nu am primit, niciodatã, nici un rãspuns.
249. Invitatã ca participantã la ostilitãþi, nu ca presã.
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inconveniente pe care le-ar fi adus comunitãþii locale prin
construirea aºezãmântului.
În replicã, primarul Jenõ Szász a folosit un ton dur,
cum cã nu acceptã altã soluþie decât rãscumpãrarea clãdirii
ºi trecerea ei în proprietatea Consiliului local Odorheiu
Secuiesc.
Au urmat apoi nenumãrate (ºi aproape cu neputinþã
de descris) argumente ºi contra-argumente, dovedind:
(i) lipsa de comunicare actualmente existentã între pãrþi
ºi (ii) faptul cã nu se va putea ajunge la un compromis în
probleme aºa-zis ontologice, cum ar fi cele legate de
proprietatea asupra terenului. Pe la 14:30, când spiritele
erau destul de încinse, iar oboseala începuse sã se arate la
cei mai mulþi dintre participanþi, mi-am permis sa propun
încheierea unui protocol care sã recunoascã existenþa unei
platforme comune minimale, pe cinci puncte, ºi anume:
(1) limba maternã ºi religia copiilor ce vor avea de-a
face cu aºezãmântul nu vor fi schimbate;
(2) vor fi angajate cu prioritate persoane din Odorheiu
Secuiesc ºi din zonã;
(3) copiii cu handicap din Odorheiu Secuiesc au prioritate;
(4) numãrul mãicuþelor va rãmâne între 10 ºi 20;
(5) constituirea unui grup de contact, care sã supravegheze aºezãmântul încã de acum (grup format din mãicuþe,
consilieri locali, dar ºi medici, contabili etc.).
Propunerea a fost primitã cu oarece entuziasm de cãtre
pãrþile implicate, aºa cã am trecut imediat la formularea
textului Protocolului. Personal, speram ca într-o jumãtate
de orã totul sã fie gata, apoi se va þine conferinþa de
presã, iar noi ne vom putea întoarce acasã la o orã
rezonabilã. Din pãcate, n-a fost sã fie aºa.
Prima formã a Protocolului a fost discutatã ºi rãsdiscutatã, pânã când, din propunerile iniþiale n-a mai rãmas
aproape nimic. În acel moment (pe la orele 16:30),
Smaranda Enache mi-a mãrturisit cã ea nu crede cã se va
mai semna ceva, pentru cã atmosfera semãna foarte bine
cu cea de la alte negocieri (de la Târgu-Mureº), care
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eºuaserã. Gabriel Andreescu ºi Renate Weber au reluat
încercarea de a se ieºi din noianul argumentelor sterile.
Parcã spre a compromite orice ºans\ de înþelegere, în
acel moment primarul a înmânat finanþatorului (Cyrill
Burgel) ºi reprezentantului Aris (pe numele sãu Roibu) o
hârtie prin care îi anunþa oficial cã Primaria va începe
acþiunea legalã de rãscumpãrare a clãdirii. Pentru a doua
oarã pe parcursul negocierilor, reprezentantul Basel Hilft
s-a declarat profund jignit (ºi ºantajat); prima oarã fusese
atunci când primarul a produs un lamentabil ºi foarte
injurios protest al p\rinþilor copiilor cu handicap din
Odorheiu Secuiesc. Pânã la urmã, Cyrill Burgel n-a mai
putut fi reþinut de nimeni (nici de Gabriel Andreescu,
nici de mãicuþe, nici de mine) sã rãmânã în salã; a plecat
ºi a dat o declaraþie presei (care aºtepta de la prânz în faþa
uºii, ºi care va continua sã aºtepte acolo pânã dupã 18:30),
cum cã nu va mai finanþa terminarea lucrãrilor la clãdire
(pentru cã se presupune cã ar mai fi nevoie de circa un
milion de dolari).
Din acest moment, am observat o schimbare de atitudine, atât la primar, cât ºi la consilierii locali. Pân\
atunci, unii dintre aceºtia adoptaserã o poziþie extrem de
rigidã; de pildã, ei insistau ca viitorii angajaþi ai aºezãmântului sã fie doar din Odorheiu Secuiesc ºi din zona
Odorhei, iar nu din Odorheiu Secuiesc ºi din zonã, cum
propuneau cãlugãriþele. Pentru mine a devenit limpede
cã, pânã sã se teamã de românizare etc., consilierii doreau
doar sã evite prezenþa unor persoane (fie ele ºi de naþionalitate maghiarã) din Miercurea-Ciuc. A fost nevoie de
întreg talentul acrobatico-negociatoristic al lui Gabriel
Andreescu, Renate Weber ºi Smaranda Enache pentru a
calma spiritele  ce se încinseserã din nou.
Dupã ºapte ore de negocieri epuizante, aproape cu
disperare, am fãcut o ultimã propunere: punctele din
platforma minimalã asupra cãrora existau divergenþe sã
fie pur ºi simplu scoase din text, iar eventualele rezerve sã
fie menþionate când se va semna forma finalã a Protocolului.
Dupã încã o perioad\ de agonie (fãrã extaz), aºa s-a ºi
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întâmplat, iar Protocolul poate fi citit în anexa acestui
raport. O menþiune specialã s-ar cuveni fãcutã asupra
punctului 1; au existat urm\toarele variante:
(a) Beneficiarii sunt copiii cu dificultãþi ºi handicap
din Odorheiu Secuiesc ºi din zona Odorhei (varianta
Consiliului local);
(b) Beneficiarii sunt copii cu dificultãþi. Copiii cu
handicap din Odorheiu Secuiesc ºi din zonã au prioritate
(varianta Congregaþiei);
(c) Beneficiarii sunt copiii cu dificultãþi. Copiii cu
handicap din Odorheiu Secuiesc ºi din zonã au prioritate.
Procentul copiilor cu handicap în cadrul categoriei copiilor
cu dificultãþi va fi stabilit ulterior, de cãtre o comisie de
specialitate (medici, asistenþi sociali, m\icuþe, autoritãþi
locale ºi judeþene etc.). Aceasta era varianta mea.
Nici una dintre cele trei variante de mai sus n-a
întrunit acordul pãrþilor; în aceastã nouã situaþie de crizã,
Gabriel Andreescu a propus actuala formulare a punctului
1, formulare care a fost  nu foarte uºor  acceptatã pânã
la urmã.
Trebuie sã mãrturisesc aici cã, în acele momente, a
fost nevoie uneori ca moderatorii sã cam ridice tonul la
pãrþile angajate în negocieri. Pânã ºi eu mi-am permis o
datã sã bat cu pumnul în masã (desigur, pe jumãtate în
glumã). În cele din urmã, Protocolul a fost semnat (era
trecut de ora 18), ºi a urmat o scurtã conferinþã de presã,
în faþa unor jurnaliºti obosiþi ºi foarte frustraþi.
Aproape împleticindu-ne, ne-am dus sã mâncãm ceva,
apoi ne-am despãrþit de cei de la Liga Pro Europa (care au
plecat la Târgu-Mureº), iar noi, în aceeaºi formaþie, ne-am
îndreptat spre Bucureºti, unde am ajuns, cu peripeþii, la
orele 4 în dimineaþa zilei de Marþi, 16 Decembrie 1997.
Sunt foarte multe alte amãnunte pe care nu le-am
trecut în acest raport, dar pe care le pot povesti, dacã
existã interes pentru aºa ceva.
Dincolo de raportul propriu-zis, mi-aº permite, cu
toatã umilinþa, o seamã de consideraþiuni:
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Odorheiu Secuiesc are o populaþie secuiascã de peste
95%; este vorba despre o comunitate foarte conservatoare ºi foarte mult centratã pe interese strict locale.
Localnicii sunt extrem de suspicioºi faþã de cei din afara
zonei Odorhei. De asemenea, ca o reacþie de autoapãrare,
ei sunt foarte mândri de statutul lor ºi al oraºului lor, deºi
acestea se întemeiaz\ pe izolare. Subzistã încã resentimente împotriva oraºului Miercurea-Ciuc, declanºate de
când Miercurea-Ciucului a devenit reºedinþã de judeþ.
Pe de altã parte, Congregaþia Inimii Neprihãnite nu a
înþeles, pânã acum, specificul comunitãþii locale în mijlocul cãreia va trebui, eventual, sã-ºi desfãºoare activitatea
ºi sã-ºi ducã viaþa.
Impresia mea, ca nespecialist, este cã ambele pãrþi în
conflict au fãcut erori, inclusiv juridice, foarte mari;
totuºi, cred cã fostul primar ºi fostul Consiliu local au
greºit mult mai mult ºi mult mai adânc. Mãsura în care
fostul primar ºi fostul Consiliu local au greºit din prostie,
nepricepere sau din pricina corupþiei (bani, cãlãtorii în
Occident etc.) nu o pot aprecia, în actuala fazã a cercetãrii.
Am impresia, de asemenea, cã poziþia Congregaþiei
este mult mai solidã, actualmente, decât cea a Consiliului
local. Evident, nu pot sã prezic ce se va întâmpla peste
5-6 ani, când problema juridicã îºi va fi aflat, sã sperãm,
rezolvarea definitivã. Ceea ce pot spune însã cu certitudine este faptul cã un asemenea focar de infecþie poate
molipsi ansamblul corpului social ºi ameninþã sã compromitã  precum evenimentele de la Târgu-Mureº din 1990 
pentru încã un deceniu eforturile României de integrare
euro-atlanticã.
Câteva ceasuri petrecute în secuime te pot repede
îmbolnãvi de scenaritã; fie-mi, dar, îngãduit ºi mie sã-mi
permit câteva speculaþii:
O chestiune esenþialmente localã, parohialã chiar, iniþial
neînsemnatã, a fost transformatã  probabil de cãtre profesioniºti  într-o diversiune care ameninþa sã compromitã
imaginea secuimii, a maghiarimii din România ºi chiar a
României. Scopul pare sã fie întreruperea actualelor tentative
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de integrare euro-atlanticã, precum ºi o apropiere de zona
de interese, influenþã ºi dominaþie a fostului Imperiu
Sovietic. Drama (câteodatã comedia) ce se deruleazã acum
la Odorheiu Secuiesc este aceea a unei comunitãþi extrem
de centrate asupra unor probleme strict locale, ce se vede
folositã de anumite grupuri de interese drept imagine a
ungurimii din România.
Impresia mea este cã mãicuþele Congregaþiei sunt de
faþadã, dar o faþadã foarte convenabilã. Imaginea promovatã este cam urmãtoarea: bestiile de secui nu le lasã
pe bietele mãicuþe sã aib\ grijã de orfani ºi copii cu
handicap, pentru cã secuii sunt unguri, iar ungurii sunt
ºovini, antiromâni ºi, în genere, lipsiþi de inimã (din
moment ce vor sã le alunge pe seraficele calugãriþe ale
Congregaþiei Inimii Neprihãnite).
Rezolvarea tensiunilor actuale nu-i o chestiune juridicã
sau moralã, ci o problemã eminamente politicã, ce nu
priveºte doar UDMR, ci toate forþele democratice din
România. Dupã pãrerea mea, chestiunea de la Odorheiu
Secuiesc este foarte gravã ºi nu mai suferã amânare. Dupã
pãrerea mea, actualul Protocol n-a fãcut decât sã mai
cumpere ceva timp, dar nu prea mult. În nici un caz nu-i
vorba de trei luni; mai degrabã, de trei sãptãmâni (adicã
pân\ dupã sãrbãtorile de iarnã).
Consider ca o primã urgenþã sã li se asigure secuilor
ajutorul pentru o abordare profesionistã a situaþiei (juridic, psihologic, politic etc.), deoarece impresia mea este
cã de partea cealaltã se aflã profesioniºti relativ înalt
calificaþi (ºi având, în mod evident, la dispozitie sume
considerabile de bani).
De aceea, vã rog sã luaþi în considerare cele câteva
modeste propuneri de mai jos:
(1) Detaºarea de urgenþã, pe lângã Consiliul local ºi
primar, pentru o perioadã de cel puþin 90 de zile, a douã
persoane: (a) un jurist experimentat, eventual însoþit de
o echipã corespunzãtoare pentru cercetãri legislative ºi
(b) un specialist în conflict management. Plata acestor
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specialiºti s-ar putea face ºi din surse externe, pe care
le-am identificat.
(2) Un audit al finanþelor municipiului Odorheiu
Secuiesc, împreunã cu o cercetare asupra situaþiei financiare a membrilor fostului Consiliu, precum ºi a fostului
primar.
(3) Audit la firma Aris Industrie în legãtura cu construcþia în cauzã (ºi, desigur, nu numai cu ea). Subliniez
faptul cã Roibu mi s-a pãrut sensibil la argumente raþionale, ceea ce ar putea semnala ºi faptul cã s-ar cam teme
de o purecare a hârþoagelor afacerilor sale. În acelaºi
timp, cum eu cred cã avem de-a face cu profesioniºti,
[ansele de a gãsi ceva necurat acolo sunt foarte reduse.
(4) Sesizarea autoritãþilor competente (cum ar fi, de
pildã, Garda Financiarã) în legãturã cu eventualele neregularitãþi sau ilegalitãþi legate de clãdirea din Cserehát.

S C E N A R I U (non-S.F.)
Îmi pot imagina cã ar fi vorba de banii fostei Securitãþi,
sau pur ºi simplu de bani murdari etc. Banii vin din
Elveþia, sã spunem, ºi în scripte apare cã pentru clãdire
s-ar fi cheltuit 7 milioane de dolari. Sã mai presupunem
c\, în realitate, contrucþia a costat doar 5 milioane de
dolari. Avantaj imediat: 2 milioane de dolari. Sã mai
presupunem cã acea clãdire nu a fost construitã spre a
adãposti copii cu handicap, ci e vorba, în realitate, de un
seminar greco-catolic. Sã mai presupunem cã Vaticanul
este dispus sã mai plãteascã vreo 5 milioane de dolari
pentru clãdire, dacã greco-catolicii devin proprietari de
drept (ceea ce s-a ºi înt^mplat, sub forma unei donaþii
dinspre Aris c\tre Congregaþie). Avantaje: se spalã banii
murdari ºi se mai ºi câºtigã pe deasupra câteva milioane
bune de dolari.
Dan Oprescu
Bucureºti, 16.XII.1997.
Nici mãcar istorisirea lui Dan Oprescu, atât de bun
povestitor, nu a putut surprinde extremul dramatism al
întâlnirii înainte de propunerea de a elabora un document
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final. Eram cinci inºi pe postul de negociatori, câte
unul lua conducerea ostilitãþilor, se plia cât putea pe
atitudinile divergente... Beligeranþii þineau frâna apãsatã
pânã la maximum. Un pas, doi paºi, când sã notãm
progresul, poc!, cineva ne lovea parcã în moalele capului,
trimiþându-ne la punctul de pornire. Când unul pierdea
orice cale de ieºire intervenea altul, o lua de la alt punct...
ºi aºa au trecut orele. Norocul nostru, am fost cinci.
Nu ºtiu ceva care sã epuizeze psihic cum s-a întâmplat
cu negocierea aceea de Sisif. Propunerea lui Dan Oprescu
a avut un rol hotãrâtor. Când nu se mai întrevedea nimic,
a trecut la tablã sã înºiruie punctele declaraþiei comune.
De acolo, aerul lui de miºtocar a dominat atitudinile
persoanelor care radicalizau lucrurile ºi pentru cã prea se
luau, fiecare, în serios.
Un alt element important: scoaterea afarã a lui Pruteanu.
Dacã ar fi fost ºi el prezent, întâlnirea s-ar fi transformat
într-un eºec anunþat. Antimaghiarul de serviciu forþase
nota ºi rãmãsese în salã, deºi i se spusese cã nu e loc de
el. Mãicuþele îl trãgeau pe scaun... A fost nevoie de
totalã intransigenþã ca sã cedeze ºi sã tragã uºa la plecare.
Cum s-a spus, la final a ieºit un document minuscul,
semnat ºi el cu amendamente. Nu reprezenta propriu-zis o
înþelegere. Pe baza lui nu s-a putut obþine o soluþie asumatã de toate pãrþile. Negocierea iniþiatã de APADOR-CH
ºi Liga Pro Europa nu a contat prin asta mai puþin.
Separarea paºnicã a împricinaþilor a fost ca o lopatã de
nisip peste cãrbunele încins. Încet, încet, miza naþionalistã a murit. Nici astãzi nu a fost rezolvat întregul litigiu
de la Odorheiu Secuiesc. Dar el rãmâne unul printre
zecile de mii.
Am reprodus ºi scenariul non-S.F. al lui Dan Oprescu.
În investigaþia fãcutã cu luni în urmã descoperisem ºi
notasem, în raport, multe lucruri nefireºti. Unele þineau
de dimensiunile ºi arhitectura clãdirii, discordante cu scopul
declarat al aºezãmântului. Apoi, modul în care proprietarii
tot creºteau cu trecerea timpului valoarea construcþiei:
constructorul indica 4,8 miliarde lei, Basel Hilft o echivala
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cu 4 milioane dolari în 1996, cu 5 milioane dolari în
martie 1997 ºi 6 milioane dolari în mai 1997. (O expertizã
cerut\ de Consiliul local al Odorheiului Secuiesc evaluase
investiþia la 3.322.023 dolari.)
La asta se mai adaugã demisia preºedintelui Basel
Hilft, Martin H. Burckenhardt, a cãrui scrisoare din 9
mai 1997 nota multe motive care [îl] forþeaz\ sã se dea
la o parte de asumarea oricãrei responsabilitãþi juridice a
Basel Hilft.
Dar la bonne bouche trebuie pãstratã pentru sfârºit.
Omul de afaceri Aristide Roibu a fost ales deputat pe lista
PDSR devenind, în anul 2000, preºedintele Comisiei juridice a Camerei Deputaþilor.

*
Cineva, în cunoºtinþã de cauzã, îmi spunea cã din
toatã povestea asta lipsesc antecedentele care au pregãtit
reacþiile  fãrã doar ºi poate condamnabile  ale actorilor
locali: chestiunea Episcopiei Ortodoxe din Miercurea
Ciuc, Cazarma de Jandarmi din Odorhei etc. Dupã cum
lipseºte ºi continuarea poveºtii, situaþia de astãzi de la
Cserehat, care nu face decât sã confirme justeþea temerilor localnicilor. Reþeta modificãrilor demografice este
infailibilã. Impresia lãsatã dupã lectura acestor douã ultime
capitole, pe care i le oferisem la lecturã, era frustrantã.
Mai degrabã condamnarea fraierilor de la Odorhei, decât
a ºmecherilor de la Bucureºti250. Ar fi fost interesantã ºi
analizarea conflictului ulterior dintre Roibu ºi Burgel,
fondul adevãrat al acestui conflict, mi-a spus el.
I-am înþeles frustrarea, dar am o perspectivã diferitã.
Dincolo de fraieria unora ºi ºmecheria altora, conflictul
de la Odorheiu Secuiesc ridicã o chestiune de fond:
raportul dintre drepturile individuale ºi cele colective. Ei
bine, nu poþi apãra pânã la sfârºit raþiunea drepturilor
comunitare, dacã nu eºti pregãtit sã le indici cu fermitate
250. Dat fiind faptul cã ºi cãlugãriþele, ºi Roibu erau, de fapt,
din capitalã.

Conceptele

265

ºi limitele. Limita care trebuia invocatã cu fermitate, în
acest caz, era precedenþa drepturilor individuale.

Controlul conflictelor
Douã cuvinte, în acest context, despre rezolvarea
conflictelor. Dupã 1990, s-au desfãºurat în România mai
multe iniþiative având ca temã controlul conflictelor. Au
venit organizaþii, au fost aduºi experþi, s-au derulat ateliere... Nu ºtiu însã nici un caz în care o echipã cu
diplomã de negociator sã fi dus la stingerea vreunui
conflict aici acasã. (Nu doar pentru cã îmi lipseºte informaþia.) E foarte bine ca astãzi sã fie mai mulþi oameni
capabili sã acþioneze, în principiu, în situaþii de confruntare.
Numai cã actorii în disputã la noi sunt încã prea puþin
dispuºi sã gândeascã situaþia în termenii unui compromis.
Deci, în termeni de negociere. Ideea de bazã a rezolvãrii
conflictelor este introducerea unui al treilea actor,
absolut neutru, care sã faciliteze compromisul între pãrþi.
Neutralitatea ar fi condiþia acceptãrii mediatorului. Numai
cã problema primã, în aceastã fazã de (i)maturitate, nu
este atât acceptarea unui al treilea actor, ci acceptarea
jocului care pune împricinaþii la masã.
Iatã de ce, dacã în aceºti ani s-au diluat, stins ori
prevenit conflicte, aceasta s-a fãcut impunând, influenþând
pãrþile sã accepte ceea ce, cu a lor voinþã, nu ar fi
acceptat. Al treilea actor, dacã a intervenit cu succes,
a fãcut-o venind nu cu neutralitatea lui, ci cu un capital
care a contat în desfãºurarea mai largã a jocului.
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36. Scrisorile cãtre UDMR
Au fost momente când atitudinea liderilor UDMR
anunþa prejudicii importante pentru toþi jucãtorii implicaþi
în contencios. Aºa am ajuns sã adresez acestor lideri,
de câteva ori, scrisori deschise. Sã faci apeluri publice
presupune sã invoci un capital pe care, cei în cauzã ori
cei care privesc la evenimente þi-l recunosc. Aflat în
totalitate în afara limbii ºi culturii maghiare  spre deosebire de Smaranda Enache  liderii maghiari nu aveau de
ce sã mã perceapã drept un martor competent al destinului
lor. De un asemenea procedeu trebuia fãcut uz cât mai rar.
Dar, aºa cum spuneam, fenomenul de lentilã al presei
maghiare ori calificativul de promaghiar al Smarandei,
al Doinei Cornea ºi al meu, în opinia publicã româneascã,
participa la mizã. Am considerat firesc sã se aminteascã
liderilor maghiari cã sunt responsabili pentru tot ce se
întâmplã în þara asta, nu numai pentru felia lor identitarã.
În ceea ce priveºte motivaþia apelurilor, scrisorile deschise 
sau adresate numai organismelor de conducere ale UDMR,
ceea ce se recunoaºte dupã stil  vorbesc ele singure.
23 august 1996
Apel cãtre liderii
Uniunii Democrate Maghiare din România
Cu câteva zile în urmã, MAE român ºi MAE ungar
au anunþat progrese decisive în definitivarea textului
Tratatului de bazã dintre cele douã þãri. Este vorba, în
principal, de acceptarea, de cãtre Partea românã, a includerii Recomandãrii 1201 între documentele cãrora
Tratatul urmeazã sã le dea forþã juridicã ºi de acceptarea,
de cãtre Partea ungarã, a unui enunþ confirmând cã
Recomandarea 1201 nu se referã la drepturi colective ºi
nu obligã la acordarea autonomiei teritoriale ºi a statutului
special minoritãþilor naþionale.
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În legãturã cu înþelegerea astfel anunþatã, liderul UDMR,
Béla Markó a exprimat opinia cã Tratatul dintre România
ºi Ungaria nu ar trebui semnat înainte de alegeri. Recent,
Consiliul operativ al UDMR a decis sã facã presiuni
asupra celor douã guverne, pentru a se adopta un alt text
care sã reflecte ansamblul solicitãrilor din Programul
UDMR.
Neparticiparea UDMR la ultimele discuþii între reprezentanþi ai forþelor politice din România pe marginea
actualelor progrese privind definitivarea Tratatului dintre
cele douã þãri întãreºte sentimentul opiniei publice privind
împotrivirea conducerii UDMR la compromisul realizat.
Acesta este contextul în care îmi permit sã atrag atenþia
liderilor UDMR cã semnarea unui Tratat de bazã constituie un pas merituos pentru România ºi Ungaria, ducând
la creºterea prestigiului lor internaþional. Importanþa
semnãrii Tratatului de bazã pentru stabilitatea în regiune
ºi pentru poziþia celor douã þãri în raport cu procesele de
integrare paneuropene nu mai are nevoie de a fi accentuatã.
În plus, transformarea Recomandãrii 1201 într-un document cu forþã juridicã, în urma ratificãrii Tratatului, va
avea efecte directe ºi pozitive asupra evoluþiei drepturilor
minoritãþii maghiare, în special în domeniul utilizãrii
limbii materne în administraþie. Interpretarea Recomandãrii
1201, ca neimpunând recunoaºterea drepturilor colective,
autonomiei teritoriale ºi statutului special, nu face decât
sã punã în luminã substanþa realã a reglementãrilor acestui
document. Ameliorarea cadrului politico-juridic privitor
la protecþia minoritãþilor naþionale, în România ºi Ungaria,
în urma semnãrii Tratatului de bazã nu înseamnã în nici un
fel îngheþarea dezbaterii interne privitoare la asigurarea
unui cadru optim de existenþã a minoritãþilor.
Aº adãuga, privitor la importanþa actualelor înþelegeri
între MAE român ºi MAE ungar, efectul lor pozitiv
asupra relaþiilor dintre români ºi maghiari, marginalizarea
extremismului-naþionalist din viaþa politicã a þãrii.
Iatã de ce, luând cunoºtinþã de actuala reticenþã a
conducerii Uniunii Democrate Maghiare din România,

268

Ruleta. Rom^ni [i maghiari, 1990-2000

fac apel la liderii acesteia sã nu obstrucþioneze, ci din
contrã, sã sprijine finalizarea cât mai rapidã a Tratatului
dintre România ºi Ungaria. Eventualul impact asupra
campaniei electorale, la care s-a fãcut referinþã, nu este în
nici un caz un criteriu de importanþã comparabilã cu Tratatul dintre cele douã þãri. Analiza raþionalã a avantajelor
definitivãrii Tratatului de bazã în actuala formã, respectul
faþã de valorile drepturilor omului ºi ale minoritãþilor,
faþã de înþelegerea ºi buna convieþuire, responsabilitatea
faþã de situaþia maghiarilor din România ºi faþã de întreaga
societate româneascã impun liderilor UDMR sã fie prietenii, ºi nu inamicii actualului proces.
Gabriel Andreescu

*

Criza din cadrul coaliþiei guvernamentale de la jumãtatea anului 1997 a fost întâmpinatã, iniþial, printr-un
apel adresat preºedintelui Constantinescu ºi celorlalþi
principali lideri politici. Scrisoarea deschisã  semnatã
la 22 septembrie 1997 ºi de Doina Cornea  avea ca
motivaþie temerea cã în faþa acestei campanii concertate [naþionaliste], aþi putea da înapoi. Este sentimentul
cã, mai mult decât oricând, coaliþia guvernamentalã se aflã
în pericol, iar þara, în faþa unei perioade de instabilitate 
cu toate consecinþele unei astfel de situaþii251. La nici
trei luni de zile, situaþia cerea ca un alt apel sã fie adresat
Consiliului Reprezentanþilor Unionali:
12 Decembrie 1997
Scrisoare deschisã adresatã
Consiliului Reprezentanþilor UDMR
Stimaþi membri ai Consiliului Reprezentanþilor UDMR,
251. Aº mai da un citat: Continuarea reformei economice, dar
[i a celei legislative, incluzând reforma din domeniul drepturilor minoritãþilor, constituie o obligaþie de la care nu aveþi
dreptul sã daþi înapoi. Totul a dovedit ca singurã cale raþionalã, capabilã sã transforme România într-un partener demn
al naþiunilor europene, calea pe care s-a mers pânã acum.
Orice îndoialã este absurdã.
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ªtim cã între competenþele Consiliului Reprezentanþilor
UDMR intrã stabilirea politicii Uniunii Democrate a
Maghiarilor din România. Cunoaºtem cã aceastã putere
existã ºi în fapt, nu numai în principiu, pe hârtie, confirmând natura democraticã a organizaþiei. În virtutea competenþelor pe care le aveþi, ne adresãm dumneavoastrã,
preocupaþi de posibilitatea ca în timpul întâlnirii din
13-14 decembrie 1997, Consiliul sã decidã ieºirea UDMR
de la guvernare.
Asupra contextului, ºi dumneavoastrã, ºi noi avem 
suntem convinºi  aceeaºi înþelegere. Curentul naþionalist
din cadrul coaliþiei majoritare a dus la votarea de cãtre
Senat, dupã o campanie susþinutã luni de zile, a unor
limitãri ale educaþiei în limba maternã privind «Istoria
românilor» ºi «Geografia României» ºi cu privire la învãþãmântul universitar. În acest mod s-a încãlcat Protocolul
semnat la data de 3 decembrie 1997, între liderii PNÞCD,
USD, PNL ºi UDMR, deºi nu trecuse nici mãcar o
sãptãmânã de la încheierea lui. Decizia UDMR de suspendare politicã a miniºtrilor sãi a rãspuns, desigur, erodãrii
complete a ideii de înþelegere politicã. Rãmâne întrebarea dacã este cazul sã se meargã mai departe, pânã la
ieºirea UDMR de la guvernare.
Noi credem cã prezenþa UDMR la guvernare este
spre binele României ºi serveºte comunitãþii maghiare.
Consecinþele plecãrii UDMR ar fi grave ºi imposibil de
evitat:
 o victorie a forþelor ultranaþionaliste din România,
întãrirea grupãrii PDSR-PRM-PUNR-PSM;
 fragilizarea completã a actualei coaliþii, alãturi de
pierderea unor preþioase resurse umane;
 deteriorarea gravã a ºanselor de integrare a României
în structurile euro-atlantice (o deziluzie, pe linia experienþelor traumatizante din anul 1990 ºi dupã ce lumea
începuse sã vorbeascã despre modelul de reconciliere
etnic românesc ar da o loviturã întregii societãþi, majoritarilor ºi minoritarilor în egalã mãsurã);
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 erodarea întregului sistem de protecþie a minoritãþilor
din România;
 afectarea relaþiilor dintre România ºi Ungaria.
Iatã de ce forþele politice conºtiente, raþionale ºi responsabile, maghiare ºi româneºti, au datoria sã evite
criza, acþionând pânã în ultima clipã. Aceastã ultimã clipã
înseamnã epuizarea tuturor etapelor care transformã un
proiect în lege: votul din Senat, din Camera Deputaþilor,
Comisia de mediere, promulgarea de cãtre Preºedinte.
În ceea ce priveºte proiectul de lege a învãþãmântului, el se aflã încã în prima fazã a votului din Senat.
Intervenþia din 10 decembrie a Preºedintelui României,
Emil Constantinescu, care a întãrit Protocolul semnat la
3 decembrie de cãtre liderii formaþiunilor coaliþiei majoritare, constituie încã un argument al nevoii de cooperare
între diferitele forþe politice pentru asigurarea unei educaþii
fãrã restricþii în limba maternã a persoanelor aparþinând
minoritãþilor naþionale. Desigur, acest lucru nu ar fi
posibil fãrã participarea UDMR la guvernare.
Iatã de ce facem un apel Consiliului Reprezentanþilor
sã reflecteze asupra tuturor implicaþiilor hotãrârii pe care
o va lua ºi aºteptãm reconfirmarea participãrii UDMR la
guvernare.
Gabriel Andreescu
Doina Cornea
Smaranda Enache
Renate Weber

*
Nu a trecut nici mãcar un an pânã la o nouã crizã
majorã. CRU s-a întrunit iarãºi sã decidã ieºirea  sau
nu  a UDMR de la guvernare. Executivul adoptase o
Hotãrâre referitoare la universitatea maghiaro-germanã
ca o propunere de compromis între maghiari ºi ceilalþi
membri ai coaliþiei. Numai cã, în termenii stricþi ai
deciziei anterioare a CRU, UDMR ar fi trebuit sã pãrãseascã guvernarea.
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2 septembrie 1998
Cãtre membrii
Consiliului Reprezentanþilor UDMR
Asistãm de mai bine de un an la presiunile politice
care au drept scop scoaterea UDMR de la guvernare ºi
care par aproape de succes. În acest context, Hotãrârea
Guvernului privind iniþierea procedurii de înfiinþare a
Universitãþii de stat multiculturale în limbile de predare
maghiarã ºi germanã «Petõfi-Schiller» schimbã situaþia
întrucât:
1) Întãreºte Ordonanþa de urgentã nr. 36, prin punerea
în aplicare a art. 123, punctul cel mai sensibil al
Ordonanþei;
2) Face pasul practic de înfiinþare a unei universitãþi
în limba maternã (faptul cã sunt douã limbi materne, ºi
nu una are mai puþinã importanþã), în condiþiile legislative
specifice creãrii unei astfel de universitãþi.
Hotãrârea Guvernului apare într-o situaþie cu atât mai
delicatã cu cât iese în întâmpinarea unui comunicat CRU
imposibil de realizat în termenii sãi stricþi. Într-adevãr,
votarea unei legi trecute prin Senat presupune adoptarea
proiectului în Camera Deputaþilor, iar apoi un proces de
negociere care se terminã cu votul în Camerele reunite.
Era imposibil, în aceste condiþii, sã se poatã adopta
proiectul de lege privind amendarea ºi completarea Legii
invãþãmântului 84/1995 pânã la sf^rºitul lunii septembrie.
În acest sens, am interpreta Hotãrârea Guvernului din 30
septembrie drept un punct important în satisfacerea ultimei decizii a CRU în spiritul ei  deºi, evident, nu ºi în
litera acesteia.
Acum, Consiliul Reprezentanþilor UDMR se aflã în
situaþia de a decide dacã pasul fãcut de Guvern este
compatibil cu voinþa exprimatã de CRU la ultima sa
întrunire (ceea ce credem cã este cazul, dacã citim comunicatul CRU în spiritul sãu) sau nu este compatibil
(ceea evident se întâmplã, dacã citim comunicatul CRU
în litera sa).
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Ca militanþi pentru reconcilierea româno-maghiarã,
ne permitem sã vã trimitem aceastã scrisoare, în speranþa
cã decizia Biroului Executiv al UDMR va avea un rezultat
benefic pentru cele douã comunitãþi. Una dintre temerile
noastre este cã, prin ieºirea UDMR de la guvernare, dupã
ce Guvernul a fãcut pasul amintit, întreaga responsabilitate a consecinþelor va cãdea pe umerii UDMR. Va fi
uºor sã se susþinã cã CRU a fãcut o cerere imposibilã 
votarea legii pânã la 30 septembrie  ºi cã actualul Guvern
a mers mai departe decât toþi predecesorii sãi. Va fi greu
dupã aceea sã se argumenteze cã «partenerii români»
refuzã sã accepte solicitãrile maghiarilor, ori cã nu au
existat astfel de parteneri. Cunoaºtem, desigur, felul jignitor în care au acþionat pânã acum membrii coaliþiei majoritare, dar ceea ce conteazã în final sunt, se ºtie bine,
documentele.
Dar dacã din nou Hotãrârea Guvernului va fi rãsturnatã de cãtre Parlament? Desigur, lucrul este posibil.
Ajungerea la acest rezultat va demonstra cã spiritul de
negociere, raþionalitatea UDMR au rezistat în cele mai
grele condiþii, în timp ce partenerii de coaliþie s-au comportat constant în afara bunei credinþe. Pe un atare fundal,
minoritatea maghiarã va fi într-adevãr legitimã sã susþinã
autodeterminarea internã drept unica soluþie de «salvare»,
de afirmare a identitãþii ei  de vreme ce în «ceilalþi» nu
poþi avea nici un fel de încredere252.
Iatã de ce facem un apel Consiliului Reprezentanþilor
UDMR sã ia o decizie cât mai echilibratã, care sã ofere o
ºansã promovãrii intereselor minoritãþii maghiare ºi, prin
asta, ºi a intereselor majoritãþii.
Cu prietenie,
Smaranda Enache/ Liga Pro Europa
Gabriel Andreescu/ Comitetul Helsinki
252. Acest punct arat\ c\ eram atât de preocupaþi de vreo eventual\ hot\râre negativ\ a CRU, încât am folosit ideea autodetermin\rii interne ca pe o g\selniþ\ în stare s\ înfrâng\ [i
inimile cele mai furioase.
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*
În sfârºit, au existat scrisori destinate competiþiei din
interiorul UDMR, cu cele douã principale grupãri, moderaþi ºi radicali. Ele nu mai erau împinse în arena
publicã spre neplãcerea tuturor liderilor maghiari, pentru
care însemnau un context incomod. Ci erau chiar dorite
de moderaþi, ale cãror principii noi le susþineam deschiºi.
O mostrã:
Bucureºti, 15 Mai 1999
Simate Domnule Preºedinte,
Stimaþi Participanþi la Cel de-al VI-lea Congres al
UDMR,
Mulþumind pentru invitaþia fãcutã, de a participa la
Cel de-al VI-lea Congres al UDMR, trebuie sã îmi exprim
pãrerea de rãu de a nu putea fi alãturi de dumneavoastrã.
Dar, dacã nu mã aflu acolo fizic, voi încerca sã fiu prin
câteva cuvinte.
Nu ºtiu dacã perioada dintre Congresul al V-lea ºi cel
de-al VI-lea a fost perioada în care UDMR sã fi elaborat
cel mai mult. În care UDMR sã fi cerut cel mai mult. În
care UDMR sã se fi exprimat cel mai mult. În schimb,
sunt sigur de aceasta, este perioada în care UDMR a
realizat cel mai mult.
Unii dintre dumneavoastrã îºi amintesc, cred, cu nostalgie, de timpul eroic al demonstraþiilor tãcute. Poate unii
simt o mândrie invocând trimiterea tinerilor pe biciclete
la Strasbourg, pentru a protesta împotriva legii PDSR-iste
a învãþãmântului. ªi ce mai mare dovadã de forþã ºi de
unitate ar putea fi datã, decât strângerea unei jumãtãþi de
milion de semnãturi pentru susþinerea unui proiect de
lege?
Amintesc de toate acestea, închipuindu-mi dificultatea
trecerii de la perioada eroicã a UDMR la perioada
propriu-zis politicã a formaþiunii. Cred cã participarea
autenticã la viaþa politicã cere mai puþinã bravurã, dar
mai multã rãbdare. Uneori, o insuportabilã rãbdare. Ea
face apel mai puþin la fermitatea dreptãþii ºi implicã ºtiinþa
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nuanþatã a compromisurilor. Participarea la autentica viaþã
politicã te obligã sã pãrãseºti confortul unitãþii comunitare. Îþi solicitã inteligenþã, pentru a descurca iþele
încurcate ale intereselor comunitãþii tale, dar ºi a unor
interese exterioare. La sfârºitului mandatului politic va fi
mai puþin probabil sã primeºti onoruri. Dar te poate
aºtepta mulþumirea ca la finele carierei tale de lider politic
sã arãþi cã noile generaþii au mai multe drepturi, au mai
multe libertãþi, au mai multe ºanse. Ca erou, poþi sã
susþii: am vrut, am luptat, nu s-a putut. Omul politic nu
se poate retrage în subterfugiul consecvenþei pierzãtoare.
Ce a reuºit UDMR între ultimul Congres ºi cel de
astãzi? Este suficient, ºi bine, repet, sã fie enumerate
condiþiile de existenþã ale minoritãþii maghiare în 1996 ºi
acum, în 1999. Lista schimbãrilor în mai bine e lungã.
Pentru aceastã listã, vã rog sã primiþi toate felicitãrile
mele.
Succes!
Gabriel Andreescu
Astfel de scrisori erau citite la tribunã. Problema, în
mai 1999, era sã arãþi evidenþa: participarea la guvernare
a adus avantaje comunitãþii maghiare. Altfel spus, strategia aripii Béla Markó a fost cea corectã. În lipsã de
altceva, astfel de scrisori cu evaluãri uºor de decodat se
adunau pe cântarul persuasiunii la Congres. La puþin
timp, o cercetare fãcutã de Centrul de cercetare a relaþiilor
interetnice de la Cluj, condus de Marius Lazãr ºi István
Horváth, a venit cu rezultate incontestabile. Într-o proporþie substanþialã, populaþia maghiarã considera intrarea
UDMR în Guvern drept aducãtoare de beneficii253. Béla
Markó îºi merita victoria.
253. Irina Culic, István Horváth, Cristina Raþ, Modelul românesc
al relaþiilor interetnice reflectat în «Etnobarometru», in
Lucian N\stas\, Levente Salat (coord.), Relaþii Interetnice
în România postcomunist\, Centrul de Resurse pentru
Diversitate Etnocultural\, Cluj, 2000.
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37. Declaraþia de la Cluj ºi devoluþia
Transilvaniei
La 16 iunie a.c. [1989, n.m.], au avut loc la Budapesta
funerariile oficiale ale conducãtorilor revoluþiei maghiare
din 1956  Imre Nagy, Géza Losonczy, Pál Maléter,
Miklós Gimes ºi József Szilágyi, executaþi de Guvernul
Kádár la 27 iunie 1958 (Géza Losonczy a murit în închisoare).
Aceste funerarii au fost impuse actualului Guvern
maghiar de cãtre opinia publicã din aceastã þarã ºi ele au
fost organizate exclusiv de opoziþia naþionalã, în principal de Forumul Democrat Maghiar, formaþiunea politicã
cea mai importantã sub aspect numeric a opoziþiei din
Ungaria.
În afarã de persoane sau organisme naþionale maghiare,
au fost invitate sã participe ºi o serie de delegaþii strãine.
Este de notat cã Partidul Muncitoresc Socialist Ungar
(P.C.) n-a fost invitat, nepermiþându-i-se prezenþa ca atare
la ceremonie. Pe de altã parte, statul a fost reprezentat de
primul-ministru ºi de preºedintele Parlamentului, ambelor
organisme permiþându-li-se sã depunã ºi coroane de flori.
În ajun, într-un comunicat comun, Guvernul ºi Parlamentul
au consacrat pentru prima datã în mod oficial termenul
de revoluþie, vorbind despre evenimentele din 1956.
Invitând la ceremonii pe ambasadorii acreditaþi la
Budapesta, organizatorii au specificat însã cã nu invitã
amabasadorii a patru þãri: China, Coreea de Nord, Albania
ºi România. În schimb, românii  nu statul sau regimul
din România  au fost reprezentaþi de douã delegaþii
distincte: prima, a organizaþiei refugiaþilor români din
Ungaria, «România liberã»; cealaltã, formatã dintr-un grup
compus din ºase români stabiliþi în Franþa, Germania ºi
Elveþia, invitaþi ai Forumului Democrat Maghiar. Ambele
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delegaþii româneºti au depus coroane de flori: cea a
«României libere» a fost depusã la picioarele sicrielor
celor calificaþi a fi eroii revoluþiei maghiare din 1956 de
cãtre doi dintre actualii conducãtori ai organizaþiei, Doru
Staicu ºi Emil Iovãnescu; coroana opozanþilor români
stabiliþi în Occident, care purta o panglicã cu tricolorul
românesc pe care stãtea scris «În numele prieteniei
româno-maghiare», a fost depusã de Stelian Bãlãnescu,
Mihnea Berindei, Ariadna Combes, Ion Vianu ºi Dinu
Zamfirescu.
Acest pasaj a apãrut, sub titlul Corespondenþã de la
funeraliile lui Imre Nagy, într-un numãr al revistei Dialog
din 1989. L-am reluat, întrucât spune multe: despre
nivelul atins de opoziþia de la Budapesta  care putea sã
nu admitã Partidului Muncitoresc Socialist Ungar depunerea de flori la mormântul lui Imre Nagy; despre aºezarea
României, în 1989, într-un ºir de patru þãri, alãturi de
China, Coreea de Nord ºi Albania; despre existenþa unei
grupãri de exilaþi în Ungaria. Dar ºi despre cei câþiva
emigranþi români stabiliþi în Occident, foarte activi:
Stelian Bãlãnescu, Mihnea Berindei, Ariadna Combes
(fiica Doinei Cornea), Ion Vianu ºi Dinu Zamfirescu,
care fãceau în 1989 un gest de mare valoare simbolicã
pentru ideea solidaritãþii dintre români ºi maghiari. Nu
doar cã au participat la comemorarea eroilor revoluþiei
maghiare. Ci ºi: Astãzi, 16 iunie 1989, o datã cu celebrarea funerariilor victimelor represiunii revoluþiei maghiare
din 1956, eveniment de o deosebitã importanþã pentru
toate popoarele Europei ºi în special pentru cele care mai
trãiesc încã sub dictaturi comuniste, a avut loc o întâlnire
între membri ai Forumului Democrat Maghiar ºi români,
semnatari ai urm\toarei DECLARAÞII .
Aºa începea documentul care a devenit cunoscut sub
numele Declaraþia de la Budapesta ºi care a fost semnat
de cei cinci, cãrora li s-a adãugat Mihai Korne ºi câþiva
maghiari cu rol interesant în evoluþia ulterioarã a Ungariei:
László Antal G., Júlia Balogh, Gáspár Biró, Sándor
Csóori, Lajos Für, Mária Illyés, Géza Jeszenszky, Gyula
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Keszthelyi, Gyula Kodolányi, Gusztáv Molnár. Ideile
Declaraþiei au o modernitate care explicã ºi rezistenþa lor
în timp: soluþionarea conflictelor nu poate veni, în nici
un caz, din schimbarea frontierelor, ci din schimbarea
rolului lor; îmbunãtãþirea relaþiilor româno-maghiare va
avea loc în perspectiva procesului de restructurare democraticã general-europeanã; Transilvania a fost ºi este un
spaþiu de complementaritate ºi trebuie sã devinã un model
de pluralism cultural ºi religios; dreptul la reprezentare
politicã autonomã ºi la autonomia culturalã a fiecãrei
naþiuni trebuie garantat; trebuie asiguratã reînfiinþarea
universitãþii maghiare din Cluj.
Nici una dintre temele Declaraþiei din 1989 nu era
mai puþin prezentã, mai puþin legitimã sau mai puþin pusã
în discuþie la zece ani scurºi de la revoluþie. Între timp,
Lajos Für devenise ministrul Apãrãrii, iar apoi fusese
marginalizat din viaþa politicã; Géza Jeszenszky trecuse
prin poziþia de ministru de Externe, pentru ca în 1999 sã
devinã ambasador al Ungariei la Washington; Gáspár
Biró ocupase funcþia de consilier al Preºedintelui Ungariei
ºi ajunsese unul dintre principalii strategi ai politicii
Ungariei în domeniul minoritãþilor.
Pentru comparaþie, nici unul dintre exilaþii români nu
a fost primit cu braþele deschise de puterile succesive de
la Bucureºti. Ion Vianu a încercat sã deschidã, imediat
dupã 1990, tema abuzului psihiatric. A venit la Bucureºti
dorind sã iniþieze o miºcare în rândul psihiatrilor români
independenþi, care sã aducã puþinã justiþie pentru victimele acestor mijloace respingãtoare. Eºecul a fost deplin,
solidaritatea breslei pentru ascunderea responsabilitãþilor
s-a dovedit mai puternicã. Ion Vianu a rãmas, pentru
România, un simbol ºi autorul unor excelente articole în
revista 22.
Ariadna Combes a venit în România cu diferite ajutoare,
iar o perioadã, pentru a preda la Universitatea din Cluj.
Mihai Korne a fondat, alãturi de Gabriel Liiceanu ºi alt
companion din Paris, Editura Humanitas, ºi a continuat
articolele lui critice din Lupta la adresa regimurilor de la

280

Ruleta. Rom^ni [i maghiari, 1990-2000

Bucureºti. Dinu Zamfirescu s-a stabilit în România,
devenind un lider cunoscut  în imediatul rând doi 
al PNL, unul din rarii politicieni care sã fi susþinut
fãrã pauze valorile drepturilor omului ºi ale reconcilierii
româno-maghiare.
În ceea ce-l priveºte pe Stelian Bãlãnescu, acesta a
rãmas, ca întotdeauna, un discret.
Dintre toþi, prezenþa cea mai spectaculoasã a avut-o
Mihnea Berindei. El a sosit la Bucureºti pe 23 decembrie
1989 ºi, în zilele urmãtoare, a creat, practic, Grupul pentru
Dialog Social. A susþinut substanþial Grupul în prima
perioadã ºi a fãcut-o mai discret ºi ulterior. A sprijinit
revista 22, apoi Comitetul Helsinki din România, apoi
Alianþa Civicã, apoi Partidul Alianþei Civice, apoi campaniile Convenþiei Democrate, apoi PNL-ul în care PAC-ul
se dizolvase º.a.m.d. A rãmas doar un mare aducãtor
de resurse, nimeni  nici oamenii pe care-i ajutase substanþial  neoferindu-i un statut în raporturile cu autoritãþile de la Bucureºti care sã-i recunoascã meritele ºi sã-i
utilizeze poziþia în rândul elitei franceze.

De la problema transilvanã
la problema europeanã
Revin însã la cel direct implicat în subiectul nostru,
Gusztáv Molnár. Dupã o perioadã în care îmbrãþiºase
ideologia FDM, acesta a luat calea cercetãrii independente, ajungând ºeful Grupului de geopoliticã de la Institutul
pentru Europa Centralã ºi de Est/ Fundaþia Teleki. Specializat pe România, devenise, puþin câte puþin, o persoanã
foarte prezentã în publicistica româneascã. Un analist cu
care am început sã colaborez. Peste timp, numele lui se
va lega, în primul rând, de tema devoluþiei Transilvaniei.
Ceea ce avea sã iniþieze el peste ani îºi gãseºte logica,
contextul, în participarea sa la Declaraþia semnatã la
Budapesta în 1989, împreunã cu un grup de români ºi
maghiari care au gândit împreunã bazele relaþiilor între
cele douã popoare.
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Voi sãri tocmai în anul 1997. Atunci, Gusztáv Molnár
a publicat în revista Magyar Kisebbség studiul Problema
transilvanã  în care lansa tema devoluþiei provinciei 
ce avea sã suscite o amplã dezbatere în mediul de specialitate, dar ºi cel politic din România. Numãrul urmãtor
(3-4/1997) al lui Magyar Kisebbség a însumat reacþiile
imediate ºi revista s-a vãzut nevoitã sã lase spaþiu ºi în
cele ulterioare. Smaranda Enache ºi Elek Szokoly, editorii
revistei Altera, au preluat în numãrul 8/1998 o parte
din dezbaterea din Magyar Kisebbség. Tot ei au amplificat dezbaterea din jurul temei devoluþiei, organizând,
la 3 iunie 1998, la Cluj, o dezbatere având ca titlu De
la «problema transilvanã» la «problema europeanã»254,
la care au mai participat Adrian Marino, Alexandru
Cistelecan (autorul unui text des citat, privind pierderea
identitãþii Transilvaniei255), Paul Philippi (specialist al
istoriei Transilvaniei), Sorin Mitu (reprezentantul noii
generaþii de cercetãtori ai imaginarului istoric256),
Marius Lazãr (Centrul de cercetare a relaþiilor interetnice
din Transilvania), Miklós Bakk (specialist al UDMR în
domeniul minoritãþilor naþionale257), Victor Neumann.
Subiectul a fost dus mai departe prin oferta pe care
i-am fãcut-o lui Gusztáv Molnár ºi acceptul sãu de a edita
un volum în jurul Problemei transilvane, dupã ce i-am
invitat pe Sorin Mitu, Miklós Bakk, Renate Weber, Liviu
Andreescu, Tom Gallagher, Liviu Antonesei ºi Elek
Szokoly  autorii unor studii cu relevanþã pentru subiect 
sã analizeze la rândul lor chestiunea devoluþiei. Volumul
a avut parte de câteva recenzii, oferind o referinþã analiticã
254. Era titlul studiului meu publicat ca replic\ în Magyar Kisebbség
ºi, apoi, în Altera, nr. 8.
255. Textul lui Alexandru Cistelecan, Provincia ratat\, a fost
republicat în Altera, nr. 9, 1998, pp. 77-86.
256. Vezi în special Geneza identit\þii naþionale la românii ardeleni,
Humanitas, Bucure[ti, 1997.
257. Vezi, printre altele, polemica purtat\ cu Miklós Bakk, pe tema
programului UDMR, din Revista Rom^n\ de Drepturile
Omului, nr. 6-7, 1994.
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aproape completã a temei devoluþiei Transilvaniei. Nu se
poate totuºi considera a fi fost integrat în conºtiinþa
culturalã mai largã, deºi a rãmas cea mai completã desfãºurare intelectualã vizând acest subiect adus periodic sub
ochiul public.
Ieºirea propriu-zisã în mass-media a avut loc la 24
septembrie 1998, când revista Beszélõ din Budapesta a
aranjat o dezbatere pe marginea ultimului sãu numãr,
cuprinzând Problema transilvanã a lui Molnár, textul
meu, al Antonelei Capelle-Pogãcean ºi eseul lui Sorin
Mitu. A participat un public numeros, au vorbit, alãturi
de Gusztáv Molnár ºi de mine, Biró Toro (UDMR),
Renate Weber, Zsolt Németh  noul secretar de stat la
MAE ungar, dupã victoria FIDESZ. Aflat la Budapesta,
în salã a apãrut ºi secretarul de stat Mihai Rãzvan
Ungureanu.
La Budapesta, discuþia a avut un caracter esenþial
academic. În România, Cotidianul lansase un numãr scandalos. Tiltlurile: Federalizarea României, un plan pus
la cale în cancelariile occidentale; O avalanºã suspectã
de luãri de poziþie în favoarea federalizãrii; Fundaþia
Soros susþine devoluþia Transilvaniei258, propuneau acest
mesaj: la Budapesta s-a pregãtit un proiect de federalizare
a României. În mai multe ziare a fost atacat Mihai Rãzvan
Ungureanu întrucât, deºi aflat în sala unde s-a discutat
problema transilvanã, nu a protestat. Devoluþia lui
Molnár îºi fãcuse intrarea în imaginarul politic.

Devoluþia lui Sabin Gherman
Iniþiativa iniþial academicã a lui Gusztáv Molnár a
intersectat între timp aventura jurnalisticã a lui Sabin
Gherman. Acest redactor de la TVR-Cluj a publicat, tot în
luna septembrie 1998, un text al cãrui titlu a devenit repede
celebru: M-am sãturat de România. Sabin Gherman
258. Renate Weber fusese aleas\, în 1998, pre[edintã a Fundaþiei
pentru o Societate Deschisã, finanþatã de cãtre George Soros.
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punea câteva întrebãri de fond ºi amintea lucruri de neevitat:
Citesc prin ziare cã, Bucureºtiului, Guvernul a avut
grijã sã-i aloce de la bugetul 98 o sumã mai mare decât
a întregului Ardeal; Stau la coadã la finanþe, la CEC,
la orice aparþine Statului ºi peste tot se dã ºpagã. Ciubuc.
Peºcheº. Turcisme fãrã de care nu se poate. ªi atunci?
Eu nu vreau sã emigrez, numai cã de zece ani nu se face
nimic. La ideile de bun-simþ enumerate adãuga însã un
limbaj care scandaliza ºi provoca: Noi, cei care n-am
fãcut nici mãcar o datã dovada virilitãþii, noi, care în
timpul invaziilor ne ridicam poalele în cap ºi fugeam în
pãduri, noi, care leºinam prin sãlile unde se hotãra istoria,
noi, care astãzi ne scremem pentru o bucatã de pâine ºi
nu mai ºtim ce ºmechereli sã mai inventãm; Între
douã ghiorãituri ºi-o înjurãturã, poporul (boborul, domnilor) vorbeºte bãþos despre Posada, despre Mihai Viteazu,
despre «trãiascã ºi-nfloreascã Moldova, Ardealul ºi Þara
Româneascã».
Gherman a tras concluzia: m-am sãturat de România,
vreau Transilvania mea ºi a întemeiat o fundaþie Pro
Transilvania, care ºi-a propus în statut renaºterea valorilor spirituale pur ardelene. Presa a exploatat cazul
Sabin Gherman vreme de sãptãmâni, apoi a fãcut din el o
referinþã la care se revenea periodic, când se discuta tema
ruperii Transilvaniei de România. Nu numai naþionaliºtii români au valorificat scandalul din septembrie 1998.
Câteva organizaþii naþionaliste maghiare l-au invitat la
rândul lor pe Gherman în Ungaria, pentru a susþine
conferinþe, i-au fãcut rost de o bursã în SUA etc.
În 1999, ministrul Justiþiei, Valeriu Stoica, a obþinut,
împotriva tuturor principiilor constituþionale, scoaterea
în afara legii a fundaþiei lui Gherman. Fostul autor al
primului curs de drepturile omului, dar prim-vicepreºedinte  atunci  al PNL, nega dreptul la asociere al unor
oameni care doreau ºi promovau o identitate transilvanã.
Acuza, cã propuneau un regim de autonomie pentru
Transilvania în cadrul statutului român, ceea ce nu corespundea prevederilor constituþionale, era un sofism pe care
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PNL ºi aliaþii sãi nu-l aplicaserã niciodatã în cazul
monarhiºtilor, spre exemplu. Procesul dintre Gherman ºi
statul român se judecã în continuare. Primul are dreptate
ºi va câºtiga, mai mult ca sigur, la Strasbourg. Dar împiedicarea asocierii în jurul unei teme identitare ºi regionale
este una dintre cele mai jalnice oportunisme ale politicienilor consideraþi democraþi. O spun, întrucât despre
ceilalþi nu are rost sã pomenim.

Declaraþia de la Bucureºti
În 1999, Gusztáv Molnár a gãsit o ocazie sã-ºi promoveze
proiectul: celebrarea Declaraþiei de la Budapesta. Se
împlineau zece ani de la simbolicul eveniment care adusese la aceeaºi masã simpatizanþii opoziþiei comuniste
din Ungaria ºi reprezentan]ii emigraþiei democratice româneºti. Acesta merita, într-adevãr, celebrat. Molnár propunea lansarea unui nou document: Declaraþia de la Cluj.
Prima datã am vorbit despre ideea lui la Budapesta,
dar crochiul proiectului de declaraþie l-am vãzut la Cluj.
Consideram iniþiativa lui o aventurã contraproductivã.
Molnár cunoºtea argumentele mele. Când îmi arãtase
crochiul, la Cluj, avusese în vedere scepticismul meu.
(Acesta e motivul pentru care eu nu apãream pe lista
persoanelor enumerate pentru a fi contactate ca semnatare
a Declaraþiei.) I-am adãugat, la acea întâlnire, ºi observaþii de conjuncturã. În anul 2000, în România se desfãºurau alegeri. Dacã stânga naþionalistã vine la putere,
þara o va lua din nou razna. Asta era problema fundamentalã pentru urmãtoarele 16 luni! De ce sã se deturneze
atenþia de la marea bãtãlie politicã, prin discuþii sofisticate
ºi contraproductive despre devoluþie?
Gusztáv Molnár elaborase douã pagini care nu erau
decât o ciornã. Trebuiau contactaþi ºi alþi prezumtivi
participanþi ºi elaboratã formula acceptabilã. Profitând cã
eram în Cluj, m-am întâlnit cu Andor Horváth. Pus pe
lista de semnatari. Avea aceeaºi opinie: devoluþia nu era
o temã a zilei.
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Am vorbit cu Daniel Vighi. Nu ºtia încã nimic despre
propunerea de declaraþie. Nu considera evocarea devoluþiei
utilã. Mihnea Berindei, unul dintre semnatarii Declaraþiei de la Budapesta, gândea la fel. A ºi început sã
lucreze pe crochiul lui Molnár. Textul se îndrepta în cu
totul altã direcþie.
Iatã însã ce scriau ziarele din 8 iunie 1999:
Preºedintele Constantinescu a lansat, vineri, la
T^rgu-Mureº... avertismentul cã se pregãteºte lansarea
unei scrisori-manifest care vorbeºte de federalizarea
Transilvaniei... Constantinescu a þinut sã precizeze, cu
îngrijorare, cã de la un document redactat cam în aceeaºi
termeni a pornit ºi rãzboiul sângeros din Iugoslavia....
(Adevãrul). Cotidianul Ziua era ºi mai apãsat: Preºedintele
Emil Constantinescu a transmis opiniei publice ºi clasei
politice un avertisment cutremurãtor.
Presei îi cãlca pe urme Uniunea Forþelor de Dreapta.
Partidul nãscut pentru a-i propulsa pe Vosganian, Ulici ºi
Iorgulescu în Parlament cerea Parchetului General, nici
mai mult nici mai puþin, declanºarea unor investigaþii ºi
aplicarea art. 166 Cod penal. Ar fi trebuit ca autorii sã
primeascã de la 5 la 15 ani închisoare, considera UFD,
dacã s-ar fi dovedit cã au propus devoluþia ºi federalizarea
României (!).
Transcriptul cuvântãrii lui Emil Constantinescu de la
Târgu-Mureº  terminat la 10 iunie  arãta mult mai
domol decât îl sugerau ziarele. Citez: Întâmplarea a
fãcut ca numai în urmã cu câteva zile sã fiu informat ºi sã
fiu în mãsurã sã intru în contact cu proiectul unei aºa-zise
«Declaraþii de la Cluj»... Acest proiect, fãrã a fi semnat,
nominal... cuprinde sub numele unor oameni de culturã
din oraºele Banatului ºi Transilvaniei... ºi are ca obiect
reluarea unei dezbateri privind o autonomie a Transilvaniei
ºi Banatului...
Sigur cã orice dezbateri se pot face în medii intelectuale, pentru cã mediile intelectuale libere ºi societãþile
deschise nu au tabu-uri, dar, pentru cã nu mi-am lãsat la
uº\ funcþia de preºedinte, dar nici cea de intelectual
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român... voi repeta ori de câte ori va fi nevoie: nu putem
accepta, sub nici o formã, idei separatiste care neagã
principii fundamentale ale Constituþiei ºi care contravin
intereselor esenþiale ale poporului român.
Agitarea acum, în special acum, a unor provocãri
federaliste este extrem de gravã, pentru cã situaþia internã
impune þãrii noastre, mai mult ca oricând, unitate ºi
stabilitate, pentru a depãºi un moment economic greu ºi,
în acelaºi timp, situaþia regionalã impune României o
maximã concentrare asupra a ceea ce are ea mai de preþ:
stabilitatea. Cred cã nimeni acum nu îºi mai propune
sã devenim o parte a butoiului de pulbere din Balcani,
ci, dimpotrivã, sã consacrãm acest model acceptat al
României, de respectare a drepturilor omului, care sunt
bazele oricãrui stat democratic. Aºa cum am spus, înþelepciunea românilor a fãcut posibilã apariþia unui model
de convieþuire capabil sã facã faþã provocãrilor...
(...)
... apelul meu este ca dumneavoastrã, distinºi intelectuali din acest oraº, împreunã cu marii intelectuali ai
Transilvaniei, sã abordaþi aceastã problemã, sã o discutãm, nu existã subiecte tabu, dar sã o discutãm cu responsabilitate ºi sã nu ne lãsãm antrenaþi în aventuri care
par jocuri intelectuale, dar care pot fi plãtite scump de
oamenii acestei þãri....
Preºedintele Constantinescu fãcea ºi el câteva confuzii
(dintre structurarea federalã a unei þãri ºi separatism).
Pe ce se sprijinea el calificând descentralizarea regionalã,
în principiu, împotriva intereselor esenþiale ale poporului român, era total neclar. În Europa, regionalizarea
a avut peste tot numai consecinþe pozitive. Dar, altfel,
textul arãta decent. Presa deturnase, în mizerabilul ei stil
clasic, spiritul discursului de la Târgu-Mureº.
Presa insista însã pe manipularea, grosolanã ori rafinatã, a opiniei publice. Aºa cum Adevãrul a avertizat de
multã vreme, inevitabilul s-a produs. La fel, Cotidianul
lui Dan Diaconescu. În Ziua din 8 iunie, Sorin Roºca
Stãnescu aranja pasaje din discursul lui Emil Constantinescu
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ca sã obþinã o imagine belicoasã. Lansa apoi declaraþii de
genul ne aflãm în prezenþa celui mai important atentat la
suveranitatea naþionalã de dupã 1964; cum a fost posibil ca o asemenea acþiune, extrem de periculoasã, cu
caracter antistatal, sã fi fost iniþiatã fãrã ca SRI sã informeze la timp pe ºeful statului?; de unde a aflat ºeful
statului cã se pregãteºte ciopârþirea României?; autonomia teritorialã reprezintã o crimã. Cea mai gravã crimã
îndreptatã împotriva statului, împotriva suveranitãþii,
împotriva naþiunii.
Am fi avut mai multe pretenþii de la Bogdan Teodorescu
ºi de la editorialele din Curentul. Iatã ce scrie ºi el:
Scrisoarea intelectualilor din Ardeal ºi din Banat este
gravã, fiindcã pune în discuþie scindarea României.
Singurul text inteligent pe care l-am vãzut (nu am
citit, desigur, toate ziarele) a fost editorialul lui Cornel
Nistorescu din Evenimentul zilei. Cã... s-a pregãtit ºi o
ciornã a unei alte declaraþii, face iarãºi parte din normalitatea lumii civilizate. Cã declaraþia se adoptã sau nu,
rãmâne de vãzut. Deocamdatã n-a semnat-o nimeni ºi
e greu de presupus cã, în aceastã formã redactatã de
una-douã persoane, va fi adoptatã vreodatã. Sã pornim
totuºi de la o premisã exageratã. Cã declaraþia va fi
semnatã exact aºa cum este. ªi care ar fi chichirezu?
Zece intelectuali zic cã se pronunþã pentru afirmarea
intereselor economice ale provinciilor istorice, cã aceste
provincii au dreptul de a dispune de instituþii regionale,
cã respectã «suveranitatea naþionalã ºi integritatea teritorialã a statului român ºi exercitarea neºtirbitã a competenþelor organelor centrale în domeniile politicii externe,
de apãrare ºi financiare»... Sã fie România atât de avansatã în democraþie încât sã fi ajuns sã organizeze dezbateri
ºi pe o ciornã?. O judecatã perfectã, dar cred, fãrã
cunoaºterea discursului integral al preºedintelui.
Iatã pe scurt povestea Declaraþiei de la Cluj. La
puþin timp, am marcat, în sala de la Grupul pentru Dialog
Social, trecerea a zece ani de la Declaraþia de la
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Budapesta, propunând o Declaraþie de la Bucureºti.
Ea nu invoca tema devoluþiei. De aceastã datã, presa s-a
arãtat prea puþin interesatã sã noteze, sã analizeze ºi sã
publiciteze logica noului document.

Devoluþia la sfârºitul anilor 90.
Provincia, în anii 2000
Am descris aici cariera unei idei care începe în 1989.
Principiul susþinut atunci: Transilvania a fost ºi este un
spaþiu de complementaritate ºi trebuie sã devinã un model
de pluralism cultural ºi religios nu avea o concluzie
univocã, dar îºi gãsea o continuare fireascã în ideea
devoluþiei provinciei. Din 1997 pânã în 1999, tema aceasta
a curs într-o societate oarecum imunizatã la scandalurile
privind desfacerea României în bucãþi din cauza complotului maghiar, evreiesc ºi occidental. În ciuda eforturilor considerabile fãcute de forþe vizând autohtonizarea
României, cu sprijinul unor ziariºti sau al unor întregi
ziare care fãceau operã de mercenariat, spectrul devoluþiei
nu a avut efecte politice majore.
Paradoxal, aceasta se întâmpla tocmai în momentul
când militantismul civic pro-modern dãdea semne de
obosealã. Revista 22, pânã atunci un stindard al gândirii
deschise, îºi gãsise un loc pe aceastã baricadã a jurnalismului în stil isteric. Era în aceastã schimbare ceva
ipocrizie, o proastã aºezare teoreticã, multã psihologie 
unde nu trebuia sã fie decât idee. Gabriela Adameºteanu
ºi Rodica Palade, alþi câþiva membri ai Grupului pentru
Dialog Social care le suþineau intraserã deja în aranjamente politice minore. De aceastã datã, îºi exprimau
ofensiv diletantismul lor în materie. Dar, la sfârºitul
anilor 90, revista 22 conta la rândul ei suficient de puþin
în dezbaterea publicã pentru ca intrarea în hora statului
naþional unitar sã mai aibã repercursiuni. Menþinerea
echilibrului în relaþiile româno-maghiare îºi avea acum
centrul de greutate în spaþiul politic. Participarea UDMR

Epocile

289

la coaliþia majoritarã îºi demonstrase succesul. Nimeni
nu ºtia încã, dar schimbarea politicã radicalã din toamna
anului 2000 avea sã menþinã la rândul ei înþelegerea
politicã româno-maghiarã la cel mai înalt nivel: al Puterii.
Aceasta a fãcut ca tema identitãþii transilvane sã evolueze pe coordonate deloc oarecare  ca mizã. Pentru
anul 2000, Gusztáv Molnár a obþinut sponsorizarea unei
reviste cu caracter regional al cãrui nume nu mai are
nevoie de explicaþii: Provincia. Condusã de el ºi de
Al. Cistelecan, având drept colaboratori o echipã româno-maghiarã demnã de respect: Hugó Ágoston, Miklós
Bakk, Mircea Boari, Marius Cosmeanu, Caius Dobrescu,
Sabina Fati, Marius Lazãr, Ovidiu Pecican, Traian ªtef,
Elek Szokoly, Daniel Vighi  bucureºtenii acceptaþi dovediserã simpatie pentru ideea regionalã , revista constituia
un instrument concret al afirmãrii unei identitãþi ardelene,
preconizatã, dar nu neapãrat doveditã de cãtre Molnár.
La sfârºitul anului 2000, o amplã discuþie publicatã în
Provincia arãta cã ipoteza creãrii unui partid regional nu
mai era pur teoreticã. Poate pentru cã discuþia avea, acolo,
un rol mai puþin analitic, cât promotor, semnificaþia acestei
atitudini nu trebuie exageratã. Dar am fost oarecum surprins
când, la o întâlnire avutã la 26 mai 2001, menitã sã
discute viitorul politic al României, mulþi bucureºteni au
tratat posibilitatea creãrii unui astfel de partid cu opþiuni
regionaliste previzibilã ºi chiar oportunã259.
Începând cu anul 2001, Provincia a devenit o revistã
independentã. Nu ºtiu dacã aceasta a dus la o cre[tere a
numãrului cititorilor ei. Dar, sigur, ea a dat stabilitate
grupului care ºi-a asumat susþinerea unei identitãþi regionale. Susþinãtorii autonomiei Transilvaniei reprezintã, la
începutul anilor 2000, o mulþime tãcutã, al cãrei numãr e
259. Erau prezenþi, la aceast\ întâlnire oarecum istoric\,
Smaranda Enache [i Szokoly Elek (iniþiatorii), Renate Weber,
Cristian Pârvulescu, Aurel Ciobanu-Dordea, Mariana Celac,
Renate Weber, Valentin Constantin, Mihaela Miroiu, Sorin
Mois\, Luminiþa Petrescu.
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greu sã-l evaluãm. Astãzi se poate afirma, cu suficientã
siguranþã, cã în orizontul anilor 2000 o miºcare politicã
pro-transilvanã are rampa de lansare asiguratã  conceptual, motivaþional ºi uman. Dar la aceastã datã, subiectul
joacã încã, dupã opinia mea, un rol periferic în definirea
raporturilor româno-maghiare.
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38. Naþionalismul profesoral
Tocmai în momentul când, spre sfârºitul anului 1998,
ruperea UDMR de coaliþie pãrea iminentã, când atmosfera generalã ridiculiza zi de zi modelul de reconciliere
româno-maghiar, Horia-Roman Patapievici a publicat în
revista 22 un editorial cu un titlu deloc liniºtitor: Minoritãþi imperiale. Autorul, care-ºi fãcuse un prestigiu
indiscutabil între cititorii revistei, trata voinþa maghiarilor
în termenii diabolizaþi ºi deveniþi un leit motiv rudimentar
ai separãrii, închiderii ori segregãrii. Textul era
esenþialmente mefient ºi acuzator.
Am intervenit rapid, printr-un alt editorial, sã restabilesc echilibrul. Nu era prima dat\ când m\ simþeam
dator s\ ajustez linia cu care 22 trata tema naþional\.
O adev\rat\ criz\ avusese loc în acel an nefast 1995. În
num\rul 28 al revistei, un text al lui Andrei Cornea fusese
aºezat la rubrica Tribuna liber\, unde erau publicate
materiale de care conducerea se discocia în mod ferm260.
Care erau motivele ce determinaser\ luarea de atitudine a
Gabrielei Adameºteanu ºi Rodic\i Palade? Idei de genul
integrarea presupune o renunþare explicit\ la unele dintre
prerogativele naþionale sau fapul c\ modul în care
Occidentul ar trata problemele minorit\þilor reprezint\
un limbaj al echit\þii ºi fermit\þii. În num\rul imediat
urm\tor, Ilie ªerb\nescu, excelentul ziarist pe teme economice pe care revista editat\ de GDS avea ºansa s\-l aib\
drept colaborator, îºi dezvoltase teoriile sale antimaghiare
plasate anterior în presa electronic\ sau din provincie,
dar niciodat\ în 22. Pe pagina trei a revistei se l\f\iau
sentinþe cum ar fi Recomandarea 1201 pare a fi doar
260. Andrei Cornea, Preþul integr\rii, in 22, nr. 28, 12-18.07.
1995.
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un cap de pod, ºi poziþiile ungurilor
sunt greu
interpretabile altfel decât separatiste ori: Ungaria ar
avea un mandat occidental de a împiedica extinderea
NATO spre Rusia(!)261.
Ca totul s\ însinueze o linie nou\ a 22-ului, divergent\
faþ\ de ce f\cuse publicaþia GDS înainte, fostului redactor-ºef al Revistei Române de Studii Internaþionale, Adrian
Pop, i s-a publicat un interviu al s\u cu regele Mihai 262.
Întreb\rile erau îns\ tendenþioase, cre^nd impresia c\
regele ar accepta opiniile reporterului. Iar acesta f\cea
din opþiunile maghiarilor problema major\ a relaþiilor
etnice româno-maghiare  ºi nu extremismul antimaghiar
al unui spectru care ducea de la Ion Iliescu ºi Virgil
M\gureanu pân\ la Gheorghe Funar ºi Vadim Tudor.
Am publicat atunci un apel C\tre conducerea revistei 22 în care, analizând seria celor trei intervenþii notate
mai sus, am întrebat: Ce se întâmpl\?263. Textul mi-a
atras câteva reproºuri insidioase din partea Gabrielei264,
dar neprieteneasca ei apostrofare în public a meritat:
pentru trei ani de zile o asemenea volut\ a revistei editate
de Grupul pentru Dialog Social nu a mai avut loc.
Acum îns\ contextul la revist\, la GDS ºi în societatea
româneasc\ era altul. Patapievici îºi publicase textul ca
editorial. Am scris replica mea, iar între timp Rodica
Palade a primit un text ºi de la Gusztáv Molnár, r\spuns
la rândul lui Minoritãþilor imperiale ale lui Patapievici.
Redactoarea-ºef\-adjunct\ a trebuit s\-l publice265, dar,
legitimându-se ca pãzitoare de serviciu a ideologiei 22,
261. Ilie ªerb\nescu, România prea la Est pentru extinderea
occidental\ spre Est, in 22, nr. 29, 19-25.07.1995.
262. Adrian Pop, Interviu cu M.S. Regele Mihai I de România,
in 22, nr. 34, 23-30.08.1995.
263. Gabriel Andreescu, Ce se întâmpl\?, in 22, nr. 35,
30.08.-5.09.1995.
264. Gabriela Adameºteanu, Un r\spuns pentru Gabriel
Andreescu, in 22, nr. 37, 13-19.09.1995.
265. Gusztáv Molnár, Imperii ºi pseudoimperii , in 22, nr. 45,
10-16.11.1998.
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a pus o Precizare în colþul paginii: Acest articol
nu reprezintã punctul de vedere la redacþiei. Îl publicãm
deoarece el se doreºte o replicã la textul lui H.-R.
Patapievici, «Minoritãþile imperiale»....
Ce spunea, atât de incomod Molnár, înc^t obligase
revista la distanþare? ...Nu maghiarii constituie cãlcâiul
lui Ahile al statului român, ci însuºi regimul politic
românesc bazat pe supremaþia Bucureºtilor, supremaþie
ce se exercitã nu numai asupra unei minoritãþi naþionale
încãpãþânate, dar ºi asupra unei sau unor majoritãþi regionale ale cãror aspiraþii pur ºi simplu nu vor mai putea fi
«îndiguite» cu metodele obiºnuite sau mai neobiºnuite ale
naþionalismului de stat, metode aruncate cu atâta uºurinþã
în lupta contra aspiraþiilor legitime ale maghiarilor.
Întrucât astfel de idei i se pãreau, se vede, prea excentrice, Rodica Palade avusese grijã sã-l invite pe istoricul
Dinu C. Giurescu sã-l punã la punct pe cercetãtorul
budapestan. Profesorul Giurescu a scris douã pagini de
revistã despre povestea frumoasã a unui stat naþional
unitar în care majoritatea ºi minoritãþile întreþineau raporturi fireºti, chiar dacã nu ideale266. De ce naþional unitar?
Explicaþia lui Giurescu: Formularea Constituþiei din 1923,
articolul 1: «Regatul României este un Stat naþional
unitar ºi indivizibil», exprimã o realitate. Stat naþional
unitar întrucât: românii reprezentau 71,9% din populaþie; majoritatea absolutã a naþiunii române era cuprinsã
în hotarele acestui stat.
Deci asta definea, în opinia profesorului Giurescu,
identitatea statului naþional unitar. De ce oare Italia,
Finlanda, Germania  opresc exemplele , cu minoritãþi
sub 10% ºi, desigur, cu majoritatea între hotare, nu s-or
fi definit ele ca fiind state naþionale unitare? ªi ce ar
însemna atunci evoluþia României, din punctul de vedere
al proporþiilor etnice? Cã tindem spre un stat supernaþional
266. Dinu C. Giurescu, Imperii ºi pseudoimperii, între teorie ºi
realitãþi, in 22, 10-16 noiembrie 1998.
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ºi superunitar? La asta s\ se reduc\, pentru profesorul
Giurescu, întreaga discuþie asupra logicii democraþiei
moderne ºi a multiculturalitãþii în societãþile cu identitãþi
etnopolitice intens distincte?
Articolul comandat de Rodica Palade fãcea apel la
multe informaþii, dar fãcea abstracþie tocmai de datele
specifice ºi eluda tocmai tema de fond ridicatã de Molnár.
El scotea complet din discuþie politica naþionalistã a
Bucureºtiului faþã de Transilvania, Basarabia ºi Dobrogea
înaintea celui de-al doilea rãzboi mondial. Totul ar fi
intrat în limitele normalitãþii. Pentru profesorul Giurescu,
România de pânã în 1989 trãia în echilibru identitar, dupã
revoluþie, ea reprezenta un adevãrat model. Examinarea
cumpãnitã, fãrã idei preconcepute, a datelor existente
aratã cã statul român nu a practicat între 1919 ºi 1939,
metodic ºi concertat, o politicã de asmilare  culturalã,
religioasã sau economicã  a minoritãþilor; Românii ºi
ungurii trãiesc în teritoriile transilvane de peste 900 de
ani. Dupã decembrie 1989, au fost înregistrate progrese
notabile ºi de esenþã pentru consolidarea ºi afirmarea
individualitãþii ºi tradiþiilor proprii ale comunitãþilor
minoritare. Pentru cititorii sãi, în România pare sã nu fi
existat, vreodatã, o problemã a minoritãþilor.
Desigur, realitatea a fost cu totul contrarã ºi lucrul
acesta trebuia fãcut foarte clar tuturor administratorilor
treburilor publice, în primul rând elitelor culturale ºi
a celor politice care deseneazã, în joacã sau în rarele
momente de responsabilitate, proiectele societãþii româneºti. Întrucât, într-un volum anterior, am fãcut referire
la politica guvernelor interbelice faþã de Basarabia267, m-aº
opri, mai pe larg, la politica regimurilor de la Bucureºti
faþã de Transilvania ºi faþã de minoritatea maghiarã dupã
267. Vezi analizele lui Dr. Ernest Latham Jr. ºi respectiv, Ladis
K.D. Kristof, din Gabriel Andreescu, Addenda, in Gabriel
Andreescu, Gusztáv Molnár (coord.), Problema transilvanã,
Polirom, Ia[i, 1999.
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al doilea rãzboi mondial, când nu mai se motiva spectrul
unui revizionism maghiar.
O primã perioadã, dupã ocuparea României de cãtre
sovietici, în relaþiile interetnice se invocaserã principii
leninisto-staliniste  politica de vitrinã la sfârºitul anului 1944, cum o numea Gábor Vincze. Urmase politica
«filomaghiarã» a lui Petru Groza. Încã un interludiu,
continuarea politicii de vitrinã, care s-a sfârºit la 12
decembrie 1948. Dupã, politica antimaghiarã a revenit la
fãgaºul ei clasic268.
Acþiunile de românizare a oraºelor au reînceput deja
prin 1947, cu adoptarea ºi aplicarea selectiv\ a restricþiilor privind la stabilirea reºedinþei noilor veniþi. Eliminãrii
inscripþiilor bilingve din Ardeal i s-a dat startul o dat\ cu
formarea Regiunii Autonome Maghiare, operând în afara
acestui teritoriu.
Domeniul la care maghiarii sunt cei mai sensibili este
sistemul lor de învãþãmânt. În anul universitar 1953-1954,
s-a desfiinþat secþia de maghiar\ a Institutului Politehnic
de la Cluj. Din 1955, nu s-a mai anunþat admiterea la
secþia Maghiar\ a Institutului Agronomic  m\sur\ asupra
c\reia s-a revenit o perioad\, în urma Revoluþiei de la
Budapesta, pentru ca în 1959 secþia maghiarã sã fie
lichidatã definitiv. În 1959 au fost desfiinþate ultimele
ºcoli elementare cu limba de predare maghiar\ a ceang\ilor din Moldova. În acelaºi an, s-au unificat universit\þile Babeº ºi Bolyai, ceea ce a însemnat dispariþia
înv\þ\mântului superior maghiar independent. La mijlocul
anilor 70 au disp\rut, practic, liceele cu predare exclusiv
268. Gábor Vincze, De la minoritate naþional\ la «români de
naþionalitate maghiar\», in Altera 15, 2000, pp. 85-128.
Preluând copios din acest autor, nu înseamnã cã mã asociez
integral poziþiei sale. Gábor Vincze capitalizeazã toate acþiunile regimului comunist  inclusiv cooperativizarea, naþionalizarea  ºi orice aberaþie a lui Ceauºescu  vezi acþiunea
de demolare a satelor  la rubrica antimaghiarism. Nu
este cazul. A existat suficient antimaghiarism în România
comunistã pentru ca sã nu avem nevoie de supralicitãri.
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în limba maghiar\. În anii 70 s-a intensificat eliminarea
maghiarilor (ca ºi a altor minoritari) din poziþiile de
conducere, în special din armat\, securitate, afaceri externe.
(P\strarea proporþiilor în organe de reprezentare, precum
Marea Adunare Naþional\, era un procedeu cu valori pur
propagandistice.) Dup\ mini-revoluþia cultural\ din 1971,
teatrele maghiare au fost retrogradate la nivel de secþii 
asemenea facultãþilor.
În urma reducerii liceelor pedagogice, la sfârºitul
anilor 70, procentul profesorilor ºi înv\þ\torilor maghiari
a ajuns la 4,5% (comparativ cu proporþia de 7% a maghiarilor). Reducerea proporþiei studenþilor de la drept la
1,2% sau reducerea la aproape jum\tate a celor de la
ºtiinþe economice, la mijlocul anilor 70, indicã existenþa
unui proces premeditat de limitare a accesului la ramuri
cheie ale învãþãmântului superior. (Nu existase o astfel
de reducere a num\rului candidaþilor.)
Repartizarea sistematic\ a absolvenþilor în afara regiunilor maghiare a fost consideratã, în cadrul comunitãþii,
atât de ameninþãtoare încât, în 1978, Lajos Takács, András
Sütõ ºi János Fazekas i-au adresat un memorandum lui
Nicolae Ceauºescu. Naþionalistul Ceauºescu  ºi Elena
Ceauºescu, o antimaghiarã istericã, conform unor mãrturii din interiorul nomenclaturii  nu a schimbat strategia, ba din contr\. În 1985, din 21 de absolvenþi ai
secþiei de limbã maghiar\ plus o limb\ str\in\, doar 5 au
fost repartizaþi în Ardeal. Între 1980 [i 1989, num\rul de
candidaþi maghiari admiºi la Institutul de Medicin\ din
Târgu-Mureº a sc\zut la un sfert269.
Conform unui decret din aprilie 1988, în presa naþionalit\þilor numele localit\þilor nu puteau s\ ap\rea decât
în limba român\. Procedeul fusese însã utilizat cu mult
timp înainte  vezi ºi cartea lui Constantin C. Giurescu,
Ardealul în istoria poporului român, Minerva, Bucure[ti,
1968, publicatã ºi în variantã maghiarã, unde toponimicele
269. Apud Gábor Vincze.
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transilvãnene figureazã numai în limba românã. În toamna
lui 1971, din presa maghiarã dispãruserã circa 20-25 titluri.

*
Politica antimaghiarã care a dominat filosofia politicã
a statului român de dupã 1918, ºi a revenit în depline
drepturi de la sfârºitul anilor 40 pânã în ultimele zile
ale regimului Ceauºescu, este foarte bine documentatã.
Românii nu trebuie sã uite nici faptul cã în spatele cifrelor
ºi ale schimbãrilor statistice s-au aflat, de fiecare datã,
oameni.
Nu este deloc nefiresc ca istorisirile unor prieteni
maghiari, ºi nu cifrele sã ne marcheze cel mai mult. Aº
pune pe hârtie câteva, începând cu povestirea lui Hugó
Ágoston, redactorul revistei A Hét, autorul frumosului
serial, din Provincia, Bucureºtiul de altãdatã. Ágoston
a intrat într-o searã într-un local, în capitalã, cu mai
mulþi amici ºi, dupã câteva pahare, s-au trezit cântând în
maghiarã. Un miliþian a intrat în cârciumã, l-a sãltat pe
Hugó ºi l-a dus la arest. De ce cântã imnul maghiar?, l-a
acuzat miliþianul, furios. Auzi, imnul! Situaþia a descris-o
cel mai bine redactorul-ºef al revistei ºi membru supleant
al Comitetului Central al PCR, Sándor Huszár. Venind
dupã redactorul sãu, l-a luat la întrebãri pe comandantul
secþiei de Miliþie. Domnule colonel, cântaþi-mi imnul
maghiar, i-a cerut el, dupã ce i-a arãtat legitimaþia în
mãsurã sã intimideze. De unde sã ºtiu eu imnul?,
a rãspuns, înmuiat, colonelul. Da de unde sã ºtie plutonierul care l-a arestat?, a replicat domnul Huszár, punând
capãt reþinerii unui intelectual maghiar pentru lipsa de
inspiraþie de fi cântat în limba maternã la bãuturã, într-o
cârciumã din Bucureºti.
Un prieten al lui Sándor Szilágyi a fost scos afarã
din toate liceele din România pentru a fi ofensat sentimentele româneºti. Rãspunzând în scris la un examen
de chimie  disciplinã din care nu ºtia mai nimic, întrucât
nu îl interesa; a urmat o carierã de artist , unde i se
cerea sã scrie despre pãcurã, a pus pe hârtie urmãtorul
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enunþ: Dacii foloseau pãcurã pentru a unge osiile
carelor. O naivitate de ºcolar autist la altceva decât la
ce-l intereseazã. Cuvintele sale au fost considerate un
miºto naþionalist, a fost dat afarã din învãþãmânt, ceea ce
a fãcut ca viaþa vinovatului sã urmeze, în anii urmãtori,
o traiectorie foarte complicatã.
Szilágyi mi-a istorisit ºi o întâmplare care îl traumatizase pe el. La ºcoala generalã unde `nvãþa, în Cluj, a
avut parte, la un moment dat, de un profesor de limba
românã proaspãt venit în Ardeal. Pentru cã acela era
nivelul s\u de inteligenþã, dar ºi atmosfera, profesoraºul,
care nu ºtia o boabã din limba lui Petõfi, a început sã
o ironizeze. Ca demonstraþie a sonoritãþii imposibile a
limbii maghiare, a schimbat numele copiilor. El, Sándor,
a fost numit Alexandru. Zoltán  Irimie etc. Interesantã
reacþia copiilor, dupã ce suportaserã o perioadã vulgaritatea agresivã a acestui tartor de doi bani: au refuzat sã
mai vorbeascã. Au primit note numai pe extemporale.
Sã ne fi jignit, mi-a zis Szilágyi, ar mai fi înþeles, dar
sã ne schimbe numele?.
Sau ce sã spui despre absurda, dar sistematica obsesie
a culorilor? S-a ajuns pânã acolo încât, în anumite clase,
s-a interzis copiilor folosirea creioanelor verzi! Copacii
în albastru, nu cumva culoarea lor naturalã sã se intersecteze cu roºul florilor ºi albul hârtiei!

*

Sã arate amintirile lui Sándor Szilágyi, o sensibilitate
de maghiar exageratã? Sã exprime aceste istorisiri o
subiectivitate de care autorii nu se pot desprinde? Profit,
dând un rãspuns, pentru a cita un român get-beget, un
cunoscãtor, un om pe care l-am respectat mult ºi, din
pãcate, cu care am avut prea puþin timp pentru a fi
împreunã270. Parcã nu aþi fi trãit în Transilvania [Radu
Popa rãspundea unui sibian care-i adresase o scrisoare
deschisã] în ultimul sfert de secol sau parcã toate cele
270. Radu Popa a murit în 1992, urmare a unui cancer necruþãtor.
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petrecute în acest rãstimp s-ar fi scurs ca apa pe lângã
piatrã! Aþi avut curiozitatea de a deschide un manual de
istorie pus la îndemâna copiilor de ºcoalã maghiari pentru
a constata ce se spune acolo despre strãmoºii lor? ªtiþi cã
unei maramureºence dintr-o familie voievodalã, mãritatã
cu un medic maghiar ºi vãduvã de multã vreme, i s-a
pretins schimbarea numelui  acela al copiilor ei! 
pentru a fi promovatã? ªtiþi cã unor copii de la Oþelul
Roºu li s-a furat premiul cuvenit de pe urma strãdaniilor
pioniereºti datoritã fapului cã aveau nume ce nu sunau
româneºte, cã acest lucru li s-a spus fãrã jenã ºi milã?
ªtiþi cã pe unii dintre cei mai buni colaboratori ºi elevi ai
mei nu i-am putut ajuta sã se realizeze profesional datoritã
faptului cã aveau nume neromânesc?
Aº putea lungi inventarul pe zeci de pagini, deoarece
l-am înregistrat cu indignare de-a lungul anilor , a
continuat Radu Popa, ca sã exclame: Domnia Voastrã
fie nu cunoaºteþi datele problemei, fie nu vreþi sã înþelegeþi!271. Cuvintele acestea, adresate odatã sibianului
Vasile Avram, par a fi fost pregãtite pentru profesorul
Dinu C. Giurescu.

*
Este de înþeles, în aceste condiþii, cã problema unor
intelectuali români relativ informaþi ºi probând a fi avut o
atitudine respectabilã, cum este profesorul Giurescu272,
nu este numai una de ordin teoretic. Ci una de sensibilitate
271. Radu Popa, Stafii poate naive ºi speranþã realistã, in 22,
nr. 19, 25-31 mai 1990.
272. Este foarte interesant, astfel, de notat articolul pe care Dinu
C. Giurescu l-a publicat în Cotidianul, nr. 142, din 26
noiembrie 1991. Susþinând cã o naþiune majoritarã îºi
dobândeºte ºi îºi garanteazã libertãþile ºi drepturile ei fundamentale, în mãsura în care respectã ºi garanteazã aceleaºi
libertãþi ºi drepturi comunitãþilor etnice de altã limbã , el
contestã Constituþia adoptatã de Parlament la 21 noiembrie
1991, tocmai din cauza absenþei unor garanþii necesare, considera profesorul Giurescu, pentru protecþia minoritarilor.

300

Ruleta. Rom^ni [i maghiari, 1990-2000

la glasul unei (unor) comunitãþi ce reclamã injustiþia pe
care au suferit-o. Dacã receptivitatea existã, restul 
datele ºi baza conceptualã  poate fi uºor câºtigat. Personalitãþile cu autoritate disciplinarã sunt cele care pot
afecta cel mai mult, pe perioade lungi de timp, dezbaterea
elitelor. Acestea le determinã orientãrile ºi proiectele273.
Intrarea în polemica pro- sau anti-Molnár a lui Dinu
Giurescu, aºa cum a intrat, mi se pare a fi fost unul dintre
momentele cele mai dezamãgitoare în istoria dezbaterii
post-comuniste a naþionalismului românesc.
Naþionalismul profesoral nu a fost practicat numai
de Giurescu. Dar el m-a impresionat cel mai mult în
context. Responsabilitatea demonstraþiei au împãrþit-o, în
1998, egal, profesorul însuºi ºi conducerea revistei 22.

273. Acelaºi Dinu Giurescu a avut o intervenþie impresionantã,
salutarã, cu ocazia dezbaterii manualelor de istorie alternative. Atunci s-a vãzut foarte limpede impactul unei personalitãþi disciplinare, cum este acceptat a fi el, profesorul
Giurescu, cel puþin în mediile culturale.
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39. Un naþionalism mai spilcuit
A existat în presa româneasc\ o încercare de a legitima
teoria unui naþionalism decent. Întâmplarea face ca
autorul mai des invocat în acest sens s\ fie Octavian
Paler, în ciuda irelevanþei sale pentru domeniu274. Polemica dezb\tut\ în volumul Naþionaliºti, antinaþionaliºti
O polemicã în publicistica româneascã275  unde a fost
un participant implicit  explic\, poate, o parte a acestei
identific\ri. Naþionalismul moderat nu pare s\ fi câºtigat o energie simbolic\ proporþional\ cu num\rul celor
care-l asum\  desigur, considerabil. Aº putea spune c\
acest tip de naþionalism a f\cut o carier\ mai slab\ chiar
decât cea pe care ar fi meritat-o. În definitiv, rolul naþionalismului minorit\þilor sau al naþionalismului sub ocupaþie este mult prea serios pentru a-l trata de sus. O alt\
explicaþie ar fi emigrarea anumitor energii antiminoritare cu vizibilitate publicã c\tre teoria unui democratism
ad litteram276. Ultima categorie este reprezentat\ prin
274. Octavian Paler susþinea, într-un articol publicat în 2001
(De ce îl cred pe N\stase, in Cotidianul, 31.08.2001):
nu cunosc nici un stat care s\ fi devenit, din «naþional»,
«federal». Ar trebui aflat totuºi c\ Germania a devenit
federal\ dup\ faza naþional\, iar state precum Spania ori
Italia au evoluat, în anii 70, dinspre forma de organizare
unitar\ spre o structur\ adimistrativ\ cel puþin semifederal\.
În fond, Octavian Paler aparþine categoriei naþionaliºtilor
demagogi, gata s\ ia în braþe teoria pierderii Transilvaniei,
dac\ asta slujeºte populismului s\u oportunist. (Articolul
citat vede în tema federaliz\rii României o denumire
pudic\ pentru desprinderea Ardealului de România.)
275. Gabriel Andreescu (coord.), Naþionaliºti, antinaþionaliºti
O polemicã în publicistica româneascã, Polirom, Ia[i, 1996.
276. Democratismul ad litteram însemnând legitimarea dominaþiei minorit\þii de c\tre majoritate.
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exces stilistic ºi discursiv de c\tre Cristian Tudor Popescu
ºi Horia-Roman Patapievici.
O ameninþare mai subtil\ ºi înc\ nedezamorsat\ o
reprezintã ceea ce a fost numit, de cãtre Marius Laz\r,
un naþionalism mai spilcuit. E vorba despre o atitudine
de tip naþionalist care îºi ia ca vehicul argumentativ
scheme analitice. Amabalajul poate perverti profesional
mass-media, oameni de culturã, dar fãrã experienþã specificã, studenþii. Pseudoteoriile ºtiinþifice devin puiul de
cuc care aruncã din cuib, în anumite condiþii, fructele
cercet\rii adev\rate. Nu o s\ fac un inventar al acestei
tipologii, deºi o dare de seam\ în acest sens va trebui
realizatã într-o zi277. O s\ explorez tema luând ca referinþ\ reprezentantul cel mai ofensiv al categoriei: Alina
Mungiu-Pippidi.

*
Mulþi ani, Alina Mungiu a atins doar în treacãt tema
minoritãþilor, în stil eseistic ºi mai curând marcând o
tendinþã liberalã. Schimbarea dramaticã a avut loc însã
în anul 1996, când a elaborat ºi a publicat un lung studiu
intitulat Pentru o democraþie transetnic\ în România.
Lucrarea debuta cu afirmaþii surprinz\toare de genul cei
care discut\ ( ) proiectul elitei maghiare din România de
a preg\ti o secesiune îndep\rtat\ neglijeaz\ brutal aspecte
esenþiale care þin de drepturile individuale ºi colective ale
unei minorit\þi din Europa secolului nostru. Nu exista
însã nici un document elaborat de UDMR ºi nici o acþiune
a Uniunii care s\ însemne pregãtirea unei secesiuni
îndepãrtate. Astfel de prezumþii specioase nu aveau ce s\
caute într-un studiu ºtiinþific. (Ele reconstruind de fapt
discursul de tip Vadim Tudor ori Gheorghe Funar, în alt
înveliº.) Sau iat\: aceia care discut\ problema din punctul
de vedere al conflictului etnic o transform\ într-o problem\ de securitate, care, ca orice problem\ de acest
277. În ea trebuie inclus\ cercetarea sociologic\ dezvoltat\ în
laboratoare de genul celui condus de Ilie B\descu.
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gen, neglijeaz\ indivizii, comunit\þile ºi orice noþiune de
justiþie, pentru a rezolva problema stabilit\þii. În realitate,
analiza din perspectiva conflictului etnic a relaþiilor dintre
minorit\þi ºi ansamblul societ\þii reprezint\ o component\
esenþial\ a cercet\rilor din domeniu. Constituie ºi obiectul
unor instituþii internaþionale. A dezavua aceastã paradigmã
însemna sã închizi uºa în faþa unui instrument indispensabil.
Recomandarea 1201 nu ar fi fost, comenta autoarea,
decât o recomandare. Am amintit de mai multe ori
pânã acum, pentru România documentul cu acest titlu era
un angajament politic întrucât, prin avizul 176 al Adun\rii
parlamentare a Consiliului Europei, România asumase
aplicarea ei. Formula autonomia teritorial\ intern\ a
comunit\þii maghiare nu exista în documentele UDMR
ºi era lipsit\ de sens. Ideea c\ UDMR ( ) trebuie s\
acorde Guvernului garanþii de loialitate relua asaltul din
1995 al clasei politice asupra formaþiunii maghiare. Cum
putea sã semneze un analist urmãtoarea idee: noua
lege a înv\þ\mântului recupereaz\ unele înlesniri f\cute
de statul român comunist maghiarilor. Drepturile nu sunt
înlesniri, iar reducerea drepturilor nu înseamn\ recuperare.
Alina Mungiu f\cea o lung\ argumentare, de ce ar fi
în interesul maghiarilor (competiþia pe piaþa muncii) s\
dea examene ºi concursuri în limba român\. De altfel,
A.M. punea egalitate, în privinþa utiliz\rii limbii, între
maghiari ºi studenþii str\ini care veneau s\ studieze în
România timp de 4 ani.
Autoarea era de p\rere c\ autoguvernarea minorit\þilor, dincolo de sfera informaþiei, ar trebui s\ fac\
obiectul negocierilor între statul român ºi administraþiile
locale. Autoguvernarea unei minorit\þi are de ce s\
devin\ obiect de negociere numai dac\ este vorba despre
delegarea c\tre ea a unor atribuþii asociate statului. Astfel,
se f\cea confuzia între procesul de autoadministrare a
instituþiilor minorit\þii (rezultând din exercitarea dreptului
de asociere) ºi ob]inerea de c\tre aceste instituþii a statutului de persoane de drept public  obligând la adaptarea
poziþiilor între minoritate ºi stat.
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Conform Alinei Mungiu, autodeterminarea intern\
ºi autonomia personal\ constituiau o terminologie
inovativ\ ºi prost definit\. Nu numai c\ terminologia nu
era inovativ\, ci îºi afla un corespondent în realitate
(Cazul legii estoniene din 1925 sau a suedezilor din
Finlanda.)
Pentru Alina Mungiu, o lege care creeaz\ o form\ de
subsidiaritate este o provocare a suveranit\þii statului.
La fel califica exercitarea dreptului constituþional la referendum. Absurditãþi. Nici ideea c\ documentele UDMR
propun o autonomie transteritorial\ nu avea nici un
fel de acoperire. La fel ºi ideea c\ propunerile UDMR
forþeaz\ teoria ºi practica guvern\rii europene ºi reprezint\ o provocare pentru noþiunea curent\ de suveranitate
a unui stat european.
Lucrãrii îi lipseau datele ºi criteriile deontologiei
profesionale. Informaþia era deficitar\. Existau multe
erori, dar apãreau ºi dezinform\ri propriu-zise. În fond,
studiul era construit prin argumentarea impresiilor ºi a
preconcepþiilor pe care le avea autoarea. Dreptul internaþional în materie era absent. În bibliografie nu apãreau
autori, altfel indispensabili, ca Francesco Capotorti, Hurst
Hannum, Patrick Thornberry, Antonio Cassese. Autoarea
nu pãrea s\ fi parcurs nici principalele cercet\ri româneºti
privind conceptele ºi poziþiile minorit\þii maghiare din
România.
Toate acestea le-am spus pe larg într-un articol din
revista 22: Compromiterea cercet\rii în problematica
minorit\þilor278. Iatã ºi concluzia articolului: Lucrarea...
«Pentru o democraþie transetnic\ în România» nu trece de
nivelul unui material semidoct. Nu face cinste nici Institutului sub a c\rui egid\ apare279, nici finanþatorului. Ea poate
fi utilizat\ ca un studiu de caz excelent pentru a ar\ta, cu
documente ºi cu c\rþi de specialitate în mân\, cum nu
trebuie f\cut\ cercetarea. Problema minorit\þilor este
278. 22, nr. 24, 12-18 iunie 1996.
279. Centrul pentru Studii Politice ºi Analiz\ Comparativ\.
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prea important\ pentru a ne permite s\ o trat\m (prin
superficialitate) cu dispreþ.
Un ton poate rãu. Dar vinderea, pentru opinia publicã,
a celor mai grave cliºee antimaghiare cu marca studiu
ºtiinþific dãdea toate motivele de revolt\.
Num\rul urm\tor al revistei conþinea o replicã suprarealistã a Alinei Mungiu, întâmpinatã cu un fel de ºapou
(Câteva preciz\ri) al Gabrielei Adameºteanu280.
Redactoarea-ºef\ a revistei 22 deplângea dep\ºirea, de
c\tre recenzia mea, a tonului neutru, pentru ca, la sfârºit,
Gabriela Adameºteanu s\-ºi exprime dezam\girea faþ\ de
r\spunsul extrem de subiectiv, cu multe inexactit\þi, al
Alinei Mungiu.
Limbajul acesta cu multe dedesubturi era urmat îns\
de un r\spuns care conta cu adevãrat: Replica UDMR.
Amintind interesul Uniunii pentru orice iniþiativ\ având
ca obiect analiza activit\þii ºi programului UDMR, Anton
Niculescu, consilierul politic al preºedintelui UDMR nega
afirma]ia Alinei Mungiu, cum c\ s-ar fi bucurat de acordul
reprezentanþilor UDMR pentru afirmaþiile cuprinse în
studiul Centrului pentru Studii Politice ºi Analiz\
Comparativ\. Din contr\, o bun\ parte din obiecþiile
cuprinse în recenzia semnat\ de dl Gabriel Andreescu în
nr. 24 al gazetei coincid cu cele exprimate de demnitarii
UDMR la dezbaterea public\ menþionat\ de Alina
Mungiu-Pippidi.
Dar comentariul care a pus cap\t studiului Alinei i-a
aparþinut lui Andrei Cornea. Textul s\u, intitulat «Separaþie
paºnic\» sau hermeneutic\ de control, ap\rut în dou\
numere succesive, 28 ºi 29/1996, avea meritul acelei distanþe amicale care reprezint\, dup\ p\rerea mea, principala
280. Gabriela Adameºteanu susþinea lucruri pe care le va renega
vehement mai târziu, în alte contexte. Dorind s\ contribuie
la stabilizarea unui climat de normalitate, ea ar fi optat
[publicând textul plin de falsificãri al A.M.] pentru principiul public\rii textelor «incomode», fie ºi a celor care conþin
afirmaþii ( ) nedrepte, incorecte.
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calitate a scrierilor lui Cornea. Nimic din implicarea
tensionat\ pe care criticata mi-ar fi putut-o imputa
mie. Ce remarca Andrei Cornea? Desigur, el intra, ca ºi
alt\ dat\, în subiect, având cuvinte de bun\ întâmpinare,
mici complimente, care dau textului o minunat\ îmbr\c\minte deontologic\. Dar mai departe numea esenþialul:
 ar trebui ca autorul s\ poat\ justifica, cu oarecare
plauzibilitate, presupoziþia sa principal\, aceea c\ elita
maghiar\ sau UDMR proiecteaz\ secesiunea. ( ) Din
punct de vedere ºtiinþific, aceast\ tez\ trebuie demonstrat\
cu documente ºi fapte plauzibile ºi autentice. Nu va fi
niciodat\ admisibil s\ susþinem existenþa unor planuri
radicale, dac\ nu le putem documenta indiscutabil, ºi nici
nu am avea, eventual, dreptul s\ declar\m c\ asemenea
documente lipsesc deoarece, aºa cum cred unii, chipurile,
maghiarii înºiºi le ascund.
Or, în baza documentelor ºi a faptelor existente ( )
nu v\d deloc ce anume ar permite cuiva, f\r\ prejudec\þi
ºi preconcepþii, s\ deduc\, astfel, c\ proiectul elitei maghiare
este, efectiv, «secesiunea îndep\rtat\».
Mai departe, Andrei Cornea identifica o falsificare
operat\ de autoare în susþinerea demonstraþiei ei. Îl citez:
Alina Mungiu crede, de asemenea, c\ descoper\ intenþiile UDMR în alt fragment din Hot\rârea CRU, dat\ tot
la 14 ianuarie 1996, unde se spune c\, în concepþia sa,
comunitatea maghiar\ din România cere de la statul român
recunoaºterea sa drept «subiect politic distinct». Deºi
autoarea citeaz\ la pagina 14 acest text, deja pe pagina
urm\toare ea utilizeaz\, nu-mi dau seama de ce, sintagma
(pus\ totuºi între ghilimele) «subiect politic separat», care
nu exist\ în documentul UDMR. Aceeaºi sintagm\ apare
ºi la pagina 18, unde Alina Mungiu afirm\ c\, spre a
elimina suspiciunea de separatism ºi intenþii secesioniste,
UDMR, care se doreºte «subiect politic separat», ar trebui
s\ recunoasc\ Constituþia României.
Cred c\ nu este greu de înþeles c\ «distinct» nu este
tot una cu «separat». A fi «distinct» nu se opune integr\rii într-o societate unic\ în România, în timp ce a fi
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«separat» tinde s\ se opun\281. A cita greºit nu e deci
tocmai inocent!.
Magistral! Andrei Cornea continu\ însã subliniind
alte sugestii fatale. Una este constructul separaþia paºnic\,
pe care A.M.-P. o atribuie, ca proiect, UDMR-ului. Îl
citez mai departe: Or, sintagma Alinei Mungiu «se
sconteaz\ pe emigrare» m\ las\ perplex: cine anume
«sconteaz\»? Elita maghiar\? Cine anume din ea, exact?
( ) Care sunt documentele justificative pentru asemenea,
s\ recunoaºtem, grave afirmaþii? Cu asemenea «se sconteaz\» putem ajunge lesne la fantasmagorii de genul Pavel
Coruþ ori chiar de genul Protocalelor înþelepþilor Sionului.
Ce ne-ar mai r\mâne atunci pentru a spune c\ printre
maghiari ori evrei ori turci etc. «se sconteaz\» otr\virea
fântânilor ori sabotarea prosperei noastre economii?.
Andrei Cornea termin\ textul s\u în acelaºi ton de
zile mari. El are premoniþia rezultatelor alegerilor ºi
remarc\:  este posibil ca, la alegerile generale din
toamn\, Opoziþia s\ întreac\ la num\r de voturi actuala
coaliþie guvernamental\. Dar, pentru ca acest câºtig s\ nu
r\mân\ doar aritmetic, va fi necesar\ alc\tuirea unei noi
coaliþii, la care va fi imposibil de exclus aportul UDMR.
Or, cum vor negocia CDR sau USD cu un UDMR suspectabil de planuri separatiste dup\ «modelul Quebec»?.
Pentru ca acest superb articol s\-ºi împlineasc\ rotunjimea, Andrei Cornea termina cu tonul unui mesaj: Dar
aº vrea s\ spun c\ ferma situare a GDS, cât ºi a revistei
sale, 22, de-a lungul a mai bine de ºase ani, împotriva
281. De fapt, literatura de specialitate vorbeºte în mod curent
despre nevoia minoritãþilor de a menþine un anumit grad de
separare. Numai cã în contextul public dat, separatismul
are o conotaþie atât de rea încât distincþia lui Andrei Cornea
devine importantã. Datoritã implicaþiilor de natura psihologiei politice ale asocierii comunitãþilor minoritare unor
intenþii separatiste, am propus, în 2001, conceptul de
privatitate comunitarã (Gabriel Andreescu, Problems
of Multiculturalism in Central Europe, Institut dEtudes
Politiques de Paris, 9-10 iulie 2001).
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oric\ror forme consistente de emfaz\ naþionalist\, bunul
s\u simþ ori t\ria etic\ ºi intelectual\ de a rezista sirenelor
fals patriotice ºi antidemocratice îi fac cinste ºi îi asigur\
un loc nu doar important, dar ºi unic pe scena politic\
româneasc\.
Este poate de înþeles, pe marginea unui astfel de
comentariu, entuziasmul cu care se tr\ia solidaritatea de
unii membri ai GDS, în primii ani. Anii în care se f\cea,
în felul acesta, istorie, când valorile erau tr\ite, nu declarate. Când, mai târziu, revista a cotit spre o atitudine mai
ipocrit\, deja fructele acestui comportament erau coapte.
Criza din 1998, pe marginea Declaraþiei de la Cluj, apoi
atitudinile distante faþ\ de tem\ nu mai aveau prea mare
miz\. Jocul politic luase aproape complet locul jocului
civic în relaþia româno-maghiar\.

*
Ce nu ºtiau probabil mulþi era ºi faptul c\ acel Centru
pentru Studii Politice ºi Analiz\ Comparativ\ în cadrul
c\ruia ºi-a dezvoltat cercetarea Alina Mungiu era condus
de Dorel ªandor. Iar antimaghiarismul lui ªandor l-am
descoperit direct ºi indirect în toþi aceºti ani.
El explica, se zice, ºi atitudinea sceptic\ faþ\ de UDMR
a fostei reprezentante a Delegaþiei Uniunii Europene în
România, Karen Fog, cu care Dorel ªandor avea o relaþie
foarte strâns\. În discuþiile cu ªandor nu am auzit doar
bancuri naþionaliste cu maghiari, dar ºi poveºti despre
întâlniri pe care el le-a avut cu bozgorii înainte de
1989, c\rora le-ar fi dat lecþii. Culmea, unele dintre
aceste discuþii aveau loc la Budapesta.

*
A doua mare ieºire în public a Alinei Mungiu-Pippidi,
în materia minorit\þilor naþionale a avut loc în anul 1999,
prin lansarea volumului Transilvania subiectiv\. Se întâmpla
la câteva luni de la apariþia Problemei transilvane.
Am fost invitat la lansare. Îmi doream sã citesc o carte
instructivã. Pe 16 decembrie, sala Grupului era aproape
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plin\. Editorul, Gabriel Liiceanu, ºi-a f\cut num\rul s\u.
Stil clasic: cuvinte fastuoase, care nu intr\ în nici un fel
în subiect. El sublinia lipsa de partis-pris a autoarei,
folosirea unei bibliografii ample, exploatarea unor metodologii aduse la zi. Liiceanu dãdea calificative într-un
domeniu în care nu cuno[tea absolut nimic.
Cum arãta în realitate volumul? M-am simþit dator sã
scriu ºi despre el:
Conform «Introducerii», lucrarea a fost gândit\
drept «o contribuþie româneasc\ nu doar la problema
Transilvaniei ( ) cât ºi la problema mai general\ a identit\þii naþionale ºi a naþionalismului în Europa contemporan\». Este f\r\ doar ºi poate o observaþie corect\,
pentru c\, în ciuda titlului, analiza Alinei Mungiu-Pippidi
întâmpin\ temele tipice ale naþionalismului ºi ale minorit\þilor  nu doar ale Transilvaniei, unde au fost f\cute
investigaþiile sale empirice. În sfârºit, aº mai observa
c\ Transilvania subiectiv\ are calit\þile stilistice cu care
ne-a obiºnuit Alina Mungiu-Pippidi: comunic\ uºor, se
adreseaz\ simplu. Într-un cuvânt, stilul face cartea
«atractiv\».
Citatul din analiza pe care am publicat-o la puþin timp
dup\ lansare282 nu era decât o formã de subliniere a
prioritãþii aspectelor de ordin metodologic, de ordin conceptual ºi privind informaþia:
În ceea ce priveºte metodologia volumului, de notat
c\ autoarea invoc\ un num\r de idei psihosociologice ºi
apeleaz\ la investigaþii proprii pentru a dezvolta, în final,
o viziune asupra raporturilor dintre români ºi maghiari ºi
a produce astfel soluþii pentru oamenii de decizie (altfel
spus, politici publice). Exist\ un salt logic între premise
ºi concluzii (în sensul în care o fotografie aerian\ cu un
pixel de 1 metru nu-þi poate oferi detalii asupra formei
mânerului unei genþi diplomat). Invocarea teoriilor ºi
cercet\rilor devine, astfel, un instrument retoric.
282. Gabriel Andreescu, Trei c\rþi pe teme naþionale, in 22,
nr. 2, 11-17.01.2000.
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O a doua observaþie metodologic\ priveºte preocuparea
de a gândi lucrurile pe baza unor investigaþii de teren
proprii. Intenþia este, desigur, merituoas\, cu atât mai
mult cu cât intr\ în opoziþie cu obiºnuinþa de a specula pe
impresii. Pe de alt\ parte, în context apare necesar s\
not\m limitele unor astfel de metode. Mai întâi, datarea
rapid\ a investigaþiei. Este suficient ca ulterior s\ apar\
un studiu cu o eºantionare mai ampl\, cu o metodologie
ºi arie de cuprindere mai asigurate, ca cercetarea iniþial\
s\-ºi piard\ relevanþa. Apoi, este vorba de necesitatea de
a intra în dialog cu cvasitotalitatea domeniului de cercetare, pentru a vedea în ce m\sur\ investigaþia proprie
aduce cu adev\rat ceva nou. Iat\ de ce c\rþi de genul celei
elaborate de c\tre Alina Mungiu-Pippidi au în general
logica unor volume de sintez\ la care investigaþia proasp\t\ vine s\ clarifice sau s\ pun\ la punct aspectele cumva
nesigure ale investigaþiilor anterioare. Din p\cate, cele
15 interviuri de grup ºi sondajul f\cut pe un num\r de
597 de persoane în luna iulie 1998 sunt instrumente mult
prea subþiri faþ\ de alte cercet\ri deja publicate. Astfel,
ideile despre religiozitatea românilor ºi a maghiarilor din
Transilvania sunt cu totul surclasate de c\tre ampla cercetare a lui Tomka Miklos: «Erdélyi magyar vallásosság 
összehasonlító perszpektivában», in Magyar Szemle,
octombrie 1999, pp. 17-32  va ap\rea în curând în
traducere român\ în excelenta revist\ Altera. Iar opiniile
autoarei asupra perceperii reciproce a majoritarilor ºi
minoritarilor ar fi trebuit puse în dialog cu un studiu
amplu  ºi, prin caracterul neintuitiv al rezultatelor,
indispensabil , «Stereotipuri ºi modele identitare», finalizat în luna martie 1999 de cãtre Ion Andrei Popescu,
Mihael Oancea ºi Dragoº Popescu (Institutul de Studii ºi
Sondaje). Bogata bibliografie în m\sur\ s\ dialogheze cu
politicile publice invocate de autoare nu este utilizat\, în
schimb se face trimitere la lucr\ri  e adev\rat, de notorietate  care au prea puþin de spus asupra acestor chestiuni.
Exist\ mai multe confuzii conceptuale care vor irita,
m\ aºtept, pe specialiºti. A spune: «subsidiaritatea ( )
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nu este identic\ cu descentralizarea unui stat modern, ci
este mai aproape de filosofia ºi organizarea Evului Mediu»
(p. 225) ºi a o mai aºeza, astãzi, pe linia religios vs.
secular contrazice, desigur, tot ceea ce ºtim despre cariera
acestui concept în lumea modern\. Invocarea de c\tre
UDMR a subsidiarit\þii nu trebuie confundat\ cu opþiunea
pentru federalism (nici un document al UDMR nu vorbeºte despre federalizare); termenul de «statut special»,
la care apeleaz\ maghiarii se refer\ la teritorii, nu la
comunit\þi; iar a trata drept «consensualist» regimul
post-1996, întrucât, în cadrul coaliþiei, UDMR primeºte
funcþii guvernamentale, înseamn\ a reduce consensualismul la o logic\ de coaliþie  ceea ce nu e cazul.
În volumul editat de editura Humanitas apar ºi erori
de informaþie. De corectat, nu e loc decât pentru o parte
din ele. Astfel, Ordonanþa 22 nu a fost «trântit\» prin
votul Senatului (p. 186)  care era doar o faz\ a procedurii
parlamentare , ci prin decizia Curþii Constituþionale
(care a contestat caracterul de urgenþ\ al Ordonanþei).
Eliminarea maghiarilor din funcþiile de conducere, renunþându-se la regula procentelor (p. 195), a început cu mult
înainte de 1990. Intervenþia lui Remus Opriº la Odorheiu
Secuiesc nu era «în dreptul s\u» (p. 228), ci a dep\ºit
nivelul competenþelor sale (el a violat sigiliul unei instanþe
judec\toreºti). În loc s\ medieze, actiunea sa a dus la o
criz\ grav\, salvat\ la limit\ prin intervenþia unei echipe
aparþinând societ\þii civile.
Erorile conceptuale ºi de informaþie ar fi fost uºor
evitate dac\ editura Humanitas ar fi dat manuscrisul unor
referenþi. Nu este nimic neonorabil în asta, s\ obþii o
supervizare de la tehnicieni. Se face în toat\ lumea (în
editurile respectabile, obligatoriu), cu succes. Sper ca pe
viitor editura Humanitas s\ înþeleag\ necesitatea acestui
procedeu.
Cum s\ nu intervii când se falsificã atât de flagrant
deontologia ºtiinþificã? (ªi în problema atât de sensibil\
a Transilvaniei?) ªi de ast\ dat\, textul meu, care era nu
doar o analiz\  cu atât mai puþin o recenzie , ci chiar
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un protest în faþa acestui mod de a compromite ideea de
cercetare ºi, mai ales, responsabilitatea trat\rii temelor
cu miz\, a fost dep\ºit de un altul. La puþin timp, în
Provincia, nr. 1, 2000, ap\rea articolul unui excelent
profesionist al sociologiei domeniului, Marius Laz\r.
El este cel care a pus pân\ la urm\ punctul pe i. Care
este fenomenul pe care-l reprezint\ Alina Mungiu?
Naþionalism mai spilcuit! Un naþionalism care falsific\
nu numai atitudinea, ci ºi instrumentele.
Autoarea îºi asum\ sarcina dificil\ de a deconstrui,
cu instrumentele proprii psihologiei sociale, cele dou\
«subiectivisme» (în fapt, etnocentrisme, dar Alinei Mungiu
pare s\ îi scape aici termenul) ce fondeaz\ naþionalismele
român ºi maghiar din Transilvania, devaluând totodat\
metodologia cantitativist\ ce st\ la baza atâtor cercet\ri.
( ) Noua anvergur\ intelectual\, mult mai ambiþioas\,
pe care o angajeaz\ lu\rile ei de poziþie începând cu
Românii dup\ 1989 au aruncat-o îns\ pe un teren unde
intuiþia trebuie s\ fac\ o cas\ bun\ cu sistemul  ºi spiritul
de observaþie, abundent, cu respiraþia teoretic\ mai larg\.
Împ\rþit\ îns\ între activismul civic  ce-i motiveaz\
interesul pentru reflecþia politic\ ºi aspiraþiile de expert 
ºi nevoia de profesionalizare într-o zon\ în care formaþia
academic\ iniþial\ are cel mult valoare propedeutic\ (fiindc\
practica jurnalistic\, în sine, nu te face mai savant, aºa
cum viaþa tr\it\ nu te face filosof!), Alina Mungiu s-a
v\zut nevoit\ s\-ºi converteasc\ capitalul simbolic al
liderului de opinie într-o form\ de capital intelectual ce
aspir\ la autoritate ºtiinþific\. Conversia s-a f\cut utilizând o dubl\ strategie: una ce valorific\ poziþia de «opinion
leader», pentru a-ºi consolida credibilitatea judec\þilor
asupra st\rii de fapt a societ\þii , iar alta, autopromovant\, a substituirii competenþei specifice profesiunii prin
cumulul (prezumtiv înnobilat) de referiri la stagii de
cercetare în str\in\tate sau lucr\ri proprii anterioare.
Aceast\ lung\ introducere aparþinând lui Marius Laz\r
nu voia în nici un caz s\ deschid\ un caz personajul
Alina Mungiu. Numai c\ un profesionist percepe imediat
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oribilit\þile metodologice. Fizic! Identificând cercetarea
sociologic\ cu aplicarea de sondaje  ºi nef\când nici
m\car noþional distincþia între un sondaj sociologic ºi o
anchet\  autoarea poate astfel s\ declare f\r\ s\ clipeasc\: «Nu exist\ la noi o ºcoal\ care s\ conceap\
sondaje descriptive sau simple m\sur\tori ale unor r\spunsuri la întreb\ri  acestea nu pot fi numite nici atitudini,
nici credinþe, nici evalu\ri, nici reprezent\ri sociale, nici
valori, de cele mai multe ori. Cu excepþia opþiunii electorale ºi a câtorva alte opþiuni de acest gen ( ) sondajele
nu ne-au spus pân\ acum lucruri prea relevante despre
cultura noastr\...» (p. 20). ( ) «Eºantionul de 597 de
persoane în vârst\ de peste 15 ani a fost reprezentativ
pentru structura populaþiei judeþelor mai sus menþionate
în ce priveºte variabilele de vârst\, structur\ etnic\, reºedinþ\, sex. Sondajul a fost efectuat între 16 ºi 24 iunie 1998,
prin metoda chestionarului poºtal, cu autocompletare.
Rezultatele obþinute au fost comparate cu alte sondaje
realizate pe eºantioane mai mari, ºi în toate cazurile au
fost consistente Rata de eroare pe total eºantion este
de 3-5%».
Iat\ un fragment care merit\ discutat puþin, fiindc\ d\
seama asupra improvizaþiei care mineaz\ din interior
studiul publicat Alina Mungiu. ( ) Cum poate fi un
eºantion de 597 de persoane reprezentativ pentru structura
populaþiei judeþelor mai sus menþionate nu se precizeaz\.
Este el reprezentativ la nivelul fiec\rui judeþ? (Asta, în
fapt, nu este posibil.) Sau pentru ansamblul judeþelor 
mai exact, pentru Transilvania ca întreg? Specialistul
Marius Laz\r spune: cei 597 de subiecþi eºantionaþi nu
pot da reprezentativitate pentru fiecare dintre cele dou\
etnii dominante. ªi contest\ mai departe tot restul:
metoda chestionarului poºtal cu autocompletare nu este
cea mai adecvat\; rata de eroare arat\ a fi o formul\
neprofesional\, iar dac\ s-a avut în vedere marja de
eroare, atunci aceasta se d\ cu + ºi ; ar mai fi
trebuit ad\ugat\ probabilitatea cu care se extinde la nivelul
populaþiei de referinþ\, concluziile etc. Îl citez mai departe:
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Din p\cate, acelaºi tratament îl au alte concepte de
notorietate în literatura teoretic\ a problemei  precum
perechile: primordialism vs. instrumentalism, esenþialism
vs. relaþionism, pentru care confuzia noþional\ e potenþat\
de neglijenþa deconcertant\ a formul\rilor. Ea se proiecteaz\ negativ ºi asupra a ceea ce constituie centrul de
interes al c\rþii: exemplific\rile abundente ºi analizele
r\spunsurilor subiecþilor intervievaþi.
Poate pentru observatorul temelor transilvane ºi minoritare, ba chiar pentru un politolog, aceste detalii tehnice
r\mân cumva str\ine, ori marginale, faþ\ de marea tem\ a
naþionalismului 283. Marius Laz\r nu se cantoneaz\ în
asta  deºi tema profesionalismului este în sine o chestiune care în nici un caz nu poate fi expediat\ invocând
interesul tematic  ci vrea s\ ajung\  ºi ajunge  la
esenþa atitudinii conceptual-intelectuale. Ar fi p\cat s\ îl
povestesc pe autor, în loc s\-l citez din nou:
Este limpede, astfel, c\, în ciuda efortului de obiectivare, Transilvania r\mâne în continuare, pentru Alina
Mungiu, un t\râm exotic, marcat de tot felul de bizarerii.
«Subiectivitatea» la care trimite titlul c\rþii tinde s\ fie
folosit\ ºi cu înþelesul de perspectiv\ «iluzorie», «deformat\», «incorect\» etc. Spre deosebire de punctul de
vedere al analistului care  nu-i aºa?  este ºi cel corect
Românii ºi maghiarii sunt adesea cuprinºi de fandacsii
caraghioase  cum ar fi de pild\ regionalismul, care
trebuie amendat, preventiv, imediat. Iar în ceea ce priveºte
calificativul r\spicat al autoarei: Transilvania este marginal\, sociologul din Cluj comenteaz\: Nu ºtiu dac\
aceasta este într-adev\r problema. Dar nu poþi s\ nu
constaþi angoasele discrete din care se hr\neºte punerea ei
283. În privinþa profesionalismului autoarei, Marius Laz\r mai
face un comentariu: nu m\ pot abþine s\ nu bifez aici o
alt\ afirmaþie simptomatic\ pentru strategia persuasiv\ a
autoarei: «în Românii dup\ 89 ( ) am utilizat pentru prima
dat\ în România grupurile focus pentru o investigaþie ºtiinþific\»! Nu am alte comentarii!.
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în scen\, relativ la tentativele de reformare ale actualului
centralism. În afara observaþiilor formulate la adresa c\rþii,
nu i se poate refuza, totuºi, autoarei buna credinþ\. Tentativa ei de demontare minuþioas\ a proiectului mental
naþionalist ºi a auto`nºel\rilor la care conduce este una
indiscutabil curajoas\. Chestiunea nerezolvat\ a unor astfel
de studii r\mâne îns\ aceea a instrumentaliz\rii concluziilor pe care le formuleaz\  ºi tocmai de aceea este bine
ca, prin ele, s\ fim atenþi la nuanþe. Nu ºtim niciodat\
dac\ acestea reuºesc în cele din urm\ s\ neutralizeze
naþionalismul sau doar s\ îl reformuleze, dându-i doar o
patin\ «ºtiinþific\» ºi un alt ambalaj. Cu alte cuvinte,
dac\ îl dep\ºesc sau fac din el  aºa cum se vede din unele
semne  doar un naþionalism mai spilcuit.

*

Cum spuneam, naþionalismul mai spilcuit nu a fost
înc\ dezamorsat. Din p\cate, nu s-a realizat, înc\, o mas\
critic\ profesional\, care s\ claseze tot ceea ce nu intr\ în
standardele fireºti. Este posibil lucrul acesta în perspectiv\? Cred c\ nivelul de elaborare ºi num\rul celor
implicaþi s-ar apropia de acest nivel. Exist\ ast\zi un
doctorat în multiculturalism (Salat Levente); câteva think
tank-uri ºi reviste specializate (Centrul de Studii
Etnoculturale de la Cluj, Comitetul Helsinki la Bucureºti,
Altera, Revista Român\ pentru Drepturile Omului) etc.
Din p\cate, în condiþiile în care un personaj de tipul
lui Ilie B\descu este acceptat (ales) preºedinte al sociologilor români, la ce te poþi aºtepta în rest? Realizarea
unei conºtiinþe profesionale în materia minorit\þilor ºi,
mai larg, a doctrinelor naþionaliste, r\mâne un deziderat
concret, în m\sura în care realitatea româneasc\ este
fragil\ ºi are nevoie de o surs\ de legitimitate care s-o
piloteze pe termen lung. Din fericire, intervenþiile de
genul celei ale Alinei Mungiu-Pippidi nu au intrat în
competiþia de legitimare politic\, atunci când lucrul acesta
a contat. Rãmâne c\ în momentul competiþiei dintre naþionalism ºi antinaþionalism cu relevanþ\ politic\ maxim\ au
existat studii care au hr\nit gândirea pozitiv\.
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40. Naþionalismul, ca aberaþie
intelectualã
O aberaþie intelectualã este extremismul naþionalist.
Extremismul în general reprezintã o negare a rolului
raþiunii în comportamentul uman. Despre formele ºi motivaþiile extremismului ca tip de mutilare a atitudinii au
fost date mai multe exemple pânã acum. Le caracterizeazã
ºi utilizarea discursului ca simplu instrumentar al voinþei
politice.
Aº invoca însã acum o categorie a producãtorilor de
discursuri cu substrat etnopolitic, dar a cãror mizã pare sã
fi fost ºi sã rãmânã discursul. ~ns\ un discurs ciudat prin
linia lui aberantã. Intelectualii în cauzã pot fi acceptaþi mult
mai uºor pe piaþa ideilor, întrucât nu aparþin categoriilor
compromise. Ca atare, pot avea impact o perioadã mai
lungã de timp, pe o arie care conteazã mai mult în jocurile
simbolice ºi politice ºi cu o relevanþã mai amplã pentru
viaþa culturalã. Am trei exemple, venind de la persoane cu
contururi psihologice extrem de diferite: Horia-Roman
Patapievici, Cristian Tudor Popescu, Ovidiu Hurduzeu.
Horia-Roman Patapievici a introdus relativ târziu între
subiectele sale tema minoritãþilor. Pasaje substanþiale apar
de abia spre sfârºitul anilor 90. Cu capacitatea sa indiscutabilã de a-ºi energiza negaþiile, afectat nu se ºtie când
ºi cum, pare-se definitiv, de pretenþiile maghiarilor,
gay-lor ori excentricilor, el ºi-a ideologizat rapid stãrile.
Sentimentul întors spre sine  entuziasmul apartenenþei la
majoritatea dominantã  exhibat într-un eseu care a fãcut
rapid vâlvã, Comunismul american, s-a transformat galopant într-un sentiment îndreptat spre afarã: aversiunea
antiminoritarã.
În ciuda faptului cã are o frazare bogatã, iar lanþurile sale argumentative fac bucle peste pasaje întregi,
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H.-R. Patapievici nu este greu de citat. Marea parte a
textelor sale sunt dezvoltãri lexicale, dizertaþii artificiale
imitând, dar nu cre^nd ideea. Cã este aºa, se vede dupã
selectarea elementului frust  ca radiografierea sistemului
osos dintr-o forfotã de þesuturi moi. Cele câteva eseuri (unele
apãrând în provincie  vezi revista Orizont de la Timiºoara)
sunt variaþii pe o temã datã, sintetizatã perfect de un text de
referinþã pentru subiectul nostru: Problema identitãþii284:
Omul [tradiþional] avea un stãpân, o religie, un nume
ºi un neam. Omul modernitãþii clasice este rezultatul
dispariþiei stãpânilor ºi convenþionalizãrii numelor, privatizãrii credinþelor ºi naþionalizãrii fidelitãþilor. În ceea
ce-l priveºte pe omul modernitãþii recente, deplâns de
Patapievici, acesta nu ar mai avea în sus nimic, în
jos, nimic. Pe acest loc rãmas gol ne-am trezit, susþine
Patapievici, cu evanescenþa tranzitorie, trepidaþia nervoasã, conºtiinþa izolãrii identitare, vocaþia victimizãrii,
tensiunea dezechilibrului minoritar ºi trufia revendicãrilor
singulare ... trãsãturi... agresive, dublate de conºtiinþa
cã minoritarul qua minoritar este în poziþia de a avea
întotdeauna dreptate împotriva majoritarului. Toatã polifonia anterior produsã de atâtea voci ºi nu ºtiu câte
instrumente, pregãtitã de o paginã ºi jumãtate de revistã,
nu era, se vede, decât preludiul declamãrii unei frustrãri.
Minoritarul ar avea vocaþia victimizãrii, ar fi agresiv,
ar avea revendicãri trufaºe, ar avea pretenþia eternei
dreptãþi. Invocând polemica ºi nostalgia, adversitatea ºi
tradiþia, funcþia ºi substanþa, elecþiunea ºi fantasmaticul,
transcendenþa ºi putativitatea285, pe René Char ºi H.H. Stahl,
pe William Petty ºi Max Weber286, ca într-o mare bãtãlie
cosmologicã, Patapievici îndreaptã brusc degetul spre
284. H.-R. Patapievici, Problema identitãþii (I), (II), (III), in
22, nr. 11, 12 ºi 13.
285. Spre extazul cititorului doritor de semnificaþii absconse ºi
lexic supra-mundan.
286. Eclectismul referinþelor lui H.-R.P. este întotdeauna surprinzãtor.
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problemã. El gãseºte cã s-a produs, iatã, inversiunea
majoritãþilor naturale în minoritãþi inventate. Rezultatul
ar fi minoritatea de opþiune, dandysmul segregãrii benevole, mandarinatul diferenþei, etnicitatea profitabilã.
Ar fi: minoritarul care îºi joacã apartenenþa ca pe o
armã politicã, care ºtie cã poate domina informul oricãrei
majoritãþi aritmetice prin victimizare ºi prin diabolizarea
majoritãþii.
Tot productul intelectual al lui Horia-Roman Patapievici
în chestiunea minoritãþilor revine la o frazeologie aberantã,
menitã sã susþinã, ca într-un cuib, cele mai primitive
acuze la adresa minoritarilor. Pentru a le ascunde însã 
posibil, ºi faþã de el însuºi , Patapievici construieºte un
întreg palat teoretic, atât de baroc, atât de artificios, atât
de rupt de datele realului ºi conceptele domeniului, încât
trebuie plasat în categoria aberaþie.

*
Într-un fel, strategia stilisticã a lui Cristian Tudor
Popescu este opusã dantelãriilor lui Patapievici. În timp
ce ultimul acoperã ca un fluture de m\tase sensul nud al
ideilor sale, primul exceleazã asumându-ºi pe linia cea
mai scurtã, cea mai transparentã, grozãvia concepþiilor.
Atitudinile uimesc prin asemãnare287, ºi totuºi, Cristian
Tudor Popescu rãmâne campionul absolut al extremismului discursiv. De unde siguranþa ieºirii pe o scenã
deloc acoperitã de pedigree-ul lor, a acestei categorii
de literaþi? Îmi pare a distinge în stilisticã ºi în acea
aurã care coboarã din cuvinte, între rânduri, conºtiinþa
apartenenþei la majoritatea dominantã. Accentul cade pe
cuvântul dominantã. Nu numãrul, ci privilegiul oferã
în ultimã instanþã confortul expunerii celor mai mari
absurditãþi. Privilegiatul ºi-o poate permite. El are
287. Vãd surprins confirmarea intuiþiei lui Dorin Tudoran, care
susþinea încã prin 1997 asemãnarea dintre H.-R.P. ºi C.T.P.
Pe atunci, comentariul sãu mi s-a pãrut de neînþeles. Astãzi
nu mi se mai pare.
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dreptul de a spune ultimul, eventual, unicul cuvânt288.
Voi face o excepþie, citându-l pe C.T.P. nu cu declaraþiile
lui antiminoritare, ci cu elucubraþiile lui faþã de femei,
întrucât acestea aratã cel mai bine orgoliul stãpânului 
stãpân peste o revistã, peste o scenã, peste o þarã, peste
un teritoriu, peste epistemologie ºi peste ontologie. Mai
precis, o voi cita pe Mihaela Miroiu, care-l reproduce pe
C.T.P. într-o replicã notorie pe care revista 22 a gãzduit-o
în numãrul sãu din 21-27 martie 1998289:
Femeile sunt fiinþe neumane ºi infantile: «Femeia
este atât de deosebitã de masculul uman, încât pare cã
aparþine altei specii, eventual extrapãmânteanã»290. (...)
Femeile nu gândesc ºi comunicã în coduri specifice regnului animal: «oricât de diferite ar fi ca intelect, vârstã ºi
înfãþiºare, capãtã un aer comun, de specie, seamãnã între
ele, aºa cum ni se pare cã toate pisicile seamãnã, sau
gãinile». Neputând sã tacã, dat fiind cã sunt incapabile de
comunicare raþionalã, «douã femei... vor recurge imediat
la limbajul ºi conceptele minimale de contact ale altei
specii», cãci mintea lor este «o minte colectivã, un covor
psihic în ale cãrui noduri se aflã indivizii femele»...
«femeile, de fapt, nu gândesc. Cu excepþiile de rigoare, la
fel de dese ca pinguinii albaºtri, ele mimeazã gândirea
omeneascã». (...) Ceea ce trece drept gândire, dacã dincolo de zgomotul pe care-l produc se aflã asta, este,
288. Obsesia unei singure voci, deci legitimã ºi dominantã, apare
chiar explicit în articolele lui C.T.P.: Cum e posibil sã
concepi Istoria României în alternative? Mai existã încã o
Academie Românã, mai existã savanþi, istorici emeriþi  ce
poate fi mai logic ºi normal decât ca o Comisie Naþionalã
alcãtuitã din asemenea oameni sã se punã de acord asupra
unui unic manual, asupra unei unice cãrþi de învãþãturã a
Istoriei României pentru elevii acestei þãri? (Articol apãrut
în Adevãrul, sub titlul: Câte Istorii are România?)
289. Mihaela Miroiu este iniþiatoarea ºi, indiscutabil, ºefa de
ºcoalã a studiilor de gen de la noi.
290. Citate din articolul Femeia nu e om, in Adevãrul literar ºi
artistic, 10.03.1998.
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în cazul femeilor, o activitate aproape mecanicã (...):
«nici femeia nu ºtie ce se întâmplã cu adevãrat în capul
ei». (...) Proba indubitabilã a incapacitãþii epistemice
femeieºti este aceea cã femeile nu au fãcut nimic în
istorie: «De la sine înþeles, istoria este privitã ca o istorie
a bãrbaþilor. Bãrbaþii fac filosofie, ºtiinþã, istorie, politicã.
Bãrbaþii inventeazã, decid, greºesc sau câºtigã. Femeile
doar îi însoþesc» etc..
Microeseul Femeia nu este om a fost publicat, fãrã
ca prin asta autorul sã fie clasat într-o categorie din
afara filonului cultural respectabil 291. Evenimentele la
care Cristian Tudor Popescu este organizator sau invitat
adunã personalitãþi  Ileana Mãlãncioiu, Dorin Tudoran,
Mircea Martin, Alexandru Paleologu º.a.  indispensabile
desenului unei hãrþi intelectuale româneºti. Compatibilitatea pe care o demonstreazã oamenii de culturã de
centru, ca sã spun aºa, cu publicistul Cristian Tudor
Popescu dã o mãsurã asupra filonului antimulticulturalist
de la noi292.
Antimulticulturalismul capãtã întotdeauna, dacã nu
începe cumva cu asta, o dimensiune politicã. Este interesant sã vezi unde duc obsesiile lui Cristian Tudor Popescu,
excursurile lui ample, acoperitoare, punând în comun
lucruri cu ordin de m\rime diferit, cãrora le dã un sens
excesiv pân\ la apocaliptic. Cititorul se afl\ în faþa unui
text a c\rui energie este egalat\ doar de arbitrariul sãu.
Cristian Tudor Popescu amestecã în final ingredientele
contemporaneitãþii, pentru a le interpreta drept un atac
291. ªi unde sunt clasaþi Vadim Tudor, Adrian Pãunescu ori Ion
Coja.
292. Dar ºi a nivelului intelectual, pe care Cristian Tudor Popescu
îl deconspirã cu susþineri de genul: Cum e posibil sã
concepi Istoria României în alternative? Mai existã încã o
Academie Rom^nã, mai existã savanþi, istorici emeriþi  ce
poate fi mai logic ºi normal decât ca o Comisie Naþionalã
alcãtuitã din asemenea oameni sã se punã de acord asupra
unui unic manual, asupra unei unice cãrþi de învãþãturã a
Istoriei României pentru elevii acestei þãri?.
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ideologic, în primul rând american, la adresa bietei
Românii: Drept care apare ºi ideologia aferentã necesarei expansiuni americane. Ea se numeºte în multe feluri,
legate fãrã a fi suprapuse: political corectness, multiculturalism, globalism, postmodernism... Un stat-naþiune
injectat cu aceste produse este atacat în punctele sale
cheie: autoritatea centralã, limba oficialã de stat, istoria,
biserica, tradiþiile, cultura, întreg setul de valori spirituale
care definesc o naþiune293.
Asocierea globalismului, a multiculturalismului ºi a
pericolului occidental la adresa noastr\ fac trimitere direct\
la celãlalt exponent al triadei: Ovidiu Hurduzeu.

*

Fenomenul Hurduzeu este creaþia României literare.
Conducerea revistei a oferit de mai multe ori paginile
sale de mijloc unui autor care trãieºte în Statele Unite ºi
ale cãrei lungi frazãri, stilistic armonioase, ar fi trebuit
luate altfel drept fantezii adolescentine. Cum acesta este
nivelul cultural al multora dintre administratorii revistelor
noastre culturale, el ºi-a gãsit repede debuºeu ºi în alte
publicaþii. Incredibil, dar Ovidiu Hurduzeu a devenit
astãzi un nume294. Marfa pe care o vinde el pe piaþa
culturalã este un amestec totuºi recognoscibil: de o parte,
mistica naivã a unei identitãþi româneºti valorizatoare;
de cealaltã ºi prin opoziþie, caricatura noilor concepte ºi
atitudini occidentale.
Spre deosebire de ceilalþi doi companioni de aberaþii
în materie identitarã, Ovidiu Hurduzeu are un glas blând.
El întâmpinã generos ºi descalificã liniºtit, ca ºi cum
temele sale nu ar fi decât o preocupare de cenaclu.
Hurduzeu introduce o concepþie deseori numai implicitã
privind tema naþionalã, rezultând prin derivã din tezele
293. Cristian Tudor Popescu, Legea lui Marx ºi România-abþibild, in Adevãrul, 1 decembrie 1999.
294. Singurii pe care i-am citit condamnând mistificarea numitã
Ovidiu Hurduzeu au fost Adrian Marino, Elek Szokoly ºi
Andreea Deciu.
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lui antioccidentale, antiglobaliste ºi antimulticulturaliste.
Cultul românesc al personalitãþilor, pasiunea pentru ierarhii
valorice, dezgustul faþã de colectivism, egalitarism, hedonismul trãirii în prezent, nostalgia dupã timpurile eroice
de altãdatã aparþin toate de o aristocraþie a spiritului la
care poporul român n-a renunþat vreodatã.295 Iatã o
formulare care pare sã nu aibã agresivitatea fundamentalismului protocroniºtilor la zi. Aduce parcã aminte de
stilul lui Rãdulescu-Motru. Dar iatã ºi ce ne spune Hurduzeu
despre multiculturalitate:
Sub acoperãmântul generos al principiilor diversitãþii
etnice într-o lume interdependentã, multiculturalistul îºi
ascunde setea de putere ºi dorinþa de distrugere a tot ceea
ce înseamnã UNICITATE VALORICÃ. (...) Multiculturaliºtii sunt departe de o înþelegere profundã a noþiunii de
culturã ºi diversitate culturalã. Într-o lume multiculturalistã, standardele de valoare sunt total arbitrare. (...)
Pentru a remedia situaþia, mediocritãþi patente devin peste
noapte «valori universale», prin simpla apartenenþã la
grupul minoritar. Dimpotrivã, adevãrate valori individuale nu înseamnã nimic, dacã nu au suport «multicultural». Cu greu ar fi putut sã fie publicaþi astãzi în Occident
un Kafka, un Borges sau un Cioran296.
Pentru a-þi duce la îndeplinire scopurile, multiculturalismul luptã sã împiedice ºi sã pedepseascã orice
comportament care ar fi în detrimentul grupului «minoritar». (...) Practic, nici un intelectual occidental nu se
poate pronunþa astãzi împotriva dogmelor multiculturaliste, fãrã riscul de a fi etichetat drept rasist ºi elitist,
suportând consecinþele de rigoare.
Dar, dupã cum se va vedea, nici mãcar Ovidiu Hurduzeu,
fiinþã ontologicã, asemenea românului autentic, nu
poate scãpa de nivelul politic al existenþei. Iatã ce
295. Ovidiu Hurduzeu, Individualismul românesc, in România
literarã, nr. 51-53, 1999.
296. Din fericire, apar ºi astfel de susþineri empirice, care permit
probarea caracterului delirant al discursului.
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îndemn la luciditate ºi vigilenþã adreseazã el în final
intelectualilor români. De vor ceda din nou iluziilor ºi
oportunismului  de data asta venite de la Vest , s-ar
putea ca peste douãzeci de ani sã locuiascã în regiunile «autonome» ºi federalizate Valahia, Transilvania ºi
Moldova, iar copiii ºi nepoþii lor sã înveþe la ºcolile
«multiculturale» despre «istoriile» «carpatice» ºi despre
un anume Eminescu, ºovin ºi falocentrist.
Accidentul acestui ultim pasaj indicã miza unui autor
precum Hurduzeu. Ce repede poate fi el contorizat de
Adrian Nãstase ºi Adrian Pãunescu! Hurduzeu îmi pare
totuºi menit sã anestezieze simþul faptelor ºi al atitudinii
juste  indispensabile în înþelegerea realitãþilor etnopolitice  unor categorii culturale care nu suportã agresivitatea politicã a ultimilor.
Deºi atât de diferit, în atâtea feluri, de Horia-Roman
Patapievici ºi Cristian Tudor Popescu, el are în comun cu
ei nu numai tezele antiminoritare, ci ºi ciudãþenia unei
stilistici chematã sã echilibreze trivialitatea concepþiei.
Ceea ce îi mai uneºte pe cei trei este puterea impactului nefast al demersului lor. În ciuda obscurantismului, a
reducþionismului ºi a fantasmagorismului teoriilor lor, ei
au o ciudatã capacitate de a gãsi emuli în categoria
multiplicatorilor. Ei au ajuns centrul intelectualist al uneia
dintre cele mai insidioase miºc\ri, dacã nu total antioccidentalã, cel puþin net antiamericanã.
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41. De ce România nu a urmat
modelul sârb?
Misiunea americanã a lui Dennis Sammut din 13 iulie
1994, despre care am povestit, a sintetizat situaþia etnopoliticã de la noi în patru anexe: (1) cele mai importante
mãsuri de securitate pozitive care ar fi fost luate de
principalii actori din România; (2) acþiunile acestora,
percepute drept ostile; (3) preocupãrile principalilor actori;
(4) aspiraþiile lor. Care era lista actorilor contând, în
perspectiva misiunii americane, în rezolvarea raporturilor
interetnice din România? Iat-o: Guvernul României;
Guvernul Ungariei; liderii minoritãþii maghiare din
România; grupãrile naþionaliste.
În Raportul prezentat la masa rotundã din 1994, misiunea americanã nu a amintit nimic despre organizaþiile
civice din România. A mai adãugat doar, la actorii anterior
amintiþi, organizaþiile internaþionale.
Dacã doar actorii identificaþi de Dennis Sammut ar fi
existat în România, este posibil ca istoria etnopoliticã a
þãrii sã fi fost suficient de diferitã de cea pe care o
ºtim. Ca argument, sã privim la cazul fostei Iugoslavii.
Conflictul din R.F. Iugoslavia nu este un model pentru
þãrile din regiune. Dar el rãmâne o sugestie asupra a
ceea ce se poate întâmpla într-o þarã unde o minoritate
importantã ºi o majoritate condusã de lideri iresponsabili
nu gãsesc în nici un fel calea unui dialog; au pierdut
orice fel de punþi. În condiþiile în care asemãnãrile dintre
regimul Slobodan Miloºevici ºi regimul Ion Iliescu sunt
departe de a rãmâne superficiale, este firesc sã se punã
întrebarea: de ce soarta lor a fost pânã la urmã atât de
diferitã?
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În R.F. Iugoslavia existã 1,8 milioane de albanezi.
În România existã circa 1,8 milioane de maghiari297.
Primii se bucurã de sprijinul Albaniei ºi de posibila
asistenþã a statelor arabe. Ceilalþi, de sprijinul Ungariei
ºi de o indiscutabilã simpatie internaþionalã. Ambele
comunitãþi, cea albanezã din Iugoslavia ºi cea maghiarã
din România, manifestã o puternicã solidaritate internã.
Ambele au reuºit sã menþinã, ani de zile, o singurã
formaþiune reprezentativã. Ambele au proiecte elaborate,
mizând  inclusiv maghiarii din România  pe autodeterminarea internã298.
ªi în România, ºi în Iugoslavia, evoluþia politicã de
dupã 1989 a fost dominatã de nevoia de autolegitimare
resimþitã de forþele luptând pentru putere. La Belgrad, în
momentul prãbuºirii comunismului, Slobodan Miloºevici,
membru al nomenclaturii, a mizat pe cartea naþionalistã.
A câºtigat. La Bucureºti, dupã revoluþia din decembrie
1989, în fruntea noului organism de putere  Consiliul
Frontului Salv\rii Naþionale  au apãrut patru foºti lideri
comuniºti, având conexiuni, cel puþin în trecut, cu Moscova.
Pentru a se salva de contestaþiile care dominau capitala
þãrii, într-un context foarte fragil, echipa precipitatã în
jurul lui Ion Iliescu a lansat o amplã campanie xenofobã
ºi naþionalistã. A fost utilizatã, în acest scop, întreaga
presã posibil de controlat ºi Administraþia. În Iugoslavia,
Miloºevici a folosit forþele secrete pentru manipulãri,
ºantaj, crime; orice alte acþiuni ce i-au pãrut necesare
pentru victoria strategiei sale naþionaliste. Forþele care
formau armata ocultã a lui Ion Iliescu, interesate de
salvarea membrilor fostei Securitãþi, nu s-au sfiit sã
declanºeze confruntãrile sângeroase de la Târgu-Mureº.
Dar cea mai mare ºi spectaculoasã asemãnare dintre
regimul Ion Iliescu ºi cel al lui Slobodan Miloºevici este
folosirea unor forþe cu caracter paramilitar, împotriva
297. Aceastã cifrã, puþin diferitã de cea a recensãmântului din
1992, a fost datã de unii demografi unguri.
298. Albanezii din Kosovo mergând astãzi spre o autodeterminare
externã.

326

Ruleta. Rom^ni [i maghiari, 1990-2000

celor care se opuneau politicii lor aventuroase. De patru
ori a chemat preºedintele, la începutul anilor 90, la
Bucureºti, miile de mineri din Valea Jiului, pentru a-ºi
rezolva tensiunile politice. Prima datã în ianuarie 1990,
pentru a-i intimida pe cei care-i contestau poziþia. A doua
oarã, în februarie 1990, pentru a zdrobi pe demonstranþi.
A treia oarã, pe 13-15 iulie, minerii au fost din nou
aduºi în Bucureºti, pentru a pune Opoziþia sub teroare.
În septembrie 1991, minerii au venit din nou pentru a da
jos un Guvern care pãrea deja prea reformator.
Exemplele acestea aratã cã ºi în România, ca ºi în
R.F. Iugoslavia, regimul lui Ion Iliescu nu ºi-a impus nici
o limitã în ceea ce priveºte utilizarea violenþei, în scopul
pãstrãrii puterii. ªi, cum regimul Ion Iliescu a pedalat, ca
ºi regimul de la Sud-Vest, pe opþiunea naþionalist-antiminoritarã, ar fi fost gata sã ducã conflictul cu maghiarii,
pe care i-a incitat constant în aceºti ani, pânã la cele mai
sângeroase confruntãri.
Nu spun prin aceastã argumentare cã o escaladare a
conflictului interetnic în România ar fi urmat pattern-ul
iugoslav. Diferenþe fundamentale, precum participarea
maghiarilor (spre deosebire de albanezii kosovari), la viaþa
politicã, ori dispersia minoritãþii maghiare în Transilvania 
unde oricum nu reprezintã decât 35% , ca sã nu mai
vorbim despre absenþa unei tradiþii a utilizãrii armelor
sunt elemente decisive pentru configuraþia eventualului
conflict. Susþin doar cã o astfel de escaladare ar fi fost
foarte posibilã, ar fi cãpãtat o dimensiune naþionalã ºi ar
fi destabilizat întreaga regiune.
Asemãnarea dintre România ºi Serbia existã, din pãcate,
ºi din punctul de vedere al opoziþiei politice la regimul
naþionalist. În ambele þãri, o Opoziþie slabã, fragmentatã,
mediocrã, confuzã. Crearea Convenþiei Democrate din
România, în 1992, coaliþie a Opoziþiei, a fost posibilã
în ciuda contra-voinþei a numeroºi lideri de partid299.
299. În primul rând, Radu Câmpeanu, apoi Sergiu Cunescu, ale
cãror comportamente le-am urmãrit pe viu, atunci, ca
vicepreºedinte al Alianþei Civice.
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Doar presiunea pânã la ameninþare a unor organizaþii
neguvernamentale de masã, în primul rând a Alianþei
Civice a permis acest mariaj. Campania electoralã din
1996, incluzând controlul sistemului electoral, care a
asigurat victoria Opoziþiei din 1996, a depins decisiv de
efortul aceloraºi organizaþii300. Mai mult, ani de zile
partidele fostei Opoziþii au încercat sã câºtige electoratul Puterii, prin declaraþii naþionaliste. Preocuparea
CDR pentru idealul României Mari nu a fost mai
puþin fermã decât preocuparea vecinilor noºtri pentru
Serbia Mare.
ªi atunci, ce a fost altfel în România faþã de Serbia,
pentru ca destinul lor etnopolitic sã fi fost atât de diferit?
Diferenþele de culturã ºi de comportament politic, pe
care le-am enumerat deja, conjuncturile, dar ºi, substanþial  aº insista , locul ºi rolul societãþii civile. Cã
aceastã ultimã explicaþie ar fi credibilã au încercat sã
demonstreze cele 40 de capitole anterioare ale volumului.

*
Un articol semnat de catre Christopher de Bellaigne
ne poate invita la o analogie diferitã. Oare România nu
ar fi putut evolua în direcþia unui autoritarism de tip
militar, de genul celui prin care Turcia întâmpinã problema kurdã?301 Conflictul dintre autoritãþile rom^ne ºi
maghiari ar fi dus  proportions gardées  la un sistem
instituþional cvasimilitar, pe care sã-l foloseascã împotriva
maghiarilor, aºa cum Turcia îl foloseºte pe al sãu împotriva kurzilor302.
Pânã la un punct, un astfel de sistem a ºi fost pregãtit.
Analogia este puternic susþinutã de locul pe care simbolul
300. Aici se adaugã observatorii Pro Democraþiei ori ai Ligii
pentru Drepturile Omului.
301. Christopher de Bellaigne, Justice and the Kurds, in The
New York Review of Books, 24 iunie, 1999.
302. Asta nu motiveazã în nici un fel vreo analogie între situaþia
maghiarilor ºi a kurzilor.
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statului naþional unitar îl are în viaþa românilor ºi
turcilor. În perioada 1992-1996, Ion Iliescu ºi partidul
sãu, în conivenþã cu formaþiunile participante la coaliþia
guvernamentalã  PUNR, PRM [i PSM  au împins
legislaþia statului spre incriminarea diseminãrii propagandei separatiste ori a punerii în pericol a unitãþii
statului, ca în Turcia. Existenþa unei Curþi de Securitate
a Statului, la Ankara, care judecã astfel de delicte în
afara sistemului de justiþie normal, îºi gãseºte un oarecare
corespondent în natura antidemocraticã-cvasimilitarã a
Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii303. Importanþa
serviciilor de informaþii, în jocul politic care are ca obiect
natura centralizatã a statului, trimite la aceeaºi analogie.
Astfel de aspecte au fost analizate, cum am amintit 
fãrã sã invocãm exemplul Turciei , în studiul lucrat cu
Renate Weber în 1995 ºi publicat în primul numãr al
revistei Studii Internaþionale: Naþionalism ºi stabilitatea
statului de drept. Din fericire, pericolele asupra cãrora
atrãsesem atenþia acolo  aducând în primul plan funcþionarea unui sistem instituþional cvasimilitar, ca în Turcia 
sunt, practic, depãºite304. Asta, nu pentru cã nu am fi
avut dreptate. Pericolul este însã o potenþialitate. Ea se
poate actualiza ori nu.

303. În sensul prevalenþei instituþiilor militare în raport cu instituþiile civile în democraþie.
304. Ceea ce nu înseamnã dispariþia lor din viaþa României. În
anul 2001 a fost anunþatã amendarea Legii de organizare ºi
funcþionare a SRI, astfel încât instituþia sã intervinã corespunzãtor în cazurile când apar atitudini pro-federaliste.
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42. Alegerile din anul 2000.
Consociaþionism ºi sfârºitul
erei civice
Am vãzut cum, în perioada 1996-2000, coaliþia dintre
CDR plus USD ºi UDMR s-a aflat sub o presiune naþionalistã formidabil\. Aceasta a fost lansatã în ajunul perfect\rii
negocierilor dintre membrii ei ºi a continuat pânã în
ultimele zile de dinaintea alegerilor. Presiunea naþionalistã explicã într-o oarecare mãsurã poticnirile guvernãrii,
ca ºi dificultatea de a împlini înþelegerile dintre maghiari
ºi partenerii de coaliþie stabilite în toamna anului 1996.
Presiunea explicã parþial ºi de ce pânã la sfârºitul anilor 90
actori  persoane ºi organizaþii  provenind din societatea
civilã ºi-au pãstrat o oarecare pondere în evoluþia etnopoliticã din România. Tensiunile generate de tema deschiderii Consulatului ungar de la Cluj, a plãcuþelor bilingve,
a învãþãmântului în limba maternã, a scandalului de la
Odorheiu Secuiesc, a ceangãilor, a universitãþii maghiare,
a manualelor alternative, a devoluþiei ºi federalizãrii ºi a
altora pe care nu le mai numesc nu au putut fi reglate
în totalitate la nivel politic deºi, paradoxal, liderii maghiari ºi cei români se aflau în jurul aceleiaºi mese a
Executivului.
În particular, Comitetul Helsinki a avut o bunã cooperare
cu Departamentul pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale.
Perioada ministeriatului lui Gyögy Tokay a fost un dialog
permanent asupra felului în care evolua, în detalii, proiectul reconcilierii româno-maghiare305. L-am perceput
305. György Tokay m-a propus ca expert independent, din
partea României, pentru Comitetul consultativ (Advisory
Committee) de pe lângã Comitetul de Miniºtri al Consiliului
Europei, urmând ca decizia finalã sã fie luatã de cãtre
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pe Tokay drept unul dintre cei mai flexibili judecãtori ai
situaþiei politice, poate cel mai bun negociator dintre
liderii maghiari pe care i-am cunoscut.
Colaborarea cu Péter Eckstein-Kovács, dupã ce acesta
a venit la conducerea DPMN, a avut câteva mize importante. Una cu adevãrat remarcabilã, care a ºi reuºit, a fost
introducerea unei norme juridice care sã acopere marele
gol din legislaþia româneascã privind discriminarea306.
Ordonanþa nr. 137 privind eliminarea tuturor formelor de
discriminare a fost adoptatã în vara anului 2000, în timpul
vacanþei parlamentare. Este aproape de necrezut cã ea a
trecut, având în vedere opoziþia visceralã a celor douã
categorii-þintã vizate prin lege: oamenii politici ºi presa.
A fost nevoie de tenacitatea conducerii DPMN, de sprijinul dat din afarã de Centrul de Resurse Juridice ºi de
Fundaþia pentru o Societate Deschisã, de intervenþia salutarã a lui Eberhard-Wolfgang Wittstock307 în Comisia
pentru Drepturile Omului, Cultelor ºi Minoritãþilor
Ministerul Afacerilor de Externe  diriguit pe atunci de
Andrei Pleºu. Conducerea MAE a numit-o însã pe Iulia
Motoc, fapt care a ºocat înalþii funcþionari de la Strasbourg.
Ei au vãzut în aceastã miºcare încã o dovadã a nepotismului
Bucureºtilor  de vreme ce Iulia Motoc era soþia lui Mihnea
Motoc, director în MAE român. De altfel, Mihnea Motoc
era bine cunoscut la Consiliul Europei, întrucât participase
la începutul anilor 90  perioada cea mai conservatoare a
atitudinii româneºti în privinþa problematicii minoritãþilor
naþionale  la dezbaterile pe marginea Recomandãrii 1201 ºi
a Convenþiei-cadru. (Vezi Rapoartele de lucru ale CAHMIN.)
306. Prevederile existente  articolul 317 din Codul penal, cu
referire la propaganda naþionalist-ºovinã, aþâþarea urii de
rasã sau naþionale ºi articolul 247, privind abuzul în serviciu
prin îngrãdirea unor drepturi pe temei de naþionalitate, rasã,
sex sau religie  erau departe de acoperirea diverselor forme
de discriminare. Oricum, deºi au fost semnalate Parchetelor
numeroase cazuri de manifestãri ºovine, existã o singurã
speþã în care o instanþã a pronunþat (abia în luna octombrie
1999) o condamnare pe art. 317.
307. Atunci, vicepreºedinte al Forumului Democrat German din
România ºi reprezentantul în Parlament al comunitãþii germane.
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Naþionale de la Camera Deputaþilor ºi de un ochi de
veghe care sã cupleze la timp actorii amintiþi pentru ca
aceastã cãmilã antidiscriminatorie sã treacã prin urechea
de ac a sistemului legiuitor din România.
Consumarea legislaturii 1996-2000 a însemnat ºi o
progresivã îngroºare a graniþelor care separau clasa politicã ºi lumea civicã, altfel implicatã, pânã în 1996, direct
în bãtãlia pentru putere. Partidele au ajuns sã domine
complet scena intereselor publice. Acelaºi lucru se poate
spune ºi în ce priveºte raporturile dintre români ºi maghiari.
La sfârºitul anilor 90, puþine erau iniþiativele civice care
sã mai joace un rol notabil din punct de vedere etnopolitic.
Doar Pro Democraþia ºi apoi filiala din România a lui
Project on Ethnic Relations au mai adus partidele la
masa comunã  ºi la nivel înalt , spre a le aminti
responsabilitãþile pentru atitudinea lor faþã de minoritãþi.
Pro Democraþia a reuºit sã obþinã semnãtura liderilor
principalelor formaþiuni pe un protocol prin care se angajau sã ducã o campanie pozitivã ºi raþionalã, sã evite
discursul naþionalist ºi extremist la alegerile locale ºi la
cele generale din anul 2000308.
Project on Ethnic Relations a obþinut în anul 2000, de
la reprezentanþii celor mai importante partide: PNÞCD,
PDSR, PNL, PD, ApR, UDMR, promisiunea unei campanii electorale curate (Declaraþia de la Poiana Braºov)309.
În anul 2001, Project on Ethnic Relations a reuºit sã
aducã din nou, la un seminar þinut la Predeal pe tema
308. Respectat însã doar în prima parte a campaniilor.
309. Declaraþia a fost semnatã de cãtre Ioan Mureºan, Nicolae
Ionescu-Galbeni, Gabriel Þepelea, Mihai Gheorghiu
(PNÞCD), Adrian Nãstase, Ioan Mircea Paºcu, Liviu Maior
(PDSR), Valeriu Stoica, Mona Muscã (PNL), Teodor
Meleºcanu, Dan Mihalache (ApR), Béla Markó, Péter
Eckstein-Kovács, Attila Verestóy, György Frunda, László
Borbély, Lázár Madaras (UDMR). Vezi: Dan Pavel, The
Year 2000 Elections in Romania: Interethnic Relations and
European Integration, Working Paper, PER, Princeton, New
Jersey, 2000.
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evoluþiei României spre acomodarea etnicã, principalele
forþe politice. Au fost prezenþi Octavian ªtireanu, Eugen
Mihãescu ºi Gheorghe Rãducanu de la Preºedinþia României,
Valer Dorneanu, Viorel Hrebenciuc, Cosmin Guºe, Rãzvan
Ionescu ºi Mãdãlin Voicu de la PDSR, Valeriu Stoica ºi
Mona Muscã de la PNL, Constantin Dudu Ionescu, Cãlin
Cãtãlin Chiriþã de la PNÞCD, Nicolae Pãun de la Partidul
Romilor ºi Béla Markó, Csaba Takács, László Borbély,
János Demeter, Péter Eckstein-Kovács, Dénes Seres, Zsuzsa
Bereschi ºi István Bartunek de la UDMR310.
Cele douã organizaþii s-au bucurat, ambele, de conducerea unor persoane cu o poziþie interesantã pentru oamenii politici. ªi Cristian Pârvulescu, ºi Dan Pavel, liderii,
sunt politologi care au câºtigat o semnificativ\ audienþã
la televiziune ºi în presã scrisã. Ei au reuºit sã convingã partidele ºi liderii lor în conexiune cu influenþa
personalã  i.e., nu instituþionalã  pe care au obþinut-o
în mass-media ºi în mediile profesionale311. În cazul lui
Project on Ethnic Relations, relaþiile pe care le are conducerea americanã în cadrul establishment-ului din Statele
Unite au contat cu siguranþã.
Sã nu uitãm totuºi cã am dat cele douã exemple ca
titlu de excepþie.

*
Oricum, apropierea alegerilor era privitã ca aducãtoare de nori peste raporturile româno-maghiare. Deºi
catastrofa din toamnã nu putea fi prevãzut\ de nimeni312 
310. Dan Pavel, Political Will: Romanias Path to Ethnic Accomodation, Working Paper, PER, Princeton, New Jersey, 2001.
311. Cele douã organizaþii au promovat împreunã ºi un program
pentru pregãtirea romilor la alegerile din 2000.
312. Spun catastrofã, fãrã sã am în vedere o anumit\ simpatie
politicã. Dar dezastrul era obiectiv, de vreme ce PRM-ul
lui Vadim Tudor a devenit al doilea partid al þãrii, iar în
paralel partidele aflate în competiþie cu PDSR au fost cu
totul marginalizate, PNÞCD ieºind din Parlament.
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nici mãcar de beneficiarii ei  urcarea în sondaje a PDSR
ºi a PRM se vãdea a fi ireversibilã.
Eram îngrijoraþi pentru ce se va întâmpla. Pe acest
fond de nesiguranþã, PDSR a lansat la începutul lunii
noiembrie 2000 programul sãu electoral, care surprindea
mai ales prin capitolul referitor la minoritãþile naþionale.
Documentul ne întâmpina cu declaraþii generale pozitive:
Protecþia minoritãþilor naþionale va fi realizatã prin
asigurarea posibilitãþilor pentru manifestarea liberã ºi
deplinã a tuturor minoritãþilor, a respectãrii drepturilor
omului, în conformitate cu angajamentele României de
integrare europeanã ºi euro-atlanticã. Mai vãzusem. Ne
aºteptam la un discurs demagogic. Dar PDSR mergea de
aceastã datã mai departe, asumându-ºi lucruri concrete,
printre care continuarea ºi dezvoltarea iniþiativelor instituþionale ºi legislative din ultimul deceniu. Referirea la
dezvoltarea instituþionalã ºi legislativã reprezenta o
trimitere implicitã la temele legislative în suspense, precum
legea administraþiei locale.
Sau iatã formularea: PDSR va acþiona pentru dezvoltarea diversitãþii culturale în folosul întregii societãþi,
în scopul excluderii apariþiei unor curente de orientare
extremistã care promoveazã intoleranþa ºi ura interetnicã.
A vedea diversitatea etno-culturalã ca o valoare, pusã în
contrapunct cu atitudinile extremisme, nu era chiar o
declaraþie oarecare.
Atitudinea era întãritã de o altã idee: În concepþia
PDSR, minoritãþile sunt pentru orice þarã o mare resursã.
Un bun management al acestei resurse este o cale de a
servi în egalã masurã dezvoltarea identitãþii minoritãþilor,
cât ºi o cale de a garanta cooperarea interculturalã. Acest
model poate fi definit ca un model civic-multicultural.
Conceptul unui model civic-multicultural era ceva
nou în concepþia partidelor politice. Programul de guvernare indica ce se înþelegea prin acest concept, enumerând
asigurarea unui cadru comunitar favorabil dezvoltãrii fiecãrui model cultural, transferul cãtre majoritate a valorilor culturale ale minoritãþilor, gestionarea diversitãþii, a

334

Ruleta. Rom^ni [i maghiari, 1990-2000

tensiunilor ºi a distorsiunilor ce pot sã aparã la un moment
dat, astfel încât sã poatã fi prevenite conflictele. Conceptul
de multiculturalitate era deci prins în sensul lui propriu.
Nu este clar în ce mãsurã însuºi PDSR era conºtient
de anvergura pasului doctrinar pe care l-a fãcut. Dar
conceptul se afla printre obligaþiile de principiu ale formaþiunii care urma sã formeze  era aproape sigur în
noiembrie 2000  viitorul Guvern.
PDSR mai avea în vedere extinderea cadrului existent
pentru reprezentarea minoritãþilor în structurile de decizie
ºi administrare ºi asocierea lor la actul de guvernare.
Maghiarilor le promitea extinderea cadrului existent al
învãþ\mântului, interconectarea ºi integrarea problemelor
culturale în limba maghiarã la radio ºi televiziune, asigurarea condiþiilor pentru folosirea limbii materne în
activitãþile publice.
Prin publicarea acestui program, PDSR introducea
în discursul public un alt cadru de dezbatere. El fãcea
partidul disponibil pentru negocieri cu o formaþiune naþionalã minoritarã. Porþiunea din programul PDSR privind
minoritãþile a fost tradusã în maghiarã ºi transmisã filialelor din Transilvania.

*

Discuþii pentru o eventual\ colaborare între PDSR ºi
UDMR avuseserã loc cu mult timp înainte de alegeri.
Între liderii UDMR nu erau puþini cei gata sã se alãture
unui Guvern PDSR. Unii ar fi dorit ca populaþia maghiarã
sã fie lãmuritã asupra beneficiului acestui statut. Lunarul
Provincia din Cluj a ºi acordat un spaþiu dezbaterii asupra
eventualitãþii revenirii UDMR la guvernare.

*

Ceea a fost scris pe hârtie în programul de guvernare
electoral nu a fost dezminþit în paºii fãcuþi ulterior de cãtre
Cabinetul Adrian Nãstase313. La începutul anului 2001,
313. Excepþie face transformarea Departamentului pentru Protecþia
Minoritãþilor Naþionale într-un Departament pentru relaþii
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prim-vicepreºedintele (atunci) Adrian Nãstase, devenit
ulterior preºedintele PDSR, ºi Béla Markó, preºedintele
UDMR, au semnat un protocol, ale cãrui principale puncte
erau: finalizarea legii administraþiei locale, cu referire
explicitã la dispoziþiile privind utilizarea limbii materne
în cazul unui procentaj de peste 20% populaþie; demilitarizarea treptatã, pânã cel mai târziu în anul 2002, a
unor servicii comunitare; crearea cadrului organizatoric
ºi profesional pentru asigurarea finanþãrii liniei de învãþãmânt cu limba de predare maghiarã în Universitatea
Babeº-Bolyai; lãrgirea structurilor de învãþãmânt în limba
maghiarã, prin introducerea predãrii în aceastã limbã ºi
în alte instituþii de invãþãmânt superior; interconectarea
ºi integrarea programelor în limba maghiarã de radio ºi
televiziune, inclusiv prin înfiinþarea de noi posturi ºi
mãrirea timpilor de antenã; asigurarea unei corecte reprezentãri în actul de guvernare ºi în structurile socio-profesionale ale þãrii pe baza principiului egalitãþii ºanselor.
PDSR ºi UDMR se angajau sã revadã cel puþin trimestrial îndeplinirea punctelor protocolului.
La mijlocul lunii februarie 2001, preºedintele Béla
Markó declara: Trebuie sã admitem cã, în prezent,
cel mai devotat ºi mai îndârjit susþinãtor al protocolului
interetnice  condus de un secretar de stat  aflat în subordinea
Ministerului Informaþiilor Publice. Astfel, sistemul instituþional în materie a fost diminuat, ºi nu dezvoltat, aºa cum se
promisese. APADOR-CH declara, la 19 decembrie 2000,
urmãtoarele: APADOR-CH face un apel conducerii PDSR
sã renunþe la o decizie care ar diminua «drepturi de participare» deja câºtigate de cãtre minoritãþile naþionale din
România ºi ar fi consideratã un semnal negativ, în privinþa
felului cum intenþioneazã noile forþe politice sã trateze
problematica minoritãþilor naþionale. APADOR-CH solicitã
sã se pãstreze actualul statut al conducãtorului organului de
specialitate, de Ministru delegat pe lângã Primul-Ministru
ºi membru al Guvernului. Un anunþ cât mai grabnic în acest
sens, venit din partea PDSR, ar domoli îngrijorarea minoritãþilor naþionale ºi a celor care promoveazã protecþia lor.
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semnat cu UDMR, al punerii sale în practic\, este însuºi
primul-ministru. Este posibil ca aceastã atitudine sã nu
fie decât o tacticã de moment, însã cred c\ liderii PDSR,
inclusiv Ion Iliescu, au înþeles cã trebuie sã adopte un
altfel de comportament faþã de problema maghiarilor
decât pân\ în 1996314. Declaraþia era motivatã de rezistenþa conducerii PDSR faþã de disidenþa parlamentarilor
naþionaliºti Adrian Pãunescu ºi George Pruteanu, în privinþa procentului de 20% prevãzut de legea administraþiei
locale ºi a altor puncte din protocol.
La rândul ei, UDMR s-a dovedit a fi cel mai fidel
susþinãtor al PDSR  apoi, PSD  în Parlament. Atât de
fidel, încât formaþia condusã de Béla Markó a acceptat sã
voteze pânã ºi proiectul privind secretul de stat ºi de
serviciu  un document sfidãtor pentru democraþia româneascã315. Bãtãlia bugetului a fost câºtigatã de PDSR tot cu
sprijinul maghiarilor. Liderii partidului de guvernãmânt
ºi cei maghiari s-au felicitat reciproc de multe ori, insistând asupra capacitãþii lor de a respecta protocolul.
Desigur, nu era vorba despre o politicã a PDSR în
chestiunea minoritãþilor cu totul coerent\. Prezenþa vechii
gãrzi a PDSR pe care o invoca Béla Markó316, arãta cã
presiunea asupra relaþiilor interetnice rãmânea o umbrã
ameninþãtoare. Trebuie însã subliniat faptul excepþional
cã formaþiunea care a grupat, zece ani, o parte substanþialã a populaþiei cu mentalitate naþionalistã  dar, sã
zicem, nu extremistã  era acum reprezentatã de un partid
care îºi negocia strategiile cu UDMR. Într-un fel, Uniunea
a devenit parte a actului de guvernare. Pentru formaþiunea
reprezentativã a comunitãþii maghiare, importantã nu era
participarea zi de zi la actul concret al administrãrii vieþii
314. Cotidianul, vineri, 16 februarie 2001.
315. Proiectul a fost adoptat, apoi, dupã ce însuºi Adrian Nãstase
s-a scuzat pentru promovarea lui, a cãzut prin decizia Curþii
Constituþionale.
316. O garniturã veche, dupã expresia lui Béla Markó.
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publice, ci capacitatea de a avea un cuvânt în privinþa
chestiunilor care privesc minoritatea.

*
Aºa se face cã pânã în vara anului 2001, UDMR se
profila un partener cu vechime  vreme de cinci ani!  la
decizia de nivel statal în chestiuni ce privesc interesele
minoritãþii317. Încet-încet, statutul minoritãþii maghiare
din România prindea alt contur. Tradus în concepte, aceasta
înseamnã îndreptarea democraþiei româneºti într-o direcþie consociaþionistã.
Despre un consociaþionism românesc a vorbit ºi Alina
Mungiu-Pippidi în volumul sãu, Transilvania subiectivã,
dar într-un sens neadecvat, ca participare a UDMR la
guvernare. Cel care avea sã revinã asupra conceptului,
punându-l în cadrele sale fireºti, a fost tot Gusztáv Molnár.318
Intervenþia lui Molnár a deschis calea unor analize mai
atente, cumva mai tehnice ºi ducând analiza spre capãt,
cum sunt cele ale lui Alpár Zoltán Szász319 ºi Zoltán
Kántor320, din lunarul Provincia. Ceea ce înseamnã cã
astãzi avem o enumerare a presupoziþiilor ºi a argumentelor de bazã cu privire la posibilitatea unui consociaþionism
româno-maghiar; adicã a unui sistem în care majoritatea
românã acceptã sã negocieze cu minoritatea maghiarã
317. Ca ºi anterior, anumite prevederi depãºesc cu mult tema
minoritarã, având impact asupra întregii societãþi (vezi prevederile vizând demilitarizarea unor servicii comunitare).
318. Gusztáv Molnár preferã însã termenul consociativ: ªansele democraþiei consociative în Transilvania, in Provincia,
nr. 6, 2000. Prezentarea consociaþionismului poate fi
gãsitã în volumul lui Arend Lijphart, Democracy in Plural
Societies (1977). Recenta carte a lui Lijphart, Modele ale
democraþiei (1977), Polirom, Ia[i, 2000 se referã pe larg la
consensualism.
319. Szász Alpár Zoltán, Modele ale democraþiei în România 
ºanse ºi realitãþi, in Provincia, nr. 3, 2001, p. 4.
320. Kántor Zoltán, Consocierea în Ardeal, in Provincia, nr. 4,
2001, p. 7.

338

Ruleta. Rom^ni [i maghiari, 1990-2000

soluþiile la problemele minoritãþii, plãnuind consensul, ºi
nu recursul la vot.
Pentru Molnár, un sistem consociaþionist trebuie proiectat pentru Transilvania, unde locuieºte majoritatea
covârºitoare a comunitãþii maghiare. Regiunea ar urma sã
devinã ºi politic spaþiul comun al maghiarilor ºi românilor de acolo  adic\, al transilvanilor , iar provincia
s\-ºi prezerve valorile civilizatorii prin devoluþia ei în
cadrul statului român321. Deci, o linie nouã pentru o
teorie veche.
Revin la Molnár: Aceast\ democraþie prin consens,
care caut\ armonie, vrea s\ rezolve conflictele prin cooperarea diverselor elite, ºi nu prin decizie majoritar\.
Problema tezei lui Gusztáv Molnár  am argumentat
într-o replicã publicatã tot în Provincia322  ar fi cã
devoluþia Transilvaniei pare, în orizontul de timp relevant
din punct de vedere politic, cu totul iluzorie. Dacã existã
un program consociaþionist, atunci el ar putea avea în
vedere comunitatea maghiarã din România în raport cu
populaþia româneascã, ºi nu comunitatea maghiarilor transilvani în raport cu comunitatea românilor transilvani323.
Deplasarea scãrii comunitare schimbã însã logica a ceea
se poate face ºi deci a ceea ce se va cãuta a fi fãcut.
Într-un fel, se pune problema negocierii între reprezentanþii unor comunitãþi aflate în raportul de 1 la 3324, altfel
321. Molnár Gusztáv, Problema transilvanã, in Gabriel Andreescu,
Molnár Gusztáv (coord.), Problema Transilvanã, Editura
Polirom, Ia[i, 1999, pp. 12-40.
322. Gabriel Andreescu, Alegerile locale ºi definirea unui alt
joc politic, in Provincia, nr. 3, 2000.
323. De vreme ce problema de principiu are sens, dacã ea are ºi
practic sens.
324. Conform recensãmântului din 1992, ar fi 1.603.923 maghiari
la 5.684.142 români (Árpád E. Varga, Limbã maternã,
naþionalitate, confesiune. Date statistice privind Transilvania
în perioada 1880-1992, in Fizionomia etnicã ºi confesionalã
a regiunii carpato-balcanice ºi a Transilvaniei, Asociaþia
Culturalã Haáz Rezsö, Odorheiu Secuiesc, 1996, pp. 83-133.
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dec^t pentru un raport de 7 la 100325. Una este sã rezolvi
temele unei populaþii de 7,7 milioane de locuitori, alta 
ale uneia de 23 de milioane326. Dacã s-ar putea imagina o
reprezentare a românilor din Transilvania în chestiuni
de ordin specific comunitar  sã zicem  de cãtre o
anumitã elitã 327, aceastã presupoziþie ar fi cu totul lipsitã
de sens pentru românii din România328.
Iatã de ce spaþiul de negociere inter-comunitarã, în
România, s-ar reduce la micul, dar importantul spaþiu
de negociere dintre coaliþia majoritarã ºi reprezentanþii
minoritãþii maghiare. Este posibil ca existenþa unei unice
formaþiuni reprezentative a maghiarilor sã fie un avantaj
esenþial în susþinerea unui program consociaþionist. Ce
poate oferi majoritatea? Acceptarea, respectarea ºi, eventual, participarea la dezvoltarea unui proiect comunitar
maghiar, incluzând o reprezentare maghiarã în spaþiul
instituþional.

*
Presupoziþia unei democraþii consociaþioniste este însã
cã regula, ca atare, a unui consens între majoritate ºi
325. În schimb, în context etno-cultural, se pãstreazã o problemã
de fond, indiferentã la scarã: perpetuarea majoritãþii, aºa
cum nu se întâmplã în cazul segmentãrii ideologice a spaþiului politic între majoritate-opoziþie  unde funcþioneazã
regula alternanþei.
326. Nu este deloc ciudatã funcþionarea sistemului consociativ
în þãrile mici, precum Olanda, Belgia sau Elveþia.
327. Presupoziþia este de fapt formalã. Ea ar fi contestatã de o
lungã listã de fracturi în interiorul societãþii româneºti
transilvane, dintre care una, radicalã, era notatã, tot în
numãrul din octombrie al Provinciei, de cãtre Ovidiu Pecican:
fractura dintre o majoritate care continuã sã fie profund
ancoratã în logica ºi ritualurile de clan ancestral, o logicã
tribalã ºi o minoritate care a descoperit individualismul
burghez ºi raþionalitatea cartezianã cãutând sã construiascã un alt tip de solidaritate.
328. Cineva ar putea gãsi aici încã un argument privind caracterul
specific al relaþiilor intercomunitare din Transilvania.
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minoritate a fost acceptatã, ceea ce se negociazã mai
departe fiind doar substanþa consensului329. E nevoie deci
de o mentalitate consensualã. De o mentalitate a compromisului ºi a dialogului. România pare, în sens general,
foarte departe de aºa ceva. Paradoxal, lucrurile ar putea
sã arate mai bine exact în ceea ce priveºte raporturile
româno-maghiare. Participarea la guvernare a UDMR
timp de patru ani a avut un impact mai important asupra
perceperii colective decât bãnuim. Scãderea sensibilã a
capacitãþii de manipulare naþionalistã s-a vãzut la sfârºitul
anilor 90330. Este probabil ca PDSR sã fi avut date, când
a evaluat strategia pre- ºi post-electoralã faþã de maghiari.
Din punct de vedere etnopolitic, înþelegerea dintre PDSR
ºi UDMR este aproape echivalentã cu participarea la
guvernare331. Susþinerea protocolului pânã la alegerile
din 2004332 are, ca urmare, o mizã fundamentalã. Dacã
lucrul acesta se va realiza, este probabil ca urmãtoarea
coaliþie majoritarã sã continue o formã de aranjament de
tip executiv sau legislativ cu maghiarii. În acel moment,
am putea vorbi despre un consociaþionism româno-maghiar.
Ceea ce începe sã fie obicei al implicãrii maghiarilor în
deciziile care-i privesc va fi devenit o tradiþie.
Obstacolele în faþa unei evoluþii în sensul descris mai
sus nu lipsesc. Unul reflectã echilibrul pe care partidele
329. Aici greºea Alina Mungiu-Pippidi.
330. A accepta aceastã afirmaþie înseamnã a accepta ºi faptul cã
incredibila creºtere a PRM în alegerile din anul 2000 nu a
reflectat dimensiunea sa naþionalistã  ceea ce cred.
331. Dan Pavel preferã sã vorbeascã în primul caz despre o
coaliþie executivã, în celãlalt  despre una legislativã.
(Vezi Dan Pavel, Coaliþia PSD-UDMR ºi relaþia româno-maghiarã, in Ziua, 3.09.2001.) Sintagmele au avantajul 
în context  cã pun accentul pe faptul coaliþiei, nu pe
natura ei.
332. ªi în luna septembrie 2001, deci pe fondul crizei create de
Legea statutului maghiarilor din þãrile vecine, se mai punea
problema ca UDMR-ului sã i se ofere portofolii guvernamentale. (Evenimentul Zilei, PSD tenteazã UDMR cu
intrarea la guvernare, 12.09.2001.)
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româneºti reuºesc sã-l menþinã  sau nu!  în acest
context foarte delicat al vieþii politice interne. Nu se va
putea visa la consociaþionism, dacã PRM va creºte în
continuare. Indiferent de ce se întâmplã însã pe scena
partidelor româneºti  cu excepþia destabilizãrilor extremiste , câºtigãtorii de la un moment dat au multe argumente pentru a continua tradiþia în formare ºi puþine
pentru a o renega.
O altã piedicã serioasã a cãzut din cer ºi ea se numeºte
legea maghiarilor din þãrile vecine Ungariei 333. În principiu, ne aflãm în faþa unui act normativ prin care se
acordã asistenþã maghiarilor din afara graniþelor. Persoanele care doresc sã beneficieze de avantajele legii
trebuie sã solicite un certificat de maghiar (sau un
certificat de rudã maghiarã) de la organismul maghiar
competent, pe baza unei recomandãri eliberate de cãtre o
organizaþie care reprezintã comunitatea naþionalã maghiarã dintr-un stat în statul respectiv, recunoscutã ca
atare de Guvernul ungar.
Mecanismul de asistenþã creat de cãtre Guvernul maghiar
este unul dintre cele mai riscante pe care le putea propune.
Prin dreptul sãu de a selecta ce organizaþie doreºte ca
organizaþie de recomandare, Ungaria poate avea o intervenþie decisivã în raporturile dintre formaþiunile maghiare
din þãrile vecine. Legea poate fi deci un instrument de
influenþare a opþiunilor minoritãþii maghiare, transformând loialitatea identitarã într-o loialitate politicã.
Administrarea certificatului maghiar poate fi ºi un
instrument de intervenþie a organizaþiei recunoscute de
statul maghiar asupra membrilor comunitãþii maghiare.
Cine ar putea împiedica autoritatea de examinare sã elibereze certificatul de rudã maghiarã, în conformitate cu
333. Legea se referã la maghiarii care nu sunt cetãþeni ai Ungariei
ºi care trãiesc în Croaþia, R.F. Iugoslavia, România, Slovenia,
Slovacia ºi Ucraina. În proiect fusese inclusã, iniþial, ºi
Austria.
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o politicã proprie de încurajare a identitãþii maghiare a
copiilor334?
Însã cele mai ferme observaþii se refer\ la spiritul
legii. Acesta reprezintã un proiect politic de mobilizare a
naþiunii maghiare. Dreptul internaþional promoveazã grija
unui stat pentru soarta minoritãþilor din alte state. În
acest sens, sentimentul naþional este chemat sã protejeze.
Nu sã mobilizeze. El vine în întâmpinarea persoanelor,
nu pune persoanele în slujba naþiunii.
Legea ungarã schimbã datele. Loialitatea naþionalã
este chematã sã unifice intereselor maghiarilor din toatã
regiunea Central-Est Europeanã. Legea face intrarea, în
dreptul internaþional, a naþiunii maghiare în sens etnic,
punând astfel în pericol logica patriotismului constituþional din þãrile din jur335.
Astfel, legea privind maghiarii din þãrile vecine creeazã
un nou cadru problemei echilibrului dintre minoritate ºi
majoritate. Minoritatea pare a nu mai fi atât de interesatã
sã regleze problemele ei comunitare cu majoritatea  de
vreme ce o parte dintre aºteptãri sunt rezolvate de cãtre
Budapesta. ªi nici nu mai poate fi minoritatea maghiarã
privitã în acelaºi fel, ca partener în sine  de vreme ce
este, în primul rând, parte a unei comunitãþi mai mari 
pentru realizarea unui proces consensual.
Iatã deci ce cadou a oferit echipa Viktor Orbán comunitãþii internaþionale. O perspectivã pe care aceasta va
trebui sã o absoarbã.
334. Legea vine limpede în întâmpinarea comunitãþii maghiare,
preocupatã de preponderenþa copiilor românofoni în familiile cu un soþ maghiar (în proporþii depinzând de originea
tatãlui/mamei).
335. Desigur, nu prea vedem manifestându-se, la noi ºi în regiune,
o mentalitate de tip patriotism constituþional. Dar punerea
la baza statului a unei logici de tip patriotism constituþional reprezintã o normã a dreptului internaþional 
reflectatã ºi în Constituþia României cu limitele despre care
am vorbit. Nu este logic sã invoci, pe de o parte, dreptul
internaþional în materie ºi patriotismul constituþional, iar pe
de altã parte  sã promovezi naþiunea etnicã.

Epocile

343

O va absorbi. Aºa cum trebuie sã o absorbim ºi noi.
Pe fondul problemelor pe care le ridicã legea votatã la
Budapesta, Guvernul Nãstase nu a gãsit ceva mai bun
decât sã fluture mãsuri de autoritate ºi sã revinã la schema
joasã a pericolului federalist. Cum, practic, autoritãþile
române nu pot sã facã nimic, aceastã fazã va trebui depãºitã la un moment dat336.
Dacã am ajuns s-o luãm pe acest drum, al unui posibil
consociaþionism în relaþia româno-maghiarã, meritã sã ne
punem speranþele în succesul lui. Cele douã comunitãþi
au o distanþã lingvisticã notabil\. Într-o lume în care
distanþele ºi comunicarea s-au apropiat cum s-au apropiat,
coagulãrile culturale vor prefera ºi ele calea de înþelegere
cea mai uºoarã. Un grad de separare avansat, aºa cum
pare sã aibã minoritatea maghiarã de la noi, ca ºi din
celelalte ]ãri central sau est europene  un grad de privatitate comunitarã înaltã, ca sã folosesc un concept la care
þin , poate fi cel mai bine administrat politic printr-o
formulã consociaþionistã.
Stabilizarea progreselor concrete în sensul consociaþionismului presupune însã transformarea actualei situaþii
într-un proiect al maghiarimii; într-o atitudine capabilã
sã asigure predictibilitate internã ºi externã. O perspectivã
consociativã ar întãri magnitudinea ºi demnitatea a ceea
ce UDMR a câºtigat pânã astãzi. Aceasta ar permite ºi
mobilizarea comunitãþii maghiare în jurul unui obiectiv
aproape de idealul ei de comunitate co-participantã
la statul român. Desigur, ca formaþiune interesatã în
conservarea unicitãþii, UDMR are un interes fundamental
336. Cum sã se interzicã aplicarea legii pe teritoriul României,
cum s-a spus? Sã se retragã paºapoartele maghiarilor, ca sã
nu ajungã în Ungaria? Sã se blocheze finanþarea organizaþiilor maghiare din þarã cu bani de la Budapesta? Sã se
interzicã autoritãþilor ungare eliberarea certificatelor de
maghiar? Poate cineva împiedica UDMR sã elibereze recomandãri? Toate acestea ar intra în conflict ce legea internã,
cu cea internaþionalã, iar din punct de vedere practic ar fi
imposibil.
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în prezervarea funcþiilor ei de reprezentare ºi administrare
a proiectului comunitar. Nimic nu poate fi mai asigurator,
mai înalt ºi mai mobilizator decât statutul ei de partener
la un mecanism consociaþional.
Dacã România va deveni parte a Uniunii Europene,
minoritatea maghiarã tot va trebui sã se raporteze la
majoritate. E adevãrat cã atunci va fi posibilã întreaga
exploatare a logicii regionale, asta însemnând o creºtere
considerabilã a relaþiilor maghiarilor din România cu
comunitatea maghiarilor din jurul Budapestei. Dar, chiar
într-o Europã federalã, maghiarii vor rãmâne parte a unei
logici naþionale ºi deci indispensabil legaþi într-un proces
de negociere cu statul român337.
Dacã tendinþa consociaþionistã se va realiza, aceasta
va duce, pe linia care s-a conturat din ce în ce mai ferm cu
trecerea timpului, la sfârºitul erei civice. Marile probleme
etnopolitice româno-maghiare îºi vor gãsi rezolvarea,
în acest context, în negocierile dintre elitele politice.
Militantismul civic, adicã lupta dusã prin demonstraþia
exemplului, ca expresie a puterii celor fãrã de putere,
îºi va fi gãsit rostul într-un moment al istoriei când el (ea)
nici nu avea alternativã. Pentru România, acest moment a
durat între 1990 ºi 2000. Epoca militantismului civic se
întinde pe o porþiune de timp care nu înseamnã prea mult
în viaþa unei naþiuni. Dar nu înseamnã prea puþin în viaþa
unui om: zece ani.

337. Aceasta este ºi logica definiþionalã a unei federaþii: componentele federaþiei nu pot fi în nici un caz supuse unui proces
de redefinire teritorialã, aºa cum se poate face cu unitãþile
administraþiei locale. (William H. Riker, European Federalism. The Lessons of Past Experience, in Joachim Jens
Hesse [i Vincent Wright (coord.), Federalizing Europe?
The Costs, Benefits, and Preconditions of Federal Political
Systems, Oxford University Press, 1996).
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