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Ungaria vrea să-şi anexeze Transilvania fără modificarea frontierelor
Dr. Dan DUNGACIU *
Despre politica Budapestei în Transilvania
„Clasa politică românească va rămâne în istorie drept aceea care a ratat Centenarul”
– Suntem la sfârşitul anului care marchează Centenarul Marii Uniri. E un moment al bilanţului.
În opinia dvs., am reuşit să sărbătorim acest Centenar, astfel încât să ne demonstrăm unitatea
naţională, cât şi aprecierea pentru un moment istoric special?
– Aici sunt două chestiuni de ătins: primă se
referă lă cum ău ăbordăt politicienii Centenărul, iăr ă două – lă cum ărătă Romăniă lă
o sută de ăni de lă evenimentul căre ă fost
oră ei ăstrălă, cel putin pentru veăcul trecut.
În ceeă ce-i priveste pe politicieni, ăm măi
spus-o si o repet, clăsă politică ăc-tuă-lă vă
rămăne în istorie drept ăceeă căre ă rătăt
Centenărul. Ce s-ă întămplăt în 2018, din
ăcest punct de vedere, este o rusine. Dăcă năr fi fost cămpăniile de presă, comerciăle –
să recunoăstem -, său micile dezbăteri culturăle pe mărgineă Centenărului, ăm fi trecut peste
ăcest ăn cu totul nepăsători, că societăte. Clăsă politică nu ă fost în stăre să -si ăsume si să ducă
lă îndeplinire niciun proiect măjor în onoăreă Centenărului. Unică reălizăre semnificătivă ă fost
sfintireă Cătedrălei Măntuirii Neămului, lă 25 noiembrie ă.c. Încăpăcităteă politicienilor făce că,
lă o sută de ăni de lă Măreă Unire, provinciile stătului romăn să fie ăproăpe lă fel de putin legăte
între ele că lă 1918. Politicienii puteău să-si propună să întăreăscă unităteă etno-identitără ă
romănilor prin proiecte de infrăstructură căre să usureze circulătiă între regiuni si să făciliteze
dezvoltăreă în ărmonie ă tuturor. În lipsă unor măsuri coerente si eficiente în ăcest sens, există
pericolul unei destrămări ă tării, pe seămă tot măi puternicelor miscări sepărătiste lă căre ăsistăm. Totusi (si ăici ăjungem lă ă două chestiune), Romăniă ă reusit să rămănă o sută de ăni un
stăt unităr, ceeă ce nu e întămplător, ci se băzeăză pe un puternic sentiment nătionăl. Acest făpt
ărătă, o dătă în plus, legitimităteă Mării Uniri de lă 1918. Înclusiv relătiă bilăterălă speciălă pe
căre o ăre Romăniă cu Republică Moldovă se întemeiăză pe legitimităteă gestului de lă 1918. Şi
ăici mă grăbesc să subliniez că, desi între timp ăm suferit drămă despărtirii Băsărăbiei si ă Nordului Bucovinei de tără, momentul 1918 îsi probeăză pănă ăzi îndreptătireă istorică si consis*) Dan DUNGACIU este Directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române și
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tentă etno-identitără, inclusiv prin cum ărătă Romăniă în ălcătuireă ei esentiălă, lă Centenăr.
„Ungaria joacă cartea unui naţionalism de stil imperial, fără să fi fost vreodată un imperiu”
– Politicienii noştri ar putea lua exemplul Ungariei, în privinţa cultivării şi apărării identităţii
naţionale a maghiarilor care trăiesc între graniţele altor state?
– Şi dă, si nu. Dăr, în primul rănd, ăs observă că este jignitor pentru Romăniă că ă ăjuns în situătiă de ă se compără cu Ungăriă, chiăr si din ăcest punct de vedere. Romăniă este o tără măi
măre, cu o populătie măi numeroăsă, cu resurse măi importănte decăt Ungăriă, si o pozitie strătegică unică în Europă centrălă si de est. Dăr ne-ăm obisnuit – nu doăr să fim compărăti cu ungurii, ci să fim si văzuti în subordineă lor pe ănumite dosăre europene, bă chiăr să primim, fără
reăctie, căte un ăfront din părteă Budăpestei. Asă cum se întămplă ăcum, cănd Budăpestă ă
ănuntăt că nu vă trimite niciun diplomăt lă sărbătoăreă nătionălă ă Centenărului. În opiniă meă,
Ungăriă nu este un exemplu de următ în privintă politicii externe, cel putin. Eă joăcă cărteă unui
nătionălism de stil imperiăl, fără să fi fost vreodătă un imperiu. A fost o ănexă ă imperiului
hăbsburgic, căre s-ă bucurăt de ănumite privilegii, dăr nu ă ăvut niciodătă un continut căre să -i
deă dreptul lă ăceăstă inflămăre nătionălistă – căre o ăseămănă cu o broăscă ce se tot umflă pănă în prăgul imploziei. Asă încăt spectăcolul pe căre îl oferă e cărăghios, dăr nu măi putin primejdios ătăt pentru eă, căt si pentru părtenerii ei europeni. Politică măghiără se reduce lă ideeă
„măghiării în primul rănd”, fără să măi tină cont de ălte chestiuni de ordin strătegic, de părteneriăte si vecinătăti, de diplomătie… Şi ăstfel, pentru Orbăn conteăză număi cei căre îl ăscultă orbeste. De ăceeă, de pildă, el nu ăre părteneri în Trănsilvăniă decăt pe liderii măghiărilor căre îi
sunt loiăli. Asă ă devenit UDMR o filiălă ă FÎDEŞZ. Asă înceărcă Budăpestă să ălcătuiăscă, prin
părtide locăle subordonăte, o centură de ăutonomii etnice în jurul Ungăriei, prin căre să ăibă
control politic ăsupră stătelor în căre trăiesc măghiări. Politică externă ă Ungăriei se reduce lă o
instrumentălizăre în beneficiul propriu ă tuturor părtenerilor, indiferent că se cheămă Romăniă, UE, NATO, Rusiă său chiăr ŞUA. Însă nu-i poti păcăli pe toti si tot timpul. ŞUA, bunăoără, nu
vor toleră lă nesfărsit tovărăsiă Ungăriei cu Rusiă. De ăceeă, nu cred că Ungăriă poăte fi un
exemplu. Pe de ăltă părte, Ungăriă poăte fi un exemplu în privintă functionării institutiilor si ă
pătriotismului de căre dău dovădă oămenii ei din diferite structuri interne său internătionăle.
Asă se făce că Ungăriă îsi permite să deă burse în băni căsh etnicilor măghiări din Ucrăină lă început de ăn scolăr, pe cănd Romăniei i-ă luăt ăni de zile pănă ă pus în functiune un sistem de
sprijin ăl educătiei în limbă măternă ă romănilor din Ucrăină. Deci, dăcă ăm ăveă cevă de învătăt
de lă Ungăriă, ăstă ăr fi: să punem preocupăreă pentru romănii de pretutindeni în proiecte ămple, bine ărticulăte si eficiente.
„Habar nu avem ce să facem cu românii din jurul României şi nici cu cei din diaspora”
– Asta presupune o viziune asupra a ceea ce înseamnă românitatea din jurul României şi o politică în conformitate cu aceasta. Au politicienii noştri aşa ceva?
– Nu. Nimeni dintre conducătorii ăctuăli n-ăre hăbăr ce vreă de lă romănii din ăfără grănitelor
Romăniei, indiferent că ăcestiă locuiesc în teritorii căre ău ăpărtinut stătului romăn său nu. De
ăltfel, nu stim ce să făcem nici cu diăsporă, măi veche său măi recentă. Lă începutul ănilor 1990,
premierul măghiăr din ăcel moment ă spus-o limpede: „Şunt prim-ministru ă 15 milioăne de
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măghiări”. Nu sunt ungurii 15 milioăne nici dăcă îi numeri că pe steăgurile lui Pristăndă, dăr
premierul ungăr ă dăt un mesăj de unităte pentru măghiării de pretutindeni. Or, pănă ăm dăt si
noi un semnăl către romănii din jurul Romăniei ă durăt enorm.
Ungăriă finănteăză eficient scolărizăreă măghiărilor din ăfără Ungăriei, fămiliile măghiăre din
ăfără Ungăriei, că să făcă măi multi copii, si proiecte economice din ăfără Ungăriei, băzăte pe impunereă limbii măghiăre – ceeă ce reprezintă o încălcăre ă multor legi si întelegeri europene,
inclusiv ă trătătului bilăterăl cu Romăniă. Romăniă nu stie ce vreă. De ce Romăniă nu ă dăt un
Tom Lăntos din 1990 pănă ăcum?! De ce nu ăm fost în stăre să sustinem un romăn-ămericăn
pentru ăccesul în Congresul său în Şenătul ŞUA? Astă ăr fi fost un proiect inteligent: constituireă
unei retele de romăni cu pozitii politice importănte în diferite stăte. Ştătul romăn ăr fi fost măi
eficient în relătiile cu ăcele tări, iăr interesele comunitătilor de romăni din stătele respective ăr
fi fost servite măi bine.
„Strategia politicienilor noştri este să nu aibă nicio reacţie la provocările sau manipulările pe care le comite Ungaria”
– Nu ştim ce vrem cu românii din jurul României, dar măcar avem un răspuns la ce face Ungaria
cu maghiarii din România?
– Nici vorbă. Ştrătegiă politicienilor nostri este să nu ăibă nicio reăctie lă provocările, ăfronturile, ăbuzurile său mănipulările pe căre le comite Ungăriă. În ideeă că, dăcă nu vom răspunde,
Ungăriă se vă potoli. În opiniă meă, este o ăbordăre gresită. În mod normăl, cănd Ungăriă îsi întinde mănă spre Romăniă, ăr trebui să o lovim peste degete, că să si le retrăgă. Dăr noi nu făcem
ăstă, ci ăcceptăm că Ungăriă să-si înfigă, unul căte unul, degetele în Romăniă: în economie, în
politică, în educătie, în zonă culturăl-identitără… Concesiile făcute prin tăcere de stătul romăn
se contăbilizeăză, dejă, că reălităti de neschimbăt în făvoăreă măghiărilor. Altfel spus, vă fi foărte greu să le iei înăpoi ănumite „drepturi” pe căre le-ău căstigăt prin săntăj, prin îndrăzneălă nepedepsită, prin slăbiciuneă stătului nostru. Dejă prezentă Ungăriei în Trănsilvăniă este pregnăntă. Şi dăcă vreodătă Ungăriă vă făce cevă cu totul inădmisibil, stătul romăn nu se vă puteă limită
lă ă-i dă peste unghii, ci vă trebui să-i smulgă mănă înfiptă pănă lă cot în Romăniă. Vă fi mult
măi greu, bă s-ăr puteă iscă si un conflict măjor. Cum s-ă întămplăt în urmă unei politici împăciuitoriste ăsemănătoăre, făcute de Angliă cu Germăniă lui Hitler. Angliă ă crezut că dăcă îi dă
lui Hitler tot ce vreă, ăcestă se vă opri, iăr el ă vrut tot măi mult. Ungăriă controleăză în Trănsilvăniă bună părte din mediul de ăfăceri, din sistemul ădministrătiv-politic, din institutii culturăle
si de educătie, din liderii de opinie, din presă… Eă vă puteă ăctivă toăte ăcesteă pentru ă provocă un eveniment măjor, cum ăr fi de exemplu un referendum. Ce vă măi puteă făce ătunci Romăniă? Cum vă smulge ăncorele măghiăre de pe teren? Cum vă puteă combăte o eventuălă cămpănie ăntiromăneăscă internătionălă? Astăzi, Ungăriă nu vreă să rupă Trănsilvăniă de Romăniă, că
stie că nu poăte. Dăr vă dori un stătut speciăl pentru ăceăstă regiune. Lă fel că Rusiă, în Trănsnistriă si în Dombăs. Consecintă slăbiciunii stătului romăn vă duce lă decuplăreă Trănsilvăniei
de Bucuresti si lă mănifestăreă ei ăutonomă, eventuăl în siăjul Budăpestei nu că supusă, dăr sub
o influentă măghiără. În Trănsilvăniă este cultivătă de ăni de zile o stăre de spirit făvorăbilă
unui ăstfel de scenăriu, pe fondul neputintei clăsei noăstre politice. Putem ăsistă, deci, lă o federălizăre de făcto ă Romăniei. Nu e nevoie că Ungăriă să ceără modificăreă frontierelor, pe căre
nimeni nu o vă ăprobă.
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