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prefaţă

Orice prefaţă îşi doreşte – în mod declarat sau doar tacit – să pătrundă în miezul 
volumului pe care îl prezintă, şi totodată să traseze limitele acestuia, adică să rămână 
în fundal, şi, asumându-şi rolul periferic, să dea locul, în acest caz, seriei de studii. Apa-
rent prefaţa are o treabă uşoară, deoarece titlurile volumului sunt tocmai noţiunile de 
centru şi periferie. Textele volumului nostru sunt rezultatele acelei cercetări comune 
iniţiate în 2010 de Centrul de Artă Modernă şi Contemporană MODEM (Debreţin) 
şi Universitatea Creştină Partium (Oradea) cu scopul de a identifica posibilităţile de 
colaborare pe plan cultural în regiunea transfrontalieră marcată de Oradea şi Debreţin, 
din punctul de vedere al interdependenţei şi al independenţei, al trăsăturilor comune 
şi al diferenţelor. Deci, pentru noi, contextul mai larg este ideea regiunii culturale. 
Proiectul nostru a pornit de la ipoteza că modelul economic şi social global al relaţiei 
centru-periferie arată o anumită difuziune în cazul culturii, ceea ce poate favoriza în 
acelaşi timp depăşirea diferenţelor generate de dezvoltarea teritorială. Atât Oradea, 
cât şi Debreţin sunt caracterizate deopotrivă de năzuinţa de a se defini ca centre 
culturale regionale, a căror influenţă, în acest sens, să depăşească graniţele ţării. Putem 
să aducem numeroase exemple ale colaborării celor două municipii, însă cercetarea 
noastră nu a dorit doar sporirea numărului acestora, ci să reflecteze şi teoretic asupra 
schimbărilor din ultimii ani.
Alături de această publicaţie, rezultatele proiectului nostru se concretizează şi prin 
două expoziţii de artă vizuală paralele: la Modem, în Debreţin sunt prezentate lucrările 
însoţite şi de o serie de legende ale grupului Atelier 35 din Oradea, având şi azi 
influenţă asupra culturii vizuale orădene, respectiv la Muzeul din Oradea expoziţia 
intitulată Spaţii comune, cu lucrări din colecţia Modem. A ne acorda reciproc spaţiu 
înseamnă, după speranţele noastre, mult mai mult decât un gest de curtoazie.

încet putem să ne obişnuim deja cu faptul că schimbările tematice şi metodologice 
caracteristice ştiinţelor umane se manifestă sub forma aşa numitelor turnuri. Turnura 
lingvistică, amintită odinioară atât de mult, abia şi-a dat locul turnurii vizuale şi în 
sistemul schimbărilor de paradigme a şi apărut un nou pretendent la tron: în ultimele 
decenii se pare că fenomenele ce pot fi definite ca turnură spaţială (spatial turn) sunt 
cele care stabilesc direcţia caracteristică a cercetării în domeniul cultural. Cerinţele 
pentru diferite turnuri oferă posibilitatea de a ne gândi şi la turnurile în sine: în spatele 
trendurilor incontestabile există şi năzuinţa pentru o apariţie ştiinţifică unitară, uşor 
de înţeles şi de valorificat. Poate acesta este motivul pentru care turnurile îşi pierd 
conţinutul în timp scurt, al pericolului banalizării. Comparând fenomenele caracter-
istice pentru linguistic turn, pictorial sau iconic turn şi spatial turn, se poate afirma că 
expresia turnură în sine face referire deopotrivă la lingvism şi spaţialitate, respectiv la 
schimbarea rapidă. Deci turnurile din sfera gândirii sunt şi ele fundamentate în spaţiu, 
iar dominanţa formelor gândirii în spaţiu poate avea legătură cu faptul că spaţialitatea 
a devenit tot mai mult obiectul preferat al cercetării în domeniul ştiinţelor culturale.
Sub aspectul spaţialităţii, analiza centrului şi a periferiei atrage atenţia tocmai 
asupra schimbărilor şi a complexităţii perechii de noţiuni. Volumul nostru oferă şi o 
combinaţie a diferitelor discipline, deoarece Oradea şi Debrecen, relaţia în continuă 
transformare a celor două municipii înseamnă o provocare deopotrivă pentru an-
tropologi, istorici de artă, urbanişti, istorici şi filosofi. Sperăm că emoţiile diferitelor 
puncte de vedere şi bucuria însufleţitoare a gândirii comune vor fi resimţite în fiecare 
pagină a studiilor de faţă.

          redactorii
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Colaborare şi ConCurenţă într-o 
euroregiune Cu două Centre

Bálint Kádár – Judit Rab

Debreţin şi Oradea. Două oraşe concurente ale regiunii Bihor. în perioade determinate, şi în 
anumite domenii, fiecare dintre ele a putut să devină centrul cel mai important al estului 
Ungariei.
“Roma Calvinistă” a devenit cel mai important centru cultural al regiunii cu colegiul reformat, 
întemeiat în secolul xVI., iar astăzi cu universitatea sa. Datorită numărului populaţiei sale, în 
secolul al xVIII-lea a fost cel mai mare oraş din ţară, iar în două perioade scurte a fost chiar 
capitală: în 1849 şi în 1944.
“Parisul de pe Peţa” este centrul episcopiei din Bihor, cetate importantă, la fel, sediul unui cole-
giu. la începutul secolului al xx-lea a fost un centru cultural în plină înflorire, astăzi e un oraş 
universitar şi industrial important.
Cele două oraşe au fost dintotdeauna concurente, deşi spiritualitatea lor se asemăna foarte rar. 
jókai Mór le compară în modul următor: “Dezvoltarea impetuoasă a Debreţinului devine şi mai 

importantă, datorită faptului că în apropierea lui se află unul dintre cele mai strălucite cinci oraşe 

ale ţării: Oradea-Mare; sediul unor fraţi şi fii de regi, sediu episcopal, păstrătorul monumentului 

funerar al lui Sf. Ladislau, cetate impunătoare, împrejmuită. Oradea-Mare atrăgea strălucitoarea 

nobilime militară; Debreţin a fost iubit de citadinul simplu, harnic.” (jókai 1901)
Prima parte a studiului nostru, dezvăluie amprenta fizică a deosebirilor şi asemănărilor celor 
două oraşe. Scopul nostru a fost să subliniem acele elemente istorice şi arhitectonice, care dau 
specificul acestor oraşe, în aşa fel, încât să putem recomanda păstrarea şi continuarea acestor 
caracteristici în viitoarele strategii de dezvoltare urbană.

Introducere

în cel de-al doilea capitol, vom analiza reţelele de relaţii regionale ale celor două aşezări, în con-
textul istoriei regiunii. Vom analiza locul celor două oraşe în sistemul de relaţii inter-orăşeneşti 
din Europa, rolul lor administrativ şi politic, acele momente în care se situau în centrul regiunii 
şi, de asemenea, când s-au găsit la periferie.
în fine, în capitolul al treilea, vom încerca cartografierea câmpului de forţă comun celor două 
oraşe. Analizând sistemul aşezămintelor din Bazinul Carpatic, s-ar putea să pară problematic 
faptul că două oraşe atât de apropiate au putut funcţiona separat ca centre importante, deşi 
din perspectivă europeană, acest lucru nu este câtuşi de puţin ieşit din comun. O regiune 
nouă, bicentrală, constituită în urma cooperării între Debreţin şi Oradea, poate fi centrul unei 
euroregiuni şi poate completa harta oraşelor-regiune din Europa. Cartografierea deosebirilor şi 
asemănărilor între dezvoltarea celor două oraşe aflate doar la 60 de km distanţă, va arăta care 
sunt tărâmurile pe care dezvoltările comune sunt profitabile, şi ce ar trebui să se facă pentru 
sublinierea caracterelor specifice – toate acestea în aşa fel, încât să ducă la o cooperare eficientă.

I. Similitudini şi deosebiri în moştenirea şi 
identitatea arhitecturală a celor două oraşe

1. Două oraşe de origine medievală

Oradea şi Debreţin sunt oraşe medievale, dar dezvoltarea lor a fost diferită până în secolul al 
xIx-lea. în consecinţă, se deosebeşte şi structura celor două aşezări, în ciuda mărimii şi rolului 
lor regional asemănător.
întemeierea Oradiei i se atribuie regelui Sf. ladislau I., cel care a dispus în acest loc episcopia 
bihoreană. Pentru dezvoltarea oraşului, sediul episcopal precum şi cetatea, – care de multe ori 
a avut şi funcţii de apărare a graniţei – au fost factori foarte importanţi, aşa, cum importantă 
e şi aşezarea geografică a oraşului, situat pe graniţa între Câmpia Ungară şi Transilvania, pe 
linia târgurilor (Kovács 2010). Oradea avea deja o împrejmuire din piatră la momentul invaziei 
tătarilor. Cu toate acestea, tătarii l-au distrus în repetate rânduri. Cetatea a fost reconstruită de 
mai multe ori, forma sa de astăzi a rămas din secolul al xVII-lea, dar clădirile sale sunt de dată 
mai recentă. în jurul cetăţii s-au dezvoltat mai multe aşezări – la început uliţe de fapt – iar 
cele patru cartiere ale oraşului sunt urmaşele acestora: Újváros (Péntekfalva), Olaszi, Váralja şi 
Velence. Aceste părţi ale oraşului aveau statut de oppidum, o parte era sub domnie episcopa-
lă, altele sub cele ale capitlului, dar dintotdeauna aveau şi drepturi, libertăţi speciale. István al 
V-lea le conferă privilegii în 1236, iar regele Nagy lajos reîntăreşte acestea (Vende 1901); regele 
Mathias, după prădarea oraşului de către turci în 1474, acorda dispensă locuitorilor oraşului, 



8 9

scutindu-i de plata impozitelor regale şi de cea de treizeci de zecimi. Această dispensă a fost 
reînnoită de mai mulţi regi, în următorul secol şi jumătate (Péter 2005). Oradea a fost metro-
pola zonei de dincoace de Tisa, cu puternice stări sociale, cu instituţii ale autoguvernării – un 
“democratico-aristocraticum” după cronica lui Szalárdi jános scrisă în acele vremuri. în consiliul 
oraşului, alcătuit din 12 membri, erau în număr egal militari, burghezi-juzi, şi reprezentanţi ai 
stărilor .(Demény 2005)
Despre perioada timpurie a întemeierii oraşului ştim foarte puţine, despre starea sa dinainte de 
năvălirea tătarilor – aproape nimic. Deoarece Sf. ladislau I a fost înmormântat aici, ca şi alţi regi, 
catedrala din Oradea a fost şi un loc important de pelerinaj. Datorită acestui lucru, a avut mai 
multe clădiri în care se ofereau diverse servicii, precum şi mulţi meseriaşi şi comercianţi care 
s-au stabilit acolo. După năvălirea tătarilor, oraşul s-a dezvoltat neîntrerupt, până ce cetatea – 
aflată la hotarele ţării rupte în trei ca urmare a luptelor cu turcii – a fost de mai multe ori asedia-
tă şi ocupată. Perioada sa de vârf se situează la sfârşitul secolului al xV-lea şi începutul secolului 
al xVI-lea, în timpul erei Bethlen-Rákóczi. în timpul episcopatului lui Vitéz jános (1445-1465), 
oraşul a devenit un centru al umanismului, îmbogăţindu-se cu grandioase clădiri gotice şi 
renascentiste, până ce turcii l-au ocupat în anul 1660. Palatul episcopal construit în stil renas-
centist, fortificaţiile interioare şi cetatea interioară renascentiste şi ele, au fost clădirile cele mai 
frumoase din epocă. De acum, o parte a oraşului a fost împrejmuit cu ziduri de piatră, iar nu 
numai bisericile, dar şi clădiri publice – asemenea colegiului reformat – şi casele de pe străzile 
interioare erau din piatră. în secolul al xV-lea, avea case de locuit cu etaj, construite din piatră, 
dar la mijlocul secolului al xVII-lea starea caselor s-a înrăutăţit, cele etajate nu mai existau, de-
oarece din cauza pericolului otoman, concretizat în dese asedii, cetăţenii nu îşi permiteau – şi 
nici nu era posibilă –construirea unor case masive. 
în perioada ocupaţiei turce, din nou apar la Oradea case cu etaj construite din piatră, moschee, 
băi, dar în luptele duse pentru recucerire (1692), şi acestea au fost distruse (Péter 2005). Din 
prima parte a istoriei Oradiei nu au rămas vestigii arhitecturale, dar asta – din motive cu totul 
diferite – este adevărat şi în cazul Debreţinului.
Iniţial, Debreţinul s-a constituit din unirea a trei sate construite pe terenurile nisipoase din 
zonă. Aceştia erau: Debreţin, Mesterfalva şi Szentlászlófalva, care până în secolul al xIII-lea, s-au 
integrat total, formând reţelele străzilor părţii nordice ale centrului oraşului de astăzi (Nepper 
2005). Prima atestare documentară a oraşului datează din 1235, iar rang de oraş atestat primeş-
te din 1361, dată de la care juzii şi consilierii erau aleşi de locuitori. în secolul al xV-lea – în locul 
zidului de piatră, al cărui înălţare a fost poruncit de regele zsigmond – a fost înconjurată de 
şanţuri de 4-5 metri adâncime (Murányi 2006). Cu construirea sistemului de apărare, s-a definit 
de fapt structura spaţială a oraşului, până la sfârşitul secolului al xIx-lea: diametrul sistemului 
de apărare măsura 2 km, mărime egală cu suprafaţa marilor oraşe ale epocii. în interiorul şan-
ţurilor, pe terenurile dispuse radial pe uliţe, case mici alcătuiau un oraş, care putea să crească 
în dimensiuni aproape nelimitat spre sud, în limita şanţurilor. Debreţinul a fost un oraş bogat, 

datorită pământurilor, creşterii animalelor, şi comerţului, dar în afara bisericii András – care a ars 
deseori în incendii şi a fost reconstruită – în stil gotic, şi a clădirii Colegiului Reformat, nu prea 
avea case din piatră, sau etajate. Conform conscripţiei din 1698, din 1028 case de locuit 670 
erau din pământ, iar în cea de a doua jumătate a secolului al xVIII-lea, din 1044 clădiri de locuit 
731 erau din lemn sau chirpici; la construirea a 40 de clădiri s-au folosit şi piatră, iar 84 erau din 
piatră sau cărămizi (Rácz 1989). lipsa caselor din piatră era motivată de lipsa zidurilor pro-
tectoare, dar şi de stilul puritan de viaţă al locuitorilor de religie protestantă ale oraşului. Aici, 
înainte de secolul al xIx-lea, caracteristic era forma de aşezământ alcătuit din sălaşuri şi ţarcuri. 
Putem enumera între cauze şi desele incendii, care izbucneau în casele acoperite de paie – iar 
aceste incendii care mistuiau cartiere întregi, nu cruţau nici casele de piatră – aşa că mai bine 
construiau case mai puţin costisitoare. lungile grădini din centrul oraşului erau întretăiate din 
ce în ce mai des de străzi noi, ca urmare, pentru cultivarea fructelor, zarzavaturilor şi a viţei 
de vie s-au desemnat grădini în afara şanţurilor, în zone unde construcţiile au fost interzise. 
Creşterea oraşului nu s-a făcut prin modernizarea volumului de construcţii, prin urbanizarea lor, 
ci prin ocuparea cu case ale terenurilor din interiorul şanţului. în peisajul lipsit de impedimente 
naturale, s-a format o dispoziţie logică şi ieftină a construcţiilor: piaţa foarte lată, biserica cea 
mare şi clădirile colegiului formează centrul geometric al oraşului. funcţiile vieţii cotidiene, de 
habitat şi cele economice, se întind de la acest centru, până la sistemul de şanţuri care erau 
mai mult simbolice, decât cu adevărat de apărare. la sud de la sistemul iniţial de străzi – dis-
puse radial, trase dintr-o mică aglomerare, cu fixarea rolului central al Pieţei şi construirea unei 
reţele stradale diametral dispuse – s-a format un sistem cvadrat parţial . în marile oraşe din 
Europa epocii, în evul mediu târziu, trăiau una-două sute de mii de locuitori într-un asemenea 
centru, de exemplu în Paris, care avea o întindere asemănătoare. Debreţinul a atins numărul 
cel mai mare de locuitori în interiorul sistemului de şanţuri, abia la mijlocul secolului al xIx-lea, 
şi asta însemna 45 de mii de locuitori în casele des înşiruite ale cetăţenilor, case care aveau şi 
atunci un singur nivel.
în 1693, Debreţin a primit statut de oraş regal liber, devenind civitas, în timp ce cetăţenii Ora-
diei nu au reuşit – în ciuda tuturor strădaniilor lor – să obţină acest statut până la instaurarea 
dualismului. judecând după semnele urbanizării, Debreţin era oppidumul tipic, cel mai mare 
dintre oraşele, şi cel mai specific de pe Câmpia Ungară, în timp ce Oradea avea toate carac-
teristicile – până la ocupaţia turcă – ale unui civitas, oraş regal împrejmuit cu ziduri de piatră. 
Oradea era un oraş de importanţa unui civitas nu doar pentru că era sediu episcopal şi loc de 
pelerinaj la mormintele regilor, sau din cauza importanţei strategice, ci şi prin arhitectura şi am-
plasarea cartierelor de locuit în afara cetăţii propriu zise. Cetăţenii (“civis”-ii) 1 orădeni locuiau în 
cartierele dispuse în jurul cetăţii – prima dată străzi, apoi aşezări care aveau şi ele rang de oraş. 
Din cele patru părţi principale ale oraşului doar Péntekhely – Oraşul Nou de mai târziu – era 

1   Cuvântul latin civis este folosit pentru denumirea populaţiei înstărite de origine ţărănească de pe Câm-
pia Ungară, în special din Debreţin, Nagykőrös, Hódmezővásárhely. (N. red.)
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împrejmuit în secolul al xVII-lea, dar structura aşezărilor era cu mult mai urbană decât cele ale 
oppidumurilor din Câmpia Ungară. Cetăţenii care trăiau din serviciile oferite cetăţii şi sediului 
episcopal, s-au stabilit pe marginile drumurilor care duceau la cetate, în case construite tot mai 
strâns una lângă alta, în aşa fel, încât atelierele sau prăvăliile lor să poată profita din circulaţia 
pelerinilor sau – în cazul unui pericol – de apărarea oferită de cetate. Densitatea locuinţelor 
şi serviciilor urbane era mai mare decât în Debreţinul cu diametrul său de 2 km, şi din cauza 
dimensiunilor limitate ale insulelor de pe Criş şi Peţa, terenul pe care s-a construit, brăzdat 
de dealuri şi râuri, împreună cu amplasarea cetăţii, reclamau o politică urbanistică mult mai 
sistematică la Oradea, decât în cazul Debreţinului, situat în mijlocul pustei. Structura socială 
a oraşului a determinat construirea caselor etajate din piatră; la Oradea trăia în număr mare 
nobilimea sensibilă la prezentarea simbolurilor de status, oraşul era vizitat de regi, episcopia 
şi invitaţii ei trăiau conform exigenţelor claselor sus-puse, iar asta oferea un model de urmat şi 
cetăţenilor oraşului.
Civitatea debreţină – ca şi ceilalţi cetăţeni ale celorlalte oraşe de câmpie – ignorau formalităţile, 
trăiau în condiţii simple, conform perceptelor puritane ale religiei protestante. După conscrip-
ţia făcută de józsef al II-lea din totalul locuitorilor oraşului doar 19,9 % erau cetăţeni (“civis”) 
propriu zişi – această rată era cu puţin mai mare decât media celorlalte oraşe – iar media co-
mercianţilor şi meşteşugarilor era mai mare doar la Buda-Pesta decât la Debreţin (Rácz 1989). 
fără structuri de apărare, oraşul s-a putut menţine doar datorită manevrelor politice, mare 
parte din avuţia considerabilă a oraşului se ducea pe biruri plătite puterii militare, dar erau 
bani şi pentru cultură, cum demonstrează existenţa Colegiului Reformat şi a unei imprimării 
(din 1561). Datorită strategiei unice, lumea puritană a oraşului a supravieţuit epocii turceşti 
fără pierderi demografice, mai mult decât atât, a şi profitat de această perioadă, luând în chirie 
– după războaiele cu turcii – teritoriul satelor părăsite din împrejurimi, până la marginile Tisei. 
“Civis”-ii oraşului, datorită practicilor comerciale, de exploatare a pământului, de ocupare a 
forţei de muncă – au realizat o formă timpurie, specială, maghiară de societate capitalistă (Be-
luszky 2002). la Debreţin, până la începutul secolului al xVIII-lea, a existat deja catedrala Sfânta 
Anna, biserica András reconstruită, s-a construit şi biserica Kistemplom, funcţiona clădirea 
veche a Colegiului Reformat, clădirea relativ simplă, cu un singur etaj al primăriei, datând din 
1531, casa judelui, hotelul cu un singur nivel fejérszálló, precum şi mai multe case fără etaj – şi 
puţine etajate, situate pe Strada Pieţei, dotate cu prăvălii la parter. 
Cele două oraşe se concurau până în 1660, iar această concurenţă s-a dovedit a fi benefică 
pentru cultură, pentru dezvoltarea colegiilor din ambele aşezări. în secolul al xVI-lea Debreţin 
deja era un oraş mai bogat decât Oradea, dar după ocuparea şi distrugerea Oradiei, între anii 
1660-1848, Debreţinul a devenit centrul cultural al teritoriilor de peste Tisa, de fapt, era singurul 
oraş cu adevărat important din zonă, deşi şi situaţia lui devenea din ce în ce mai precară.

2. Sub dominaţia Habsburgică

Puterea breslelor din Debreţin, supremaţia comercială a oraşului şi independenţa lui politică, 
au început să pălească în secolul al xVIII-lea. Scade şi numărul, şi importanţa târgurilor sale. 
Oraşul meşteşugăresc şi comercial devine cu încetul unul agrar, încet se închistează şi spiritul 
său deschis şi elevat. Debreţin era privit cu suspiciuni de absolutismul austriac, din centru i se 
impuneau biruri mai mari, iar odată cu reforma administrativă a lui józsef al II-lea, oraşul a fost 
plasat în judeţul Bihor, supus Oradiei până la moartea regelui, survenită în 1790 (Csobán 1931). 
După lupta pentru libertate din anii 1848-49, i se atribuie aceeaşi soartă, iar oraşul începe să-şi 
revină de abia după 1868.
Deoarece în secolul al xVIII-lea ostăşimea cazată în oraş a ocupat cele mai bune clădiri, nimeni 
nu avea interesul să construiască clădiri mai arătoase. Astfel în Debreţin doar în secolul al 
xIx-lea începe construirea unor clădiri publice şi de locuit cu etaj. la începutul acestui secol 
(după incendiul devastator din 1802) se întemeiază o industrie de ţigle şi cărămizi, iar pavarea 
drumurilor cu piatră şi construirea unor locuinţe mai salubre este impusă doar după epidemia 
de holeră care a lovit oraşul în anul 1831 (Csobán 1931). în 1857, anul în care calea ferată ajun-
ge în Debreţin, pe strada Pieţei sunt deja amplasate case în majoritatea lor etajate. în 1816 se 
construieşte Noul Colegiu, până în 1824 se construieşte biserica cea mare, iar în 1843 primăria 
nouă în stil clasic. Stilul clasic caracterizează şi azi partea cea mai importantă a moştenirii arhi-
tectonice a Debreţinului, deoarece în epoca acestui stil oraşul cunoaşte o oarecare dezvoltare, 
sub dominaţia de altfel apăsătoare a habsburgilor. la Oradea se desfăşurau fenomene contrare 
în această perioadă.
Oradea avea chiar şi în 1714 doar 1000 de locuitori, ca urmare a faptului, că după recucerirea 
– pustiitoare şi ea – de sub turci, oraşul a fost scena unor lupte şi în războiul pentru libertate al 
lui Rákóczi. Bisericile sale în stil baroc sunt terminate de abia la mijlocul secolului al xVIII-lea, dar 
din clădirile publice înălţate până la sfârşitul secolului respectiv, mănăstirile, spitalele, palatul 
episcopal, şirul canonicilor, consiliul judeţean; toate sunt clădiri cu etaj, exemple ale frumosului 
stil baroc. în oraş apar şi clădiri de locuit cu etaj, deşi în afara cartierului Újváros, în celelal-
te părţi se trăieşte încă în case acoperite de paie, cu un singur tract, construite din chirpici. 
Újváros – cu străzile sale bine proporţionate – s-a construit puţin mai departe de Péntekhely, 
deoarece în secolul al xVIII-lea, în jurul cetăţii, din motive ţinând de capacitatea de apărare, 
erau interzise construcţiile. Din cauza recesiunii care a lovit ţara, s-au construit puţine clădiri în 
timpul răspândirii stilului clasic. Biserica reformată şi cea a capucinilor au fost ridicate în acea 
perioadă, şi câteva case cu etaj ale comercianţilor din Újváros au apărut atunci (Péter 2005). 
Până la începutul secolului al xIx-lea, Oradea pe tărâmul construcţiilor a devansat Debreţinul, 
iar după luptele pentru libertate din 1848-49 – contrar celor întâmplate la Debreţin şi parţial în 
dauna Debreţinului, la Oradea a început o etapă de dezvoltare rapidă. în afară de biserici, s-a 
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construit un spital, şcoli (Institutul Sf. Vince), De asemenea în stilul romantic, caracteristic epo-
cii, s-au clădit şi câteva case de locuit cu etaj. Trebuie să menţionăm aici, că şi teatrul Csokonai 
din Debreţin face parte din cele mai frumoase construcţii ale stilului romantic maghiar.

3. Perioada trecerii dintre secole

Deceniile de dinainte şi de după trecerea dintre secole au adus o dezvoltare la fel de intensivă 
pentru ambele oraşe. Mărimea şi rolul celor două oraşe nu a mai fost atât de asemănătoare 
din secolul al xVI-lea. După instaurarea dualismului Debreţinul avea deja aproape 50 de mii 
de locuitori, o stradă principală pe calea urbanizării, cu clădiri în stil clasic, multe case doar cu 
un singur nivel, dar foarte des dispuse. Oradea a crescut la 30 de mii de locuitori aproape din 
nimic, în decursul unui secol şi jumătate. Cu unificarea celor patru părţi districte ale oraşului 
(1850), cu un fond de clădiri baroce şi în stil romantic, Oradea, fiind un oraş în curs de îmbogă-
ţire, cu dezvoltări şi soluţii arhitecturale comparabile cu cele din Debreţin a păşit în perioada în 
care cele două oraşe concurente rivalizau de pe poziţii egale.
Epoca Monarhiei Austro-Ungare a fost una pozitivă pentru dezvoltarea precipitată a aşezămin-
telor maghiare: în cele mai multe oraşe de provincie clădirile publice şi de locuit construite în 
stil istorizant au impus o importantă schimbare de ritm. Această epocă a ridicat la rang euro-
pean în înfăţişare şi în infrastructură oraşele de mărime medie ale Bazinului Carpatic.
Cele mai multe dintre ele nici nu aveau clădiri etajate până în secolul al xIx-lea, aşa că au primit 
o identitate citadină cu totul nouă, cu construirea clădirilor de câte 2-3-4 etaje, dispuse în şiruri 
ordonate. După arhitectura istorizantă, bogată în culori, varianta maghiară a jugendstilului a 
dominat construcţiile în Ungaria până la primul război mondial. Cele două stiluri definesc şi 
astăzi centrul şi identitatea Debreţinului şi Oradiei.
Compararea clădirilor construite în epocă, nu este scopul studiului nostru. Primăria din Oradea, 
palatele eclectice ale justiţiei, poştei sau finanţelor, hotelul Apollo, Palatele Moskovits, Ullmann, 
hotelul fekete Sas, toate construite în jugendstil, sunt clădiri de acelaşi nivel cu palatul Tisza, 
justiţiei, palatul episcopal, palatul “Első Takarékpénztár”, Consiliul judeţean, sau hotelul Arany 
Bika din Debreţin. Dacă comparăm construcţiile cu etaj realizate înainte de primul război mon-
dial, ajungem la concluzia că ele reprezintă proporţii comparabile în urbanizarea celor două 
oraşe. Nivelul dezvoltării celor două oraşe era asemănător: calea ferată ajungea la Debreţin în 
1857, iar cu un an mai târziu la Oradea, cele două oraşe au fost legate de linii directe în 1911. 
Calea ferată urbană a fost construită în cele două oraşe în anul 1884, iar tramvaiul a pornit în 
1906 în Oradea, în 1911 la Debreţin. “Debrecen” şi “Nagyvárad” erau cotidiene la fel de impor-
tante, iar în cele două oraşe funcţionau numeroase instituţii de cultură şi asociaţii, măturii ale 
vieţii urbane precipitate.

Trebuie însă să menţionăm faptul că Debreţinul – chiar şi în această perioadă – avea un 
caracter mai puţin urban, decât Oradea. la sfârşitul secolului al xIx-lea Oradea a preluat rolul 
de centru cultural de la Debreţin, deţinând şi o structură industrială mai complexă. în pofida 
similarităţii corpului de clădiri, Oradea era mai urbană şi în structura sa spaţială – iar acest lucru 
poate fi sesizat şi astăzi. Cauza acestei stări de fapt este că în străvechea structură spaţială a 
Debreţinului – deşi putem depista urmele unor centre diferite – centrul oraşului de azi nu s-a 
putut dezvolta decât pe linia străzii Pieţei. Dezvoltările edilitare urbane s-au făcut pe acest sin-
gur ax, şi pe străzile radial dispuse care o intersectează. Mai mult, această stradă, datorită lăţimii 
ei, este mai degrabă o piaţă decât o stradă. Datorită acestui fapt, străzile cu structuri edilitare 
urbane, nu alcătuiesc o structură cu caracter urban, toate având ieşirea pe singura piaţă cen-
trală. în cazul Oradiei, cartierele distincte s-au dezvoltat specific, mai mult, centrele urbane ca 
Újváros şi Olaszi, au şi ele o reţea de străzi şi pieţe complexă, iar între ele, Crişul cu malurile sale 
legate de poduri, şi cu construcţiile de pe mal este un element care îmbogăţeşte şi accentuea-
ză imaginea de structura urbană.

4. Două oraşe medii din două ţări

Debreţinul s-a putut dezvolta într-un ritm mult mai susţinut în Ungaria de după Trianon, decât 
Oradea în România. Debreţinul a devenit al doilea oraş ca mărime al unei ţări care şi-a pierdut 
majoritatea oraşelor, iar Oradea cu mai puţin de 4 mii de locuitori vorbitori de limbă română, 
devenea al optulea oraş ca mărime al României, ţară care s-a îmbogăţit cu multe oraşe. în 
acelaşi timp, fiecare dintre cele două oraşe au devenit oraşe de graniţă – deci de periferie – 
într-o epocă în care la ordinea zilei era consolidarea precaută şi reducerea cheltuielilor.
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la Debreţin s-au realizat construcţii mai mari, clădiri în stil neobaroc, sau în stilul moderat mod-
ernist, ornate cu cărămizi klinker, proiectate de Borsós józsef, conducătorul compartimentului 
tehnic al oraşului – ca Muzeul Déry, clădirile universităţii. Doar câteva vile şi părţi din Biserica 
Universităţii aveau trimiteri la Bauhaus.
în această perioadă, înainte de cel de-al doilea război mondial, nici la Oradea nu noua 
arhitectură caracteriza oraşul, dar aici au apărut şi clădiri în stil modern propriu zis, ca căminul 
de ucenici, sau mai multe vile mari de familie (casa Băncilă sau casa Reményi István). Pe lângă 
clădirile neo-eclectice au început să prospere şi cele în stil românesc, popular-bizantin. Acest 
stil se numeşte neobrâncovenesc după numele unui voievod din secolul al xVII-lea, al cărui cti-
torii au fost analizate, mai apoi copiate şi la Oradea. Stilul neobrâncovenesc a fost aplicat prima 
dată la bisericile greco-catolice şi la clădiri publice, apoi la tot mai multe clădiri de locuit.
Pentru perioada interbelică, în cazul ambelor oraşe, caracteristic era faptul, că nu s-au făcut 
construcţii care să modifice caracterul lor, iar stilurile arhitecturale care răspundeau exigenţelor 
noii epoci, s-au aplicat doar la câteva construcţii de mici dimensiuni.
Arhitectura celei de a doua jumătăţi a secolului a schimbat imaginea celor două oraşe din 
cauze asemănătoare. în cel de-al doilea război mondial ambele oraşe au suferit pierderi. în 
cazul Debreţin rezultatele bombardamentelor au necesitat o intervenţie mai serioasă, chiar în 
structura oraşului, în timp ce la Oradea s-au făcut doar reamenajări şi amplasări de construcţii 
pe terenurile virane, ca urmare, caracterul oraşului nu s-a schimbat dramatic. în Debreţin, în 
mai multe locuri – de exemplu în jurul gării – majoritatea clădirilor au fost distruse iremediabil. 
Piaţa Petőfi şi împrejurimile, porţiunea străzii Piac din apropierea gării, şi gara în sine, necesitau 
reconstrucţie completă. în aceste locuri s-au construit edificii în stil modern-târziu sau realist 
socialist, care definesc – faţă de cele în stil socialist modern de mai târziu – centrul sudic al 
oraşului până azi. la Oradea doar un singur complex edilitar s-a realizat în stil realist-socialist 
(fő utca 51). După curăţarea ruinelor, până în anul 1956, aproape nu s-a mai construit nimic 
aici (Péter 2005).
începând din anii 50, arhitectura născută în atelierele de proiectare socialiste a realizat – în 
ambele oraşe – şi clădiri de o calitate excepţională, în timp ce cartierele de locuit – primele 
tentative de construire în masă a locuinţelor – erau alcătuite din clădiri moderne, simple, dar 
relativ bune calitativ. în Ungaria, cea mai activă perioadă a arhitecturii moderne au fost anii ’60, 
după care soluţiile arhitectonice se rigidizează, în timp ce în România din anii ’70 începe să se 
impună o epocă a arhitecturii mai original concepute, care nu neglijează nici ornamentele.
Activitatea lui Mikolás Tibor este caracteristică pentru evoluţia ungară. Pentru un teren viran de 
pe strada Piac a realizat un frontispiciu experimental (1958-1960), apoi la clădirile universitare 
(Agrártudományi főiskola 1960-64) a folosit cele mai actuale materiale şi soluţii ale arhitecturii 
moderne internaţionale, dar la noua clădire a facultăţii ştiinţelor Medicale (1973) domină deja 
monotonia elementelor prefabricate, iar clădirea predată în 1978, Centrul Cultural, degeaba a 

fost înzestrată cu tehnici de punere în scenă cele mai moderne şi spaţii polivalente, cetăţenii 
oraşului nu au agreat această casă a culturii, construită din elemente prefabricate. A fost 
demolată fără să stârnească vreun ecou, când Centrul Kölcsey a fost construit în locul ei.
la Oradea, casa de cultură a sindicatelor, proiectată de Regman jános (1972), a avut funcţii 
asemănătoare, dar forma, ornamentele sale transmit un mesaj diferit faţă de centrul cultural 
din Debreţin. Toată suprafaţa faţadei principale este ornată de un tablou-mozaic, deasupra 
căruia sunt situate grinzi concave de beton, fără funcţii utile. la Oradea clădiri unice au fost 
construite doar la sfârşitul anilor ’60: Casa de Modă şi casa de locuit de alături (Kádár géza, Ion 
Ardelean, 1968-69). Exemplele cele mai importante ale arhitecturii moderne datează toate de 
la sfârşitul anilor ’60: spitalul din cartierul Rogerius (Terdik Magda, 1969) şi hotelul Dacia/Con-
tinental (Ionescu Vladimir, 1970). Apetitul pentru folosirea ornamentelor, caracteristic pentru 
perioada următoare poate fi surprins – pe lângă casa de cultură – şi pe Magazinul Crişul, con-
struit pe baza aceloraşi principii (Ardelean Ion, 1978).
Centrul Oradiei a suferit foarte puţine schimbări de la primul război mondial încoace, dar 
arhitectura cartierelor de locuit s-a plasat – în unele cazuri – supărător de aproape de centru. în 
jurul cetăţii, respectiv, pe marginea principalelor căi de acces în oraş, s-au construit ansambluri 
de locuit, ale căror înălţime depăşesc zece etaje. începând de la sfârşitul anilor ’70, şi la Oradea 
s-a folosit cu precădere tehnologia bazată pe elemente prefabricate, dar ornamentele au 
apărut foarte repede şi pe aceste construcţii. Pe casele construite din prefabricate au apărut in-
tarsiile de cărămidă, balcoanele ieşite din suprafaţa faţadei. Masa modelată în forme complexe 
şi ornamentele clădirilor atestă părăsirea stilului modern şi dezvoltarea specială a arhitecturii 
româneşti spre postmodern. Deşi acest mod de a construi este prezent şi în Ungaria – vezi 
la Paks casele cu lalele construite de Csete györgy – în România stilul postmodern devine 
mult mai repede uzual, decât în alte ţări ale blocului estic. în Ungaria doar de la începutul 
anilor ’80 puteau fi construite case din prefabricate cu acoperişuri înalte, înglobând elemente 
neconvenţionale. Trebuie să menţionăm că acestea – aplicate cu o mare întârziere, e adevărat 
– sunt mai aproape de standardele mişcării postmoderne, decât experienţele româneşti. 
Centrul Debreţinului este înconjurat de ansambluri omogene de locuit, lipsite de orice culoare, 
iar la Oradea, pe străzile principale sunt amplasate blocuri de locuinţe surprinzător de monu-
mentale, dar haotice.
Identitatea celor două oraşe a fost modificată de arhitectura socialistă, dar definitoriu este 
totuşi centrul lor format la începutul secolului al xx-lea. în Debreţin, din cauza pierderilor 
pricinuite de război, apare arhitectura realismului socialist şi ceea cu precădere modernă chiar 
în centru, iar monotonia ansamblurilor de locuit nu adaugă prea mult la conturarea identităţii 
oraşului. în cazul Oradiei, centrul neatins reprezintă o suprafaţă mai mare, dar formele şi dimen-
siunile duse până la exces ale dezvoltărilor socialiste se impun în mai mare măsură în privinţa 
formării identităţii oraşului.



16 17

5. Identitatea celor două oraşe după schimbarea de regim

Cele două oraşe sunt astăzi – ca mărime şi caracter arhitectural – asemănătoare. Moştenirea 
arhitecturală din vremea Monarhiei Austro-Ungare este definitorie, clădirile construite în stil 
romantic, eclectic şi jugendstil sunt principalele puncte de atracţie. în ambele oraşe, noua 
structură spaţială, formată ca urmare a dezvoltării socialiste şi a evoluţiei arhitecturii social-
iste, este destul de marcantă (ansambluri de locuit, zone industriale, centre culturale), iar 
construcţiile realizate în ultimele două decenii nu au putut influenţa acest lucru. Doar în cazul 
Debreţinului putem vorbi de schimbări mai semnificative ale profilului oraşului. Importantele 
diferenţe în dezvoltarea celor două oraşe, au avut o influenţă – care se simte până azi – asupra 
caracterului lor. Aceste diferenţe sunt un punct de plecare important în conturarea identităţii 
specifice ale acestor oraşe concurente, implicate în colaborare.
Rădăcinile existenţei Oradiei – centrul bisericesc şi fortificaţia de apărare – sunt definitorii şi azi. 
la Oradea au existat dintotdeauna mai multe centre bisericeşti şi biserici, cu un rol simbolic şi 
administrativ important. Confesiunile – toate cele patru, constituite până în secolul al xx-lea – 
au fost promotoarele dezvoltării, îmburghezirii şi urbanizării Oradiei. Moştenirea arhitecturală 
a bisericilor este şi azi atracţia principală a oraşului. Aceste mărturii spaţiale ale convieţuirii dif-
eritelor credinţe constituie o bază solidă pentru dezvoltarea unui centru regional multicultural. 
Cetatea – care astăzi este nefolosită – a fost odată zălogul importanţei şi siguranţei oraşului, 
dar de multe ori a cauzat distrugerea lui, sau a înfrânat dezvoltarea lui. Spaţiul cetăţii este un 
monument istoric şi arhitectonic unic în regiune, fiind impulsul – încă nefolosit – al formării 
identităţii oraşului. Cartierele Oradiei, reţelele dezvoltate ale acestora, alcătuiesc un spaţiu mai 
urbanizat decât al Debreţinului. Exploatarea comercial-turistică a acestei reţele este în curs.
Importanţa politică şi militară a Debreţinului de cele mai multe ori nici nu s-a apropiat de cea 
a Oradiei, dar tocmai din asta a reuşit să-şi clădească un avantaj: cetăţenii săi mândrii au reuşit 
să întreţină un centru comercial de apreciabile dimensiuni, în acest oraş în aparenţă lipsit 
de semnificaţie şi de apărare. Debreţin, ajuns la rangul de oraş regal liber, în spiritualitatea şi 
cultura sa era mult mai urban, decât în aspectele sale fizice. funcţionează şi azi cu un singur 
centru de mari dimensiuni, în jurul căruia se întind zonele de locuit joase, intensiv construite. 
Acest aspect nu a putut fi modificat nici de arhitectura impozantă a sfârşitului de secol xIx şi 
începutul secolului al xx-lea, nici de ansamblurile de locuit şi urbanizarea forţată impusă de so-
cialism. Construcţiile dese, joase, din punct de vedere arhitectural, şi spiritul deschis, “civis”-mul, 
ar putea fi factori de impulsionare strategică a unei dezvoltări eficiente. 
Analizând dezvoltările din ultimii douăzeci de ani, putem afirma că factorii amintiţi mai sus nu 
au fost definitorii în nici unul dintre oraşe. Putem consemna ca pe un proces pozitiv reînnoirea 
centrului, care a început mai devreme în Debreţin; au fost restaurate majoritatea clădirilor is-
torice, în 2001 a fost restaurat întregul centru; în 2009-2010 s-a încheiat – în cadrul unui proiect 

de reabilitare urbană, sprijinit cu fonduri de U.E. – reconstrucţia Emlékkert, Romkert, Veresto-
rony, hal-köz. la Oradea, din anul 2004, au început lucrări importante de reconstrucţie, s-au 
cosmetizat majoritatea clădirilor istorice, recent s-a finalizat reconstrucţia teatrului. Renovarea 
cetăţii a început de abia în 2010, iar în cadrul unei strategii finanţate şi de U.E. privind creşterea 
puterii de atracţie turistică a zonei centrale în perioada 2008-2015, se vor plasa aici facilităţi 
turistice corespunzătoare potenţialului ei.
în cele două oraşe s-au desfăşurat şi sunt în curs de desfăşurare şi fenomene negative. Apariţia 
centrelor de cumpărături, a caselor noi, sunt semne ale dezvoltării, dar locul lor în structura 
oraşului este neclar, iar aspectul arhitectural problematic. la Debreţin, centrul de cumpărături 
forum atinge nivelul capitalei, dar funcţionează fără să se încadreze în “stofa” oraşului. în for-
marea zonelor pietonale amplasarea de noi magazine comerciale are prioritate, fără să existe 
o reţea consecventă, care să transforme această zonă a oraşului în centru de servicii adecvat. 
Noile elemente ale profilului oraşului poartă o amprentă de spirit provincial, nivelul culturii 
ambientale vest-europene nu poate fi atins din lipsa priceperii tehnice (Kádár 2010); în timp ce 
Debreţinul a făcut eforturi susţinute în ultima vreme pentru dobândirea unui rol central pentru 
viaţa ştiinţifică şi culturală a zonei Ungariei de Est. Universitatea din Debreţin luptă pentru un 
statut European. MODEM (Centrul Artei Moderne şi Contemporane) şi Centrul Kölcsey sunt 
de importanţă regională, dar întreţinerea, şi o mai bună folosire a lor ar presupune un spaţiu 
de influenţă mai larg; ele pot avea un viitor doar ca parte a sistemului de instituţii al regiunii 
Biharia.
în Oradea nu au apărut încă dezvoltările care ar tinde spre îndeplinirea unui rol de centru 
regional, nu s-au efectuat mari construcţii publice, dar este în curs modernizarea sistemului 
instituţional existent. Despre construcţiile celor douăzeci de ani care au trecut putem repeta 
aceleaşi aprecieri negative; lipsa totală a culturii ambientale vest-europene. Deocamdată 
nu putem fi încrezători decât în transmiterea nivelului european atins de reconstrucţii şi la 
investiţii noi.
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II. Rolul Oradiei şi Debreţinului în sistemul de aşezări Est-Europene

1. Formarea sistemului de oraşe central-est europene 
din evul mediu până în secolul al XIX-lea

în evul mediu timpuriu teritoriul Europei Centrale şi Estice a fost unul tranzitoriu între culturile 
estice şi vestice. Din perioada romană aici nimeni nu a întemeiat oraşe, cele rămase din perio-
ada romană au fost doar folosite şi ele, viaţa citadină, odată cu retragerea romană a încetat, iar 
pe teritoriile dominate mult timp de avari, nomazii trăiau nu în oraşe, ci în corturi. Maghiarii au 
descălecat pe acest teritoriu de tranzit, ocupând regiunea geografică cea mai distinctă: Bazinul 
Carpatic. Regii maghiari, încă de la întemeierea statului s-au raliat la cultura vestică, măsurile 
de organizare promovate – juridice, religioase, respectiv administrative au declanşat procesul 
de apropiere – relativ rapid, dar întârziat – la vestul Europei (Beluszky 2003). Maghiarii aşezaţi 
au întemeiat sate, judeţele noi, episcopatele au fost întărite cu cetăţi din pământ, dar până 
în secolul al xII-lea nu putem vorbi de existenţa unor oraşe. Doar Esztergom şi fehérvár, cele 
două centre ale ţării aveau câteva caracteristici urbane. După năvălirea tătarilor, domnitorii au 
sprijinit construirea de oraşe cetăţi, fortificate. Aşa au apărut din ce în ce mai multe “civitas”-uri 
– în partea de nord şi de vest a Bazinului – care formau un sistem comparabil ca densitate cu 
cele din vestul Europei. în estul şi sudul Bazinului Carpatic reţeaua de oraşe era mult mai rară 
(Baia Mare, Seghedin, Oradea, Cluj, Alba-Iulia, Braşov, Sighişoara, Sibiu – ultimele s-au format 
după colonizarea saşilor).
Oraşele Bazinului Carpatic erau legate de cele vest-europene datorită legăturilor comerciale, 
culturale şi religioase. Regatul Maghiar era o forţă considerabilă în decursul secolelor al xV-xVI-
lea, legăturile sale înfloritoare erau orientate spre vest, mai ales spre Italia. Se ştie că Italia de 
Nord era în această perioadă cea mai dezvoltată, cea mai urbanizată regiune a Europei. Au fost 
importante şi legăturile comerciale cu zonele din nord-vest, ca urmare, lângă drumurile care 
duceau spre teritoriile germane şi moravice s-au dezvoltat oraşe ca Sibiu, Bratislava şi Sopron, 
cu structuri urbane asemănătoare cu cele ale oraşelor din vest. în Ungaria se exploata patru 
cincimi din necesarul de aur şi un sfert din cel de argint al Europei, iar oraşele dezvoltate în 
ţara de Sus au apărut ca rezultat al acestui proces. în afară de Buda, oraşe mai mari de 10 mii 
de locuitori nu s-au format în evul mediu în această zonă, în timp ce în vestul continentului 
oraşele cele mai mari aveau deja şi peste 100 de mii de locuitori. Cele mai multe din oraşele 
regiunii erau oppidum; civitas-uri cu drepturi cetăţeneşti adevărate, înconjurate de ziduri de 
apărare erau puţine. Nobilimea era ostilă ideii de oraşe libere, iar regi destul de puternici – care 
să recunoască şi să impună avantajele economice ale oraşelor regale libere – au fost arareori. 
locuitorii oraşelor au alcătuit în secolul al xV-lea 20% din totalul populaţiei Bazinului Carpatic, 
dar numai o mică parte din ei erau orăşeni liberi, şi erau şi ei mult mai săraci decât cei din 

vestul Europei (Beluszky 2003).
Oraşele de câmpie ale Câmpiei Ungare erau entităţi specifice. Aceste târguri nu erau împre-
jmuite, în afara biserici nu aveau case din piatră, semănau mai mult cu nişte sate mari. Dar, 
zona interioară de locuit nu era folosită pentru scopuri productive, pentru asta aveau grădini 
exterioare. Iobagii aşezaţi în astfel de locuri primeau multe drepturi civice, aşa că aceste aşezări 
au devenit locuri de atracţie pentru ei. în Câmpia Ungară creşterea animalelor a fost principala 
îndeletnicire economică, păşunatul vitelor a fost o activitate profitabilă: vitele din Ungaria ajun-
geau pe propriile picioare pe pieţele Europei de Vest. Păşunatul vitelor presupunea pământuri 
mai întinse ca şi cultivarea cerealelor, aşa că în această zonă, mari întinderi de pământ 
aparţineau unor aşezări puţine la număr. Sate mici au dispărut, iar cele rămase au devenit cen-
tre mari, cu mulţi locuitori. Procesul a fost precipitat de năvălirea tătarilor, apoi de luptele cu 
turcii. Din satele părăsite locuitorii s-au refugiat în centre mai mari – chiar dacă lipsite şi ele de 
apărare. în acest fel, pe Câmpia Ungară au apărut aşezări rurale – cu mulţi locuitori şi cu hotare 
întinse – care nu aveau în subordine alte sate cu statut mai redus. locuitorii acestor oppidum 
au primit privilegii, au devenit centre comerciale, iar unele – ca Debreţin sau Seghedin au 
devenit chiar oraşe regale libere (Beluszky 2003).
în secolele al xVII-xIx-lea, după izgonirea turcilor, au rămas doar câteva astfel de oraşe de 
câmpie în zonele de sud şi centrale ale ţării, mare parte din locuitori au pierit sau au fugit. 
habsburgii au dus o politică sistematică, planificată de repopulare a Bazinului Carpatic. gru-
purile populaţiilor vecine au câştigat teren, Bazinul Carpatic a devenit de fapt multinaţională 
în această perioadă. Pe timpul turcilor, nici în părţile rămase din ţara ruptă în două, oraşele nu 
s-au mai dezvoltat. Acest teritoriu a devenit zonă de război, şi un fel de periferie a Europei de 
Vest, iar centrul Europei s-a mutat din nordul Italiei în nordul franţei, în flandria şi Olanda. 
 Porturile deschise spre ocean au devenit centrele comerciale. Bazinul Carpatic era situat foarte 
departe de ele, aşa că intra în calcul doar ca izvor de materie primă. Din această cauză, până 
la epoca reformelor, respectiv până la instaurarea dualismului, economia oraşelor s-a oprit la 
nivelul breslelor din evul mediu. Piaţa europeană avea nevoie – în loc de vite vii – de cereale 
şi alte materii prime, aşa că până la apariţia căii ferate, au devenit importante căile navale şi 
oraşele riverane. în Câmpia Ungară, în locul creşterii animalelor a început cultivarea cerealelor, 
ceea ce a dus în această zonă lipsită de sate, la apariţia cătunelor în jurul oraşelor de câmpie.
Absolutismul habsburgic, cu instrucţiuni vamale şi politica lui de dezvoltare care slujea inter-
esele Vienei, nu a fost prea fastă pentru dezvoltarea oraşelor din această regiune. începând 
din 1867 politica economică a devenit din nou una autonomă, sprijinind dezvoltarea urbană. 
S-a construit o reţea deasă de cale ferată, exportul produselor agricole s-a multiplicat. Deşi 
producţia industrială s-a dezvoltat vertiginos, agricultura a rămas forţa motrice a economiei. la 
schimbarea secolului, odată cu desemnarea centrelor administrative, cu instalarea căii ferate, 
reţeaua oraşelor a devenit mai echilibrată, dar şi aşa au rămas teritorii în care erau puţine: sudul 
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teritoriilor dincolo de Dunăre, Croaţia, unele părţi din Câmpia Ungară şi Transilvania de Nord.
Din punctul de vedere al sistemului de aşezări este important de menţionat că în această 
perioadă, datorită căii ferate, s-au dezvoltat şi legăturile estice şi cele spre sud ale oraşelor 
Bazinului Carpatic. Două linii s-au construit spre Bucureşti şi două spre Balcani, iar prin Polonia, 
şi spre Rusia s-au deschis legăturile.

2. Rolul istoric al Oradiei şi Debreţinului 
în sistemul aşezărilor din Bazinul Carpatic

Situaţia Debreţinului şi al Oradiei este specială, în sensul că cele două oraşe s-au putut dezvolta 
paralel în Bazinul Carpatic, aflate la o distanţă ideală de 60 de km unul de altul, într-o regiune în 
care oraşele erau destul de rare. Cele două oraşe sunt situate pe partea de est a Câmpiei Ungare 
într-o regiune ideală pentru producţia de alimente, pe ruta comercială care lega Transilvania de 
vestul Europei.
într-o regiune asemănătoare din punct de vedere geografic, s-a constituit în valea Po reţeaua 
cea mai densă de oraşe din Europa evului mediu. şi aici oraşele erau situate la o distanţă de 60 
de km, reţeaua lor urmând – aproape cu exactitate – scara Crystaler de distribuire a oraşelor 
(Crystaler 1933). Regiunea – având la hotarele ei Veneţia şi Milano, cu peste o sută de mii de 
locuitori, iar Bologna şi Verona cu cincizeci de mii – putea susţine 16 asemenea oraşe. Bazinul 
Carpatic nu întrunea condiţiile politico-economice necesare pentru întemeierea de astfel de 
oraşe, dar se poate vedea că situarea Oradiei şi Debreţinului la graniţa dinspre munţi şi dealuri a 
unei câmpii mănoase este avantajoasă. formarea şi dezvoltarea celor două oraşe au fost deter-
minate de factori diferiţi, foloseau resurse diferite, ceea ce a înlesnit creşterea lor la aproape zece 
mii de locuitori – până în evul mediu târziu – număr care, în această zonă poate fi considerat ca 
fiind mare.
Oradea era sediu episcopal, o cetate de apărare, care trăia din slujirea elitelor aflate la putere, 
trăgându-şi seva pe de o parte din puterea nobilimii şi elitei politice stabilite aici, pe de altă 
parte din comerţul între Ungaria şi Transilvania, fiind un oraş situat pe ruta comercială care lega 
târgurile.
Debreţinul şi a acumulat bogăţia – la urma urmei şi-a câştigat şi rangul de oraş – din comerţul 
cu vite, exportate în vest, dar şi ca centru comercial al regiunii Câmpiei Ungare, sau ca sediu al 
meşteşugarilor care serveau această zonă.
Diferenţele între rolurile celor două oraşe, s-au accentuat în prima parte a evului mediu, când 
Oradea a devenit oraş regal şi bisericesc, apoi din nou la sfârşitul dominaţiei turce, când Oradea 
a fost distrusă în întregime – urmând să fie reconstruită în total doar în secolul al xIx-lea. 
Debreţinul a devenit între timp unul dintre cele mai mari oraşe ale ţării. la urma urmei însă, este 
vorba de două oraşe cu rang similar, concurente. fiecare dintre ele a fost şi centru spiritual şi 

de învăţământ pentru Câmpia Ungară. Acest rol a fost comun pentru cele două oraşe, până în 
secolul al xVII-lea, apoi până la 1848, a fost îndeplinit doar de Debreţin, şi din nou, din această 
perioadă şi până la Trianon – într-o măsură crescândă – de Oradea. fiecare dintre cele două 
oraşe, era un centru important al maghiarimii, dar Debreţin era un oraş cu o cultură omogenă, 
locuit doar de maghiari, folosind în mod conştient doar limba maghiară, în Oradea însă, 
convieţuiau diferite etnii şi culturi. Oradea, până în secolul al xx-lea, a devenit centru pentru 
patru episcopii; memoria constructorilor şi comercianţilor italieni este păstrată de nume ale 
cartierelor oraşului; iar românii, evreii, germanii au stabilit aici centre culturale proprii.
în secolul al xx-lea, românii – la început minoritari – au ajuns la majoritate absolută în cadrul 
populaţiei oraşului, dar caracterul multicultural al acestui oraş este puternic şi azi.

3. Schimbări în reţeaua de aşezări ale regiunii – de la Trianon până azi

Schimbările graniţelor, survenite ca urmare a deciziei de la Trianon, au fost fundamentale. Ele au 
schimbat radical reţeaua de aşezări din Bazinul Carpatic. Desemnarea graniţelor noi s-a făcut pe 
baza unor criterii politice: ţările noi şi cele care s-au îmbogăţit cu teritorii noi, au invocat criterii 
etnice, strategice, economice, prin care motivau pretenţiile lor în privinţa unor teritorii dorite. 
Probleme ale reţelei de aşezări, ale oraşului şi ariei lui de influenţă, legăturile stabilite nu au fost 
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incluse între criteriile deciziilor. Integritatea unor structuri era mai importantă pentru decidenţi, 
decât problema majorităţii etnice a unei populaţii (hardi-hajdú-Mezei 2009). Problema 
apartenenţei oraşelor – ca subiect al unor controverse – s-a pus cel mai acut în cadrul diferen-
delor româno-maghiare. în cazul Oradiei, Aradului, Sătmarului şi Careiului, populaţia urbană 
era în majoritate covârşitoare de naţionalitate maghiară, pe când comunele aveau locuitori 
în majoritate români. Această porţiune a graniţei era o zonă de trecere între diverse populaţii, 
ceea ce făcea imposibilă trasarea unei graniţe etnice clare. Decizia s-a luat până la urmă luând 
în consideraţie criteriul integrităţii sistemelor de comunicaţie. Oradea era un centru feroviar im-
portant în transportul spre Transilvania. împreună cu Timişoara, Satu Mare şi Arad, avea reţeaua 
cea mai bine legată de oraşe şi târguri, cu o infrastructură feroviară bine dezvoltată. Ca urmare 
a deciziei, această zonă a devenit zona urbană cea mai dezvoltată, cea mai vestică a României. 
în privinţa sistemului de legături, acest teritoriu era mai strâns legat de Câmpia Ungară, deci 
de teritorii rămase în Ungaria, decât de Transilvania, care i-a revenit României. Aceste oraşe, 
devenite acum de graniţă, au pierdut o importantă parte din zonele de influenţă; regiunea a 
rămas în continuare una de mare importanţă în procesul de urbanizare, dar rolul administrativ 
de odinioară al acestor aşezări a fost limitat sau s-a pierdut.
Deoarece Ungaria avea un caracter predominant agrar, iar agricultura era dominantă şi în zonele 
noi de graniţă (măsura urbanizării era slabă – 20,4% în 1910), după schimbarea graniţelor, viaţa 
cotidiană era mai preocupată de probleme economice, decât de accesul la facilităţile oferite de 
oraşe. între anii 1923-1927, s-au încheiat între toate ţările vecine înţelegeri privind micul trafic 
de frontieră, care – e adevărat cu anumite restricţii – dar au făcut posibile vizitele familiale, şi 
producţia agricolă în zonele respective. Problemele administrative ale oraşelor nu au fost incluse 
aici (hardi-hajdú-Mezei 2009).
Structura oraşelor – fiind relativ stabilă – nu s-a schimbat automat după trasarea noilor graniţe. 
Organizarea juridică nu putea fi schimbată rapid, decât prin reglementări legale. Din această 
cauză, reorganizarea sistemului administrativ a fost prioritară. în privinţa ierarhizării lor după 
mărime, raportul între aceste aşezări nu s-a schimbat – în contradicţie cu situaţia lor juridică, şi 
cu cea a reglementărilor administrative. O diferenţă în privinţa dezvoltării oraşelor este faptul, 
că până ce în Ungaria, schimbarea situaţiei administrative al unui oraş determina şi posibilităţile 
sale de dezvoltare, în cazul României, ea nu era foarte semnificativă, din cauza deselor schimbări 
ale graniţelor entităţilor administrative.
Ungaria a pierdut mare parte din teritoriu şi din populaţie, numărul aşezărilor şi oraşelor s-a 
redus. Schimbarea frontierelor a lăsat judeţe fără centru economic şi administrativ, mai multe 
centre au devenit inapte pentru îndeplinirea acestui rol din cauza situaţiei lor geografice ingrate. 
S-au constituit centre noi, de obicei vremelnice (Szatmár–Mátészalka, Bihar–Berettyóújfalu, 
Arad–Elek ), dar dezvoltare pe termen lung s-a realizat doar acolo, unde aşezarea avea şi în 
prealabil funcţii de centru administrativ. în lipsa acestor funcţii, dacă îşi pierdeau rolul central, 
importanţa lor se diminua (hardi-hajdú-Mezei 2009), mai ales după reorganizarea definitivă 

a judeţelor (1950). Iniţial, doar aşezările cu peste zece mii de locuitori puteau deveni oraşe: 
prin reducerea numărului de oraşe se urmărea, ca cele rămase să aibă acces la posibilităţi mai 
mari de dezvoltare. Prin schimbarea frontierelor s-a schimbat şi raportul de forţă între aşezări. 
Anterior centrul de greutate al ţării era în apropierea Oradiei şi Debreţinului, acum Budapesta 
s-a apropiat şi de centrul geografic, greutatea ei a crescut, poziţia ei în cadrul reţelei de aşezări 
s-a consolidat, a devenit preponderentă, chiar surclasantă (Demeter-Radics 2009). Prin pierderea 
Timişoarei şi Oradiei, la frontiera de vest a apărut acum o zonă fără oraşe mari, iar Debreţin a 
alunecat la periferia ţării. Această situaţie a împiedicat ca cele trei oraşe din regiunea de est ale 
ţării să poată funcţiona ca contragreutate faţă de Budapesta. Războiul a dus la pierderi uriaşe, 
dar specificul aşezărilor urbane s-a păstrat, iar reconstrucţia bazată pe ele a putut să înceapă.
România, ca urmare a tratativelor de pace şi-a mărit teritoriul în mod considerabil: de la Ungaria 
a primit Transilvania şi partea estică a Câmpiei Ungare. Cea mai importantă a devenit acum 
pentru ea, asigurarea funcţionării noului aparat de stat. Administraţia de stat a fost reorganizată 
după modelul francez, teritoriul a fost împărţit în judeţe şi plase. Bazele împărţirii judeţene au 
rămas aceleaşi, autoguvernările aşezămintelor s-au păstrat şi ele. Reîmpărţirea administrativă 
era însă în permanentă schimbare, se modifica uneori chiar de mai multe ori în cursul unui 
singur an. Bucureştiul, cu cei 520 de mii de locuitori ai săi, a rămas cel mai mare oraş, dar a ajuns 
la periferia teritoriului noului stat. Dintr-o parte a oraşelor de la frontiera româno-maghiară, în 
urma reorganizărilor administrative, centrele administrative au fost mutate mai în interior (hardi-
hajdú-Mezei 2009).

4. Aşezările din Ungaria şi România în epoca socialismului

Izolarea ermetică – nu numai de vest dar şi de ţările frăţeşti – a noilor ţări socialiste a însemnat 
sfârşitul micului trafic de frontieră, care cu chiu cu vai, dar funcţiona până la război. Permealiza-
rea frontierelor în blocul estic s-a petrecut în anii 1960, dar contrar celei din perioada interbelică, 
când era caracterizată şi de o activitate economică-agrară cotidiană în zonă, specific pentru era 
socialistă – pe lângă vizite de familie – era turismul pentru efectuarea de cumpărături.
Cel mai marcant factor de dezvoltare ale oraşelor în blocul estic, era industrializarea. în urma 
ei s-a desfăşurat prima fază – cea cantitativă – a urbanizării, realizată cu decenii mai devreme 
în Europa de Vest. Ideologia socialistă privea clasa muncitoare ca fiind o clasă privilegiată, aşa 
că oraşele – habitatul acestei clase – erau considerate tipuri ideale de aşezăminte. Ungaria, dar 
mai cu seamă România, a început construirea socialismului ca ţară agrară. Până la schimbarea 
de regim, handicapul lor în privinţa proporţiei locuitorilor oraşelor s-a redus semnificativ, acest 
indicator atingând o cotă de peste 50% (Beluszky, 2003).
Urbanizarea, concentrarea clasei muncitoare şi a populaţiei în general, s-a produs în urma 
industrializării. Structura reţelei oraşelor nu s-a schimbat semnificativ nici în urma urbanizării 
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intensive; structura anterioară a rămas, doar populaţia s-a mărit (hardi-hajdú-Mezei 2009). în 
procesul de industrializare, dezvoltarea zonelor rămase în urmă, cu industrie incipientă, lipsite 
de oraşe, a fost primordială. Economia planificată a făcut posibilă ca procesele naturale de 
mişcare şi concentrare de capital, să fie controlate de voinţa politică de dezvoltare echilibrată a 
teritoriului. Creşterea numărului oraşelor şi creşterea reţelei instituţionale din aceste oraşe, a de-
venit scop prioritar. însă, criza economică declanşată în anii 1970, a îngreunat tocmai acest lucru. 
Ca urmare, ritmul dezvoltărilor urbanistice a rămas în urma urbanizării (Kovács, 2009).
Noua aşezare politică, preluarea sistemului sfaturilor populare de la sovietici, a avut ca urmare 
efectuarea unor noi schimbări administrative. Problema regionalizării şi descentralizării era per-
manent prezentă, mai ales legată de amplasarea industriilor şi de desemnarea unor perimetre 
economice. Ca rezultat ale acestor strădanii, centrele nivelurilor administrative ale unor ţări, şi rolul 
marilor oraşe în reţeaua de aşezări s-au întărit, iar până la finele acestei epoci s-a format o reţea 
funcţională de oraşe de mărime medie (cu 80-100 mii de locuitori) (hardi-hajdú-Mezei 2009).
Budapesta a fost subordonată consiliului naţional, 24 de oraşe consiliilor judeţene, iar 29 con-
siliilor raionale. în 1954, legea nr. II privind consiliile, acordă drept de municipiu Debreţinului, 
Pécs-ului, Miskolc-ului şi Seghedinului. Aceste oraşe erau de acum de importanţă prioritară în 
cadrul politicilor de dezvoltare. Vechea practică de a defini posibilităţile de dezvoltare ale unui 
oraş după locul lui ocupat în ierarhia administrativă, a rămas de fapt în continuare, numai că asta 
însemna acum locul lui în ierarhia de dezvoltare. Din anii 1980, a fost ştearsă această clasificare a 
oraşelor, iar în 1985, oraşele cu minim 100 de mii de locuitori (8 oraşe în afară de Budapesta) au 
primit toate categorizări administrative proprii.
în această perioadă, în Ungaria ne întâlnim nu numai cu ierarhie administrativă, dar, şi cu una 
privind dezvoltarea. în fruntea listei, lângă Budapesta era Miskolc “capitala de rezervă”, urmată 
de oraşe propuse pentru dezvoltare prioritară; pentru dezvoltare; apoi cele neindicate pentru 
dezvoltare. Aveau în vedere desfiinţarea a 47% din aşezările existente atunci (hardi-hajdú-
Mezei 2009). Cu unirea Budapestei Mari, populaţia capitalei a ajuns la 1,6 milioane, devenind 
metropolă în sens internaţional. Cu toate acestea, încă din 1958, a început reducerea suprapon-
derii industriale ale Budapestei, acordând o importanţă mai mare Debreţinului şi Miskolc-ului, 
situate în estul ţării, considerate ca contragreutăţi pentru estomparea rolului preponderent al 
Budapestei. După revoluţia din 1956, prioritară a devenit creşterea nivelului de trai al orăşenilor, 
îmbunătăţirea infrastructurii urbane (hardi-hajdú-Mezei 2009. în anii 1980, concepţia regională 
a devenit dominantă. Au pus capăt ierarhizării oficiale ale oraşelor, conform importanţei lor 
administrative, au pus în vedere chiar păstrarea locuitorilor în zonele rurale.
România a suferit pierderi teritoriale faţă de cele după Trianon, din cauza rolului jucat în cel de-al 
doilea război mondial: Uniunea Sovietică a acaparat Basarabia şi o parte din Bucovina. Structura 
administrativ-teritorială a fost reorganizată de mai multe ori: în 1950 a fost construit sistemul 
sfaturilor locale, în 1952 a fost introdus sistemul de regiuni, în 1968 judeţele au devenit din nou 

zonele administrative. în cadrul sistemului de regiuni, au înfiinţat – având ca centru Târgu-
Mureşul – Regiunea Autonomă Maghiară, care a funcţionat cu anumite limitări progresive de 
drepturi, până în 1968. 
în România urbanizarea a fost şi un mijloc de precipitare a procesului de asimilare a 
naţionalităţilor, de schimbare a compoziţiei etnice a populaţiei urbane, de dirijare a migraţiei 
românilor în interiorul ţării (hardi-hajdú-Mezei 2009). Populaţia acestei ţări, a crescut între anii 
1945-1990 de la 15,8 milioane la 23,2 milioane. Au existat decalaje mari între diferitele regiuni 
ale ţării; fostele teritorii maghiare au fost cele mai dezvoltate. în 1948 Bucureştiul avea mai 
mult de 1 milion de locuitori, mult în urma ei se situau Timişoara şi Clujul, cu peste 100 de mii. 
Urbanizarea era de 23,4%. Oraşele au devenit centre industriale: în urma industrializării şi în 
urma unor intenţii politice, ritmul migraţiei interioare a crescut, un număr mare de locuitori au 
migrat din sate în oraşe. Proporţiile construcţiei de locuinţe pornite în anii 1970 au ajutat acest 
proces. Paralel, a început concentrarea teritorială a satelor, creşterea numărului de construcţii pe 
o anumită suprafaţă (hardi-hajdú-Mezei 2009). S-au făcut în cursul deceniului mai multe sute 
de planuri de înfiinţare a noi oraşe, paralel cu desfiinţarea planificată a 7-8 mii de sate. Aceste 
măsuri – mai mult normative – au fost abandonate după schimbarea de regim. Ca rezultat al 
erei socialiste s-a constituit o reţea de mari oraşe, în parte cu o bază economică solidă, dar cu un 
fond de clădiri slabe calitativ şi din punct de vedere estetic.

5. Reţeaua de aşezări ale regiunii după schimbarea de regim 

Cea mai importantă sarcină a celor două decenii a fost deconstruirea structurilor socialiste şi 
schimbarea lor. Au avut loc reforme administrative radicale. Toate ţările – fără excepţie – au 
adoptat formele de autoguvernare. Schimbarea de regim a însemnat de regulă şi o creştere a 
forţei naţionalismului. Ca urmare, în cursul organizării administrativ-teritoriale noi, de cele mai 
multe ori s-au delimitat de posibilitatea înfiinţării de autonomii teritoriale etnice (hardi-hajdú-
Mezei 2009).
împărţirea teritorială a Ungariei nu a fost modificată după schimbarea de regim. Toate oraşele 
cu o populaţie mai mare de 50 de mii de locuitori, au devenit automat municipii. Urbanizarea 
s-a accelerat foarte mult în deceniul care a trecut; acest lucru a avut – în parte – cauze admin-
istrative, deoarece multe aşezări au primit rang de oraşe. Aceştia sunt mai mult oraşe “festive, 
ceremoniale” fără să aibă vreun rol în dezvoltarea teritorial-administrativă. După 1996, politica 
de dezvoltare a teritoriului, concepţia regională a luat avânt. legătura între oraşe şi aria lor de 
influenţă, dezvoltarea acesteia s-a situat în prim-plan. Aşezări de diverse nivele au început să 
primească rol de organizare administrativă (hardi-hajdú-Mezei 2009). Ungaria a fost împărţită în 
şapte regiuni de dezvoltare, Debreţinul a devenit centrul regiunii Nord al Câmpiei Ungare.
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în România, constituţia din anul 1991 preia modelul structurii politice franceze, caracterizată 
de o formă foarte integrată a autoguvernării. Consiliul judeţean şi prefectul numit de guvern, 
dispun peste finanţele oraşelor. Reţeaua de aşezări are trei nivele distincte, definite în funcţie de 
numărul locuitorilor; cele cu o populaţie de peste 40 de mii de locuitori sunt municipii. ţara se 
împarte în 8 regiuni de dezvoltare, iar Oradea este cel de-al doilea oraş ca mărime din regiu-
nea de dezvoltare Nord-Vest. Conform strategiei de dezvoltare a teritoriului, elaborată în 2001, 
Oradea a devenit municipiu de importanţă naţională şi europeană, ca urmare, a fost clasată în 
categoria cea mai înaltă.
la începutul pregătirilor pentru intrarea în Uniunea Europeană ale celor două ţări, între ele s-a 
procedat la o armonizare instituţională, dar şi la o armonizare la nivelul altor structuri. Ungaria a 
intrat în Uniunea Europeană în 2004, România în 2007, tot din acest an Ungaria a fost primită în 
spaţiul Schengen, urmând ca România să fie primită din 2011. Acest lucru va transforma fron-
tiera între Oradea şi Debreţin, într-una pur administrativă, pe deplin penetrabilă.

III. Posibilităţi privind alcătuirea unei Euroregiuni bicentrale

1. Perspectivele devenirii reţelelor de aşezări 
în Europa de după Schengen 

Putem sesiza un nou aspect, care s-a evidenţiat în cursul secolului al xx-lea în urbanizare, şi 
care modifică structura reţelei de aşezări. Este vorba de “metropolization” (leuthold in Thier-
stein-förster 2008). Economia bazată pe know-how, pe ştiinţă, este prezentă mai ales în clus-
ter-ele oraşelor mari, care pe de o parte formează o reţea, pe de alta, ca locuri de primire de 
capital, concurează între ele. Marile oraşe istorice şi aglomeraţiile create în jurul lor se unesc, iar 
acest proces creează populaţii şi economii de dimensiunile Parisului, londrei sau New Yorkului. 
Această concentrare de capital şi cunoaştere, formează terenul propice dezvoltării unor sis-
teme economice legate de inovare şi cercetare-dezvoltare. Cu formarea acestor zone urbane 
uriaşe, creşte – proporţional – şi diferenţa între ele şi zonele rurale. Se constituie concentraţii 
de mari dimensiuni în privinţa populaţiei şi ale zonelor construite aferente. în acelaşi timp, 
structura oraşelor se schimbă: aceste mari concentrări nu se mai compun din centre ierarhice, 
ci se formează un sistem al locurilor specializate. Structuri urbane sunt prezente în spaţii, care 
în prealabil au avut caracter rural: ele au acum transport public, sisteme de servicii etc. Oraşele 
mai mici sunt asimilate ca şi centre cu funcţii noi, speciale, având propriile aglomeraţii. în locul 
unui centru principal, se constituie o reţea de sub-centre specifice.
Până ce structura reţelei metropolitane clasice, din secolul al xx-lea, a fost formată de un oraş 
central, principal, legat ierarhic de periferii şi oraşe mici – aşa a fost Parisul, Moscova, Madrid, 
Milano, Budapesta – cele mai evoluate structuri ale reţelei de aşezări din secolul al xxI-lea, sunt 



28 29

alcătuite din regiuni urbane policentrice. Caracteristica comună ale acestora este, că între difer-
itele centre nu există o ierarhie, ele sunt egale, diferenţiate fiind doar de propriile lor specificaţii 
orientate diferit. Aceste metropole sunt alcătuite din două sau mai multe oraşe mari, care au 
ceva care le leagă strâns: infrastructura lor comună. în jurul lor se organizează diferitele teritorii 
specializate. Un foarte bun exemplu în acest sens este Randstadt, Amsterdam, haga Rotterdam 
şi Utrecht din Olanda, respectiv regiunea Ruhr, zonele oraşelor Düsseldorf, Dortmund, Essen, 
Duisburg.
în privinţa procesului de integrare al Uniunii Europene, o consecinţă al acestuia pe planul 
reţelelor de aşezări este faptul, că zonele altă dată periferice, situate în apropierea frontierelor, 
acum sunt în plină dezvoltare. Structura urbană a continentului este dată – din ce în ce mai 
mult – nu de zonele de capitală privilegiate ale unor ţări, ci de structura de relaţii ale regiunilor 
oraşelor. Paralel cu categoriile administrative de stat se construieşte structura Uniunii, bazată pe 
regiuni, care ca urmare a extinderii zonei Schengen, nu mai ţine seama de frontierele de stat, fi-
ind alcătuită mai degrabă din regiuni compacte din punctul de vedere al geografiei economice. 
Apar regiunile urbane, care se extind în mai multe ţări. Astfel de regiuni sunt: regiunea Bazel, 
lille, sau regiunea Centrope, cu participarea oraşelor Viena, Bratislawa, Brno, győr şi Sopron.
Dezvoltarea regiunilor urbane este destul de inegală în Europa. Sâmburele prosper este pen-
tagonul ce se întinde peste frontiere: londra-Paris-hamburg-München-Milano. Acest pentagon 
concentrează 15% din teritoriul U.E., 40% din populaţia ei, 50% din gDP şi 70% din investiţiile 
pentru cercetare-dezvoltare. Nu e de mirare că aceasta este singura regiune europeană mare, 
care poate face faţă şi concurenţei la nivel global. Reducerea decalajului care caracterizează 
ţările rămase în urmă, situate la periferie – şi Ungaria ca şi România face parte dintre acestea 
–, depinde de capacitatea lor de a lua decizii politice, economice, investiţionale, de dezvoltare 
a oraşelor şi a reţelei de aşezări, în vederea constituirii unei regiuni transfrontaliere, care chiar 
dacă în dimensiuni şi densitate nu va fi la fel de mare, dar va fi la fel de concentrată. Dacă privim 
exemplele vest-europene date, putem constata, că regiunile nu sunt omogene, sunt alcătuite 
din mai multe zone bine definibile, policentrate, legate de o infrastructură ferată şi aeriană 
foarte bine dezvoltată. Creşterea acestor regiuni este stimulată de cooperarea între universităţi, 
centre de cercetare-inovare-dezvoltare, şi întreprinderi industriale bine capitalizate. Aceasta 
caracterizează Ramstadtul olandez, Norther Waz din Anglia, cooperarea Münchenului cu oraşele 
din zona lui, sau reţeaua de oraşe elveţiene lausanne-Basel-zürich. Regiunea Centrope alcătuită 
de Viena-Bratislawa-Brno-győr-Sopron începe să devină un centru asemănător.
Cele două procese pot fi unificate, planificate simultan în cazul regiunii Biharia. Cooperarea 
poate fi extrem de eficientă, dacă va devenii o regiune la fel ca oraşele secolului al xxI-lea, 
structurată pe o economie bazată pe know-how, policentrată, multilateral specializată, înţesată 
cu zone specifice.

2. Frontiere, regiuni de frontieră, 
oraşe de frontieră între România şi Ungaria

Conceptul de frontieră de stat – aşa cum îl cunoaştem astăzi – a apărut în decursul secolelor 
al xVII-xIx-lea, odată cu naşterea statelor naţionale. După definiţia lui guichonnet şi Reffestin, 
graniţa are funcţii jurisdicţionale, vamale, de control, şi – câteodată – militare şi ideologice 
(hardi-hajdú-Mezei 2009). Bazându-ne pe această descriere, putem analiza gradul de penetra-
bilitate a frontierelor. Pe frontiera româno-maghiară funcţia jurisdicţională şi cea fiscală există, şi 
va rămâne: cele două ţări au constituţie şi sistem judiciar propriu, chiar dacă ele se armonizează 
în cadrul sistemului european. Pot decide în cadru decizional propriu apărarea pieţelor interne, 
e adevărat într-un cadru restrâns dat de calitatea lor de membrii U.E.; este în vigoare şi funcţia 
de control a frontierei, deşi a devenit deja o pură formalitate în cazul celor două state. Deci, 
frontiera poate fii de delimitare, de filtrare sau – de ce nu – deschisă (hardi-hajdú-Mezei 2009). 
Aceste caracteristici se schimbă în permanenţă, în funcţie de perioadă: funcţia frontierei româ-
no-maghiare de după Trianon a fost de filtrare, în timpul socialismului, de despărţire-delimitare, 
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după schimbarea regimului din nou de filtrare, şi, în fine, după intrarea României în zona 
Schengen, frontiera va fi deschisă. Semnarea acordului este o decizie de stat, în consecinţa 
căruia caracterul frontierelor zonei Schengen va fi decis de o instituţie ce se situează deasupra 
statelor naţionale, având caracter internaţional.
Cu deschiderea frontierelor interstatale, care devin acum de interior, ţările se vor confrunta cu 
provocări noi, cu posibilităţi noi de dezvoltare. Puterea de stat – de cele mai multe ori foarte 
centralizată – care funcţiona în interiorul frontierelor, transforma structura spaţială ale ţărilor 
după chipul şi asemănarea sa, iar din cauza asta, spaţiile situate în apropierea graniţelor au de-
venit periferice. Dacă frontiera era strâns închisă, oraşele reţelei urbane din apropierea frontierei 
erau într-o situaţie nefavorabilă faţă de cele din centru (hardi-hajdú-Mezei 2009). Problema 
de bază a integrării europene de după cel de-al doilea război mondial este: cum pot fi legate 
aceste teritorii, cum pot fi ele dezvoltate?
graniţele Ungariei sunt privilegiate din acest punct de vedere, datorită faptului că decizia de 
la Trianon a rupt tocmai o reţea de oraşe în plină dezvoltare. Teritorii din interior au devenit 
periferice. în timpul socialismului frontierele aveau un caracter puternic despărţitor, iar din 
cauza acestei situaţii, aceste teritorii au avut o dezvoltare mai anevoioasă decât cele din aprop-
ierea capitalelor. Diferenţele erau oarecum estompate de economia socialistă planificată, care 
avea ca scop descentralizarea. în cadrul integrării europene, cu frontierele deschise, cele două 
oraşe nu mai sunt periferii în cadrul unui stat, ci se situează într-o zonă de contact interstatal, 
cu posibilităţi de dezvoltare dinamică. legăturile infrastructurilor oraşelor de frontieră au fost 
clădite în decursul secolului al xIx-lea, ele există, chiar dacă nu s-au putut dezvolta în social-
ism. Teritoriile legate geografic – cândva legate şi istoric şi cultural – acum se pot dezvolta ca 
regiuni transfrontaliere. Dacă analizăm gradul de dezvoltare al celor două ţări, despărţite de 
frontieră, găsim următoarele: o regiune din estul Câmpiei Ungare, lipsită de centre, se leagă 
de o regiune urbană vestică, dezvoltată a României. Ungaria mai dezvoltată economic şi din 
punctul de vedere al infrastructurii, se leagă cu periferia ei de un centru economic românesc. 
Acest centru are capacitate mare de a atrage capital, deoarece se află în apropierea ţării – 
posibil – investitoare, şi este un centru economic important în propria-i ţară. Mulţi se mută în 
periferia celeilalte ţări, şi mulţi de acolo îşi caută de lucru în oraşul vecin.
Pentru Oradea şi Debreţin, la ora actuală pot fi caracteristice oarecum categoriile de oraşe de 
frontieră (hardi-hajdú-Mezei 2009) după cum urmează:
1. Zona funcţională a oraşului mare se extinde peste hotare, iar în interiorul ei se află 
oraşele mici
Este tipică pentru Oradea: aglomeraţia ei, precum şi aria ei de atracţie au ajuns peste frontiera 
maghiară. Oraşele mici sunt Episcopia Bihorului şi Berettyóújfalu. Ca aglomeraţia urbană să 
funcţioneze impecabil, ar trebui să se organizeze reţeaua comună de transport public.

2. Oraşe mari ale căror zone funcţionale nu sunt legate
Asta caracterizează legătura între Debreţin şi Oradea. Cooperarea este mai mult consultativă 
şi doar ocazională. Se concurează în privinţa strategiilor globale, fiind situate destul de de-
parte, ca să evite folosirea comună a infrastructurii. Centrele teoretice de nivel înalt, şi cele 
de servicii specializate, cad sub reglementări naţionale, ele nu sunt mai dispuse la colaborare 
transfrontalieră, decât la cele cu instituţiile ţărilor proprii, situate în interior. Conceperea regiunii 
comune trebuie să soluţioneze aceste probleme.
3. Centru alternativ
Din cauza modificării graniţelor, Berettyóújfalu, care după Trianon a preluat rolul Oradiei, 
cunoaşte o perioadă de dezvoltare, ca fiind centrul judeţului Bihar ciuntit, până la noua 
împărţire a judeţelor din 1950.
4. Oraş perdant
Pierde zona de atracţie, o parte din propriul judeţ, căile de comunicaţie. într-un fel este cazul 
Oradiei: o parte a fostului judeţ Bihor rămâne la Ungaria. Pierde o parte din zona de influenţă 
din cauza apropierii de frontieră, calea ferată care o lega de Ungaria este dezafectată cu 
excepţia unei linii.
5. Regiuni orăşeneşti transfrontaliere (tipuri de euroregiuni)
Regiunile situate în mai multe ţări, ale căror oraşe nu sunt la mari distanţe unele de altele (50-
100 km), colaborează transfrontalier în probleme urbanistice. De exemplu regiunea Centrope, 
cu oraşele Viena, Bratislawa, Brno, győr. luând în considerare toată zona, şi sistemul de legături 
ale Debreţinului şi Oradiei, o asemenea colaborare ar fi ţinta.

3. Posibilităţile Bihariei ca regiune cu două centre

Ca să putem vorbi de a regiune transfrontalieră, avem nevoie de existenţa sistematică a 
legăturilor transfrontaliere. felul cum, şi în ce direcţie ne mişcăm în oraş, sau între oraşe, este 
determinat de necesitate economică: atingerea unor obiective cu deplasare minimă, cheltuieli 
minime, de o calitate mai bună. Cealaltă parte a frontierei nu ne aparţine în mod firesc. Ca să 
putem trece sistematic de impedimente – altă limbă, altă valută, altă zonă orară – benefici-
ile trebuie să fie mai mari, decât investiţia pentru surmontarea lor. De exemplu: un locuitor 
al Oradiei, care în cadrul extinderii suburbiilor Oradiei se mută pe teritoriu maghiar, poate 
cumpăra acolo imobile mai ieftine şi de mai bună calitate.
Pentru nivelul şi calitatea migraţiei între două state, răspunzătoare sunt acele diferenţe, care 
s-au instituit între sistemele naţionale, ca urmare a stadiului dezvoltării social-economice. 
în zonele de frontieră, tocmai datorită apropierii geografice, ele sunt mai lesne sesizabile, 
interacţiunile transfrontaliere izvorâte din ele pot avea frecvenţă zilnică. Dinamica lor se poate 



32 33

modifica în funcţie de poziţia zonei în cadrul ţării. Deşi Ungaria este mai dezvoltată din punct 
de vedere economic şi al infrastructurii, zona apropiată de frontiera de est este lipsită de oraşe, 
ca atare, oraşele frontaliere româneşti în dezvoltare dinamică, pot fi ţinte atrăgătoare pentru 
forţa de muncă mobilă din Ungaria. Piaţa imobilelor în oraşele româneşti în dezvoltare este mai 
scumpă, aşa imobilele maghiare mai ieftine sunt atractive pentru orăşenii din clasa de mijloc 
doritoare de spaţii de agrement. Cu alte cuvinte, dinamica migraţiilor este opusă celei la care 
ne-am aştepta, judecând doar după situaţia economică a ţărilor. 

drágább, így az olcsóbb magyar határ menti ingatlanok vonzóak a zöldövezetbe vágyó városi 
középosztály számára. Azaz a migráció dinamikája pont fordított, mint az országok gazdasági 
helyzete alapján várnánk.

Numărul mişcărilor şi interacţiunilor este reglat de abordabilitate (hardi-hajdú- Mezei 2009). 
Abordabilitatea este în funcţie de:
1. apropiere 
Nu ne referim aici doar la distanţa dintre cele două oraşe – care oricum nu este mare, fiind 
vorba de oraşe de graniţă – ci la apropierea centrului ierarhic superior. Debreţin şi Oradea sunt 
municipii, deci apropierea capitalelor va fi definitorie. Budapesta, capitala ţării vecine e mai 
aproape de Oradea decât Bucureştiul, propria-i capitală.
2. reţea de transport
Este un punct important, care influenţează şi conceptul de apropiere. Cele două oraşe sunt 
legate de o şosea, dar traseul autostrăzii M4, aflat în faza de proiectare, va fi legat de autostrada 
română din Transilvania de Nord A3, prin Berettyóújfalu şi Oradea. Va fi traversată de un coridor 
TINA, din direcţia nord-sud, legând Kassa de Oradea, prin Miskolc şi Debreţin.
3. bariere lingvistice, culturale, mentale, forţa acestora
Este un punct critic. în acest caz concret, să nu uităm că cele două oraşe fac parte dintr-o 
regiune istorică şi culturală identică. Oradea are legături puternice cu Câmpia Ungară. Ruptura 
cea mai mare s-a produs ca urmare a strategiei industrializării socialiste, care a înserat Oradea 

între oraşele industriale ale României, şi ca urmare a politicii etnice care a transformat drastic 
structura etnică şi ocupaţională a oraşului.
4. integrarea instituţiilor
Este de asemenea un punct critic. O parte dintre instituţii e deja penetrabilă în urma integrării 
şi reglementărilor juridice europene: angajare, cumpărare de imobile, rezidenţa, învăţământul. 
Dar există impedimente în continuare: în sistemul sanitar; în anumite servicii ale sistemului de 
comunicaţii şi privind reprezentarea în nivelele locale de decizie. Aici armonizarea, penetrarea, 
practica sunt încă limitate.

 în cele ce urmează, vom reda părţi care sunt relevante pentru euroregiunea policentrică 
Biharia, din materialul conferinţei “The Image and the Region . Making Mega City regions Vis-
ible!” organizată la Universitatea Politehnică din München (Thiersten-förster 2008). Condiţiile 
colaborării eficiente sunt:
1. Infrastructură. 
Elementele hard ale infrastructurii sunt căile de acces, autostrăzile, căile ferate, 
telecomunicaţiile. Este nevoie de bune legături infrastructurale, nu numai între centrul şi 
periferiile regiunii, dar şi între regiune şi exterior. Biharia are legături satisfăcătoare spre regiu-
nea Centropia şi centrele acesteia: Budapesta şi Viena; în viitor legăturile spre Bucureşti se vor 
îmbunătăţii şi ele, ne putem aştepta ca în viitor să se facă dezvoltări infrastructurale şi spre 
reţelele urbane din Slovacia şi Polonia. Infrastructura soft reprezintă reţeaua instituţională. Este 
cel de-al doilea element cheie într-o cooperare eficientă, deoarece este vorba de o zonă care 
trece dincolo de aria de decizie ale oficialităţilor locale sau de stat, deoarece frontierele admin-
istrative existente – şi care vor rămâne şi în viitor – nu se suprapun cu graniţele funcţionale 
ale regiunii de care este vorba. funcţionarea euroregiunii nu poate fi organizată pe baze 
ierarhice, având în vedere că este vorba de relaţii complexe, între multe autoguvernări, două 
judeţe, două regiuni de dezvoltare naţionale şi două state. Ar fi de preferat o autoorganizare 
pe orizontală, cu actori independenţi, dintre care statele au rol dominant, dar nu şi conducător. 
Conducerea va fi efectuată nu de un organ, ci de un mecanism bine reglat.
2. Avantaje locale, specializări.  
Trebuie văzut cine în ce e mai puternic, trebuie depistate diferenţele şi funcţiile reciproc com-
pensatoare. Va fi exclusă concurenţa funcţională. Scopul este asigurarea înaltei complexităţi ale 
regiunii, în aşa fel, încât regiunea să poată soluţiona toate problemele. Exemplul tipic este cel 
de dezvoltarea ale celor două aeroporturi. în cazul Debreţinului, profilul principal este de trans-
port de mărfuri, în cazul Oradiei transportul de persoane. Dezvoltarea trebuie făcută în aşa fel, 
încât cele două aeroporturi mici, împreună, să ajungă să devină un complex care să fie în stare 
de a coordona un trafic aerian de mai mari dimensiuni. în cazul staţiunilor balneoclimaterice, 
trebuie să se constituie o reţea, în cadrul căreia fiecare staţiune în afara satisfacerii solicitărilor 
locale, va fi specializată în domenii diferite. 
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3. Cooperări tematice.
Colaborarea trebuie efectuată în cadrul a mai multor cooperări, ale căror succese să poată fi 
independente unele de altele. De exemplu, o instituţie dată, în cadrul diverselor cooperări 
poate participa la piaţa muncii din regiune, în viaţa ştiinţifică, în viaţa culturală, în dezvoltarea 
regiunii, în munci de asistenţă socială, dar, ca actor important al euroregiunii poate participa şi 
la orientarea acesteia. Toate acestea împreună asigură structurarea instituţiei date, în euroregiu-
nea respectivă. 
4. Marketing colectiv exterior – concurenţă internă.  
Poziţia unitară spre afară nu trebuie să înfrâneze concurenţa din interior. Puterea de concurenţă 
a regiunii depinde de forţa de supravieţuire ale elementelor componente. Poziţia spre exterior 
a unei instituţii reprezentative, este mai puternică dacă ea nu este fixă, ci depinde de rezultate: 
astfel concurenţa din interior îl va scoate în faţă pe cel mai bun, mărind puterea de concurenţă 
globală a regiunii.
5. Cooperarea pe domenii aducătoare de succese sigure. 
Ca regiunea să se ridice, este nevoie de cooperări în stare de funcţionare. Este bine ca cooper-
area să înceapă în domenii aducătoare de succese sigure. Tipice pentru astfel de cooperări sunt 
cele culturale, dezvoltarea transportului public, construirea spaţiilor publice comune. Succese-
le comune evidente de la început vor fi baza cooperărilor mai anevoioase, mai problematice.
6. Figuri reprezentative. 
Este important ca regiunea să-şi găsească imaginea, acele persoane, instituţii care o pot 
reprezenta în mod autentic, atât spre exterior, cât şi în interior. Trebuie formată o imagine 
credibilă, pozitivă, autentică despre regiune, iar pentru asta e necesară o persoană sau o 
instituţie de provenienţă locală, dar cu prestigiu şi în exterior.
7. Factorul timp. 
Modelarea cooperării, atragerea atenţiei, cooperarea ca atare cere timp. Cooperările nu sunt 
pentru cicluri politice scurte, ele sunt cu adevărat eficiente pe termen mediu şi lung.
8.Cooperare voluntară.  
Baza cooperării nu trebuie să fie spaţiul comun, ci interesele comune. O firmă va fi partener 
bun în orice cooperare, dacă participă la ea nu din cauza faptului că acolo are sediul, ci dacă 
rezultatele prognozate îi aduc profit economic, marketing pozitiv, posibilităţi pentru extindere. 
Cu alte cuvinte, dacă firma are un interes concret în cooperarea pentru dezvoltarea regiunii.
9. Legitimare. 
în procesul cooperării trebuie atraşi toţi actorii potenţiali – de regulă prin constituirea unei 
firme de dezvoltare regională. Este important ca localnicii, toţi cei implicaţi, să fie interesaţi şi 
activi, conştienţi de propriile posibilităţi.

10. Comunicare.
Cooperările de succes ale regiunii definesc identitatea ei. Succesele, rezultatele, căile posibile 
de dezvoltare viitoare devin elemente ale acestei identităţi, prin comunicarea lor atât în ex-
terior, cât şi în interior. Cooperările regionale implică mulţi actori, deci comunicarea frecventă 
şi cu conţinut adecvat este imperios necesară pentru asigurarea succesului. Informarea cu 
succes al unui public mai larg, influenţarea şi formarea imagini despre regiune va fi posibilă cu 
implicarea mass-mediei locale. 

4. Sistemul instituţional şi infrastructura Oradiei şi Debreţinului 

Infrastructura de transport
în interiorul judeţului hajdú-Bihar densitatea şoselelor naţionale depăşeşte media, dar 
situaţia drumurilor interioare ale aşezărilor, precum şi situaţia legăturilor între aşezări, nu este 
satisfăcătoare în toate zonele. judeţul Bihor din România are un sistem dens de drumuri – 
unul dintre cele mai dense din România – dar drumurile sunt de o calitate inferioară. Dacă 
examinăm reţeaua de legături de transport public ale celor două oraşe, ajungem la concluzia, 
că este o reţea pentru interiorul ţărilor; în cazul Oradiei legătura internaţională este Budapesta.
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Teritoriul celor două judeţe este legat la ora de faţă doar de autostrada M3, cu varianta M35, care 
atinge Debreţinul. Această variantă este parte finalizată a proiectatei reţele europene TINA, un 
drum de mare viteză prin Kassa-Miskolc, Debreţin-Oradea. Un alt drum de mare viteză proiectat, 
care va trece prin judeţ este M4 (data prevăzută a predării: 2017), şi care pe ruta Budapesta-
Szolnok-Berettyóújfalu-Oradea se va lega de autostrada Transilvania A3, proiectată să treacă prin 
Cluj-Braşov-Bucureşti. Data ei prevăzută pentru predare a fost 2013, dar în prezent data pentru 
darea ei în folosinţă este incertă. Cele două oraşe centrale, precum şi multe altele din judeţ, 
vor avea astfel legături excelente cu drumuri de mare viteză, reţele care vor îmbogăţii reţeaua 
euroregiunii, mai ales spre ţările vecine.

fiecare dintre cele două judeţe, are infrastructuri feroviare semnificative, având ca bază reţeaua 
construită pe vremea Monarhiei Austro-Ungare. Dar pe teritoriul judeţului Bihor nu există o 
reţea electrificată, iar numărul căilor duble normale este mic. Din punctul de vedere al circulaţiei 
feroviare internaţionale, Debreţinul este situat pa ruta 100, Budapesta-Szolnok-Nyíregyháza-
záhony, rută principală internaţională, care leagă Europa de Est de cea de Vest. Prin Oradea 
circulă trenurile intercity care leagă Transilvania de Budapesta. Staţiile internaţionale de frontieră, 
care leagă cele două judeţe sunt Biharpüspöki-Episcopia Bihorului (Oradea) respectiv Nyírá-
brány-Valea lui Mihai. Spre teritoriile de sud ale Ungariei şi spre Serbia se poate circula prin linia 
Salonta-Békéscsaba. Mai sunt două linii dezafectate lângă graniţă, dintre care dezvoltarea celei 
care trecea prin Nagykereki ar putea soluţiona problema transportului public pe calea ferată 
între cele două oraşe. în măsura în care cele două judeţe, ca părţi ale euroregiunii, vor coopera 
mai strâns în viitor, densitatea liniilor ferate ar presupune constituirea unei societăţi regionale de 
cale ferată, care să administreze transportul local între oraşele regiunii. fireşte, pentru asta este 
necesară dezvoltare liniilor, electrificarea lor.

Aeroportul din Debreţin are licenţă permanentă de deschidere a frontierei, necesară pentru 
transportul internaţional – întruneşte deci toate condiţiile efectuării acestora. în primul rând 
este un aeroport pentru circulaţia mărfurilor, care primeşte din primăvară şi până în toamnă 
şi avioane charter internaţionale. Din aeroportul Oradea pornesc linii directe spre Bucureşti, 
respectiv în mai multe ţări ale Uniunii Europene: germania, Italia, franţa şi grecia. Dezvoltarea 
celor două aeroporturi are posibilităţi mari; coordonarea dezvoltărilor ar fi condiţia necesară ca 
ele să devină – printr-o cooperare eficientă – aeroportul central al regiunii, legând Biharia de 
reţeaua euroregiunilor.
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Din punctul de vedere al transportului public urban, cele două oraşe au o reţea interioară 
relativ dezvoltată, o parte din această reţea fiind liniile fixe. în cazul Debreţinului reţeaua este 
mai densă (autobuse, troleibuze), şi în curs de dezvoltare (tramvaiul 2); dar liniile de tramvai ale 
Oradiei, cu reţeaua lor raţională (linia 3 care se desprinde de inelul din centru) servesc o mai 
mare parte a oraşului. Centrul Multimodal de Transport Public Comunal proiectat să funcţioneze 
la Debreţin ar putea fi una dintre elementele cheie ale dezvoltării transportului public din 
regiune. legarea celor două infrastructuri – folosind exemplul francez de metropolă – nu ar 
avea rost, din cauza distanţei relativ mari între ele, dar reţeaua densă de cale ferată ar putea fi 
dezvoltată pentru scopurile transportului public regional, urmând exemplul celorlalte euroregi-
uni policentrale, cu teritoriu mare. S-ar putea soluţiona prin asta chiar şi legarea rapidă ale celor 
două terminale de aeroport, naveta cotidiană de peste frontiere (pentru serviciu, învăţământ 
etc.) ar putea creşte, strângând legăturile funcţionale între cele două judeţe.

Infrastructura economică
Dacă comparăm economia celor două judeţe, putem vedea că sectorul agrar şi industrial al 
judeţului hajdú-Bihar este mai puternic (6% / 3%, respectiv (23% / 20%), iar în judeţul Bihor 
sectorul de servicii este mai semnificativ (67% / 60%). Cu prilejul alcătuirii strategiei comune 
de atragere de capital ar trebui avut în vedere acest fapt. Dacă cele două oraşe se prezintă ca 
centre economice cu profil diferit, pericolul unei eventuale lupte concurenţiale poate fi redus. 
Cele două oraşe dau aproape două treimi din producţia industrială ale judeţelor lor, având 
indicatori net superioare celorlalte oraşe. Oradea are un mare parc industrial lângă Borşa. Mai 
multe întreprinderi multinaţionale produc aici, în zona de trecere peste frontieră. Debreţinul 
are o dezvoltare dinamică din punctul de vedere al infrastructurii economice: deşi centrul de 
cercetare al neutronilor ale ESS nu va fi amplasat aici, s-au format mai multe parcuri industriale, 
centre de logistică şi de cercetare-dezvoltare, inovare, incubatoare ştiinţifice; se preconizează 
şi altele: Centru de cercetare inovare şi dezvoltare pentru industria de medicamente – care va 
întării locul central ocupat de oraş în privinţa producţiei de medicamente, Parcul Comercial 
Aeroport Debreţin, care impulsionează dezvoltarea zonei aeroportului. lângă aceasta se află 
în curs de formare Centrul Regional de Târguri şi Expoziţii, care se va constitui într-un centru 
de conferinţe de care duce lipsă această euroregiune, dar va fi folosit şi pentru organizarea 
unor expoziţii regionale mai mari. Ca centru de conferinţe funcţionează şi Centrul Kölcsey; 
iar la Oradea doar infrastructura hotelurilor poate fi folosită în scopuri similare. Se poate 
concluziona că Debreţinul cu dezvoltările actuale, are ca scop ocuparea locului conducător 
pe tărâmul cercetării, dezvoltării şi economiei, vrând să devină şi centrul ştiinţific al regiunii. 
în vederea atingerii acestui scop are mai multe proiecte de dezvoltare finalizate, participă la 
programe internaţionale, desfăşurând şi o activitatea de marketing corespunzătoare. Oradea în 
schimb, doar prin infrastructura ei existentă, cu poziţia ei de centru judeţean, câştigă investiţii 
– în special industriale – noi. Oradea este într-o fază mai incipientă ale dezvoltărilor decât 

Debreţinul. în primul rând are la ordinea zilei extinderea şi reînnoirea reţelelor publice comu-
nale, renovarea centrului, elaborarea de proiecte strategice. într-o Euroregiune Biharia, el poate 
rămâne astfel destul de repede în urma Debreţinului, deoarece oraşul încă nu e pregătit pentru 
asumarea unor roluri regionale mai mari. 

Infrastructura instituţională
fiecare dintre cele două oraşe este oraş universitar important la nivel de ţară. Cele 15 facultăţi 
ale Universităţii din Debreţin au 30 de mii de studenţi, iar mai mult de 10% dintre ei sunt străini 
– o treime din aceştia sunt maghiari de dincolo de graniţe. Instituţia este o bază importantă 
pentru investiţii know-how, de cercetare-dezvoltare şi inovare. la Oradea, cele patru 
universităţi ale oraşului au 38 de mii de studenţi, majoritatea lor desfăşurându-şi studiile la cele 
18 facultăţi ale Universităţii de Stat din Oradea. Celelalte universităţi sunt:Universitatea Creştină 
Partium, Universitatea Emanuel şi Agora.
Atât la Debreţin, cât şi la Oradea viaţa teatrală este efervescentă. la Debreţin, pe lângă Teatrul 
Csokonai, se află în faza predării Teatrul latinovits; Teatrul de păpuşi Vojtina se bucură de 
faimă; există încă trei trupe de teatru importante. la Oradea în cadrul Teatrului de Stat român 
funcţionează ansamblul Szigligeti, iar în fiecare toamnă se organizează aici un festival de teatru. 
funcţionează în afară de cele menţionate Teatrul pentru Copii şi Tineret Arcadia, Teatrul Studio 
Kiss în limba maghiară, Oberon Csőszínház, precum şi trupe mai mici.
la Oradea funcţionează filarmonica de Stat, Casa de Cultură a Sindicatului şi o grădină 
zoologică. în Debreţin, lângă Orchestra filarmonică funcţionează Orchestra Simfonică lyra, 
Centrul Kölcsey şi MODEM.
Turismul balneoclimateric poate fi punct de atracţie pentru euroregiune. în judeţul hajdú-Bihar 
sunt multe staţiuni balneoclimaterice, cea mai cunoscută dintre ele fiind hajdúszoboszló, care 
se află în vecinătatea Debreţinului, iar Debreţin, pe lângă propriile staţiuni, este şi cel mai im-
portant centru medical din regiune. la sud-est de Oradea, se află centrele cele mai importante 
ale turismului balneoclimateric din regiune: staţiunile felix şi 1 Mai.
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5. Viitorul Bihariei

După analiza istoriei, geografiei amplasamentului şi rolului de azi ale oraşelor Debreţin şi 
Oradea, de asemenea, după descrierea euroregiunilor policentrice, s-au conturat clar acele 
caracteristici, prin care – având o strategie comună de dezvoltare care defineşte clar o eurore-
giune Biharia – cele două oraşe pot concura la nivel european. Elaborarea strategiei, iniţierea 
colaborării este un proces lung. Poate ar trebui început cu semnalizarea rutieră reciprocă a celor 
două oraşe înfrăţite, în aşa fel, încât pe harta mentală a locuitorilor, judeţele hajdú-Bihar şi Bihor 
să se întipărească ca fiind o singură regiune. în cadrul acestui proces lung – dar cu deosebire 
la început – trebuie să clarificăm cauzele pentru care colaborarea este atât de importantă între 
aceste două oraşe etern concurente.
în Bazinul Carpatic, în decursul istoriei lor, cele două oraşe au fost dintotdeauna dintre cele mai 
importante, dezvoltarea lor avea ca scop atingerea unui rol conducător în regiune. în Europa 
secolului al xxI-lea, rolul centrelor regionale este cel puţin la fel de important ca în alte perio-
ade ale istoriei, dar odată cu distribuirea omogenă, democratică ale izvoarelor financiare şi ale 
infrastructurilor, pentru îndeplinirea acestui rol, se poate concura acum într-un spaţiu mai larg, 
cu mai multe posibilităţi. Dintre oraşele cu 200 de mii de locuitori, se pot evidenţia doar acelea, 
care pot conlucra cu aglomeraţia dens populată a lor, sau cu alte oraşe ale regiunii, pot adminis-
tra un spaţiu urban cu o populaţie mare, dotat cu o infrastructură adecvată. Doar populaţia unui 
mare oraş (500 de mii de locuitori) poate susţine un sistem de instituţii, atractiv pentru centrul 
unor întreprinderi economice importante; pentru stabilirea forţei de muncă înalt calificate; pen-
tru a fi ţinta unui turism economic şi cultural profitabil. 
Din motive istorice, nici Debreţin, nici Oradea nu are legături atât de strânse cu comunele şi 
aşezările mai mici din jurul lor, încât ele să constituie o zonă de aglomeraţie cu o funcţionare 
eficientă, deci, calea reală a dezvoltării lor este cea de a forma o regiune policentrică. Cele două 
oraşe au o infrastructură instituţională asemănătoare, valori arhitecturale şi resurse naturale 
comparabile. Dezvoltarea infrastructurilor în continuare nu este sustenabilă dacă se face paralel 
în cele două oraşe, aflate la 60 km, doar dacă se face în consonanţă, prin împărţirea resurse-
lor, ţintind servirea în comun a populaţiei lor de o jumătate de milion. Dacă se va ajunge la o 
infrastructură de un rang mai înalt, atunci şi firme de rang european se pot stabili aici, nu numai 
cu producţia, dar şi cu logistica lor, cu serviciile lor de organizare şi distribuţie. 
Valorile existente, constituie o bază bună pentru centralizarea culturală şi turistică. în oraşe sepa-
rate acestea nu sunt suficient de atractive, pe când cele două oraşe care ar constitui un pachet 
cultural unic, ar putea concura şi din acest punct de vedere cu celelalte oraşe europene. Pentru 
acest lucru trebuie să accentuăm atât valorile comune ale regiunii Biharia, cât şi diferenţele care 
există între moştenirea Debreţinului şi a Oradiei. Biharia viitorului, este o regiune concurenţială a 
Europei, o zonă culturală situată pe marginea Câmpiei, în care două oraşe distincte, cu istorie şi 
caractere diferite, dar la fel de importante, împărţind aceleaşi valori, constituie împreună centrul 
dezvoltării. 

Traducere de Meister Róbert

Addenda

Schimbarea populaţiei oraşelor Debreţin şi Oradea în cursul istoriei

idő     Debrecen   Nagyvárad
sec.15.      3000-8000   10 000?
sec. 16.       12-15 000   10 000?
sec. 17.      10 000-15 000   10 000-100
1714     20 000    1000
1784     30 064    9 790
1825     45 375    16 115
1870     46 111    28 698
1880     51 122    31 324
1890     56 940    38 557
1900     72 351    47 018
1910     92 729    64 169
1920     97 933    68 081
1930     111 768   82 687
1941     119 608   92 942
1945     77 509
1950     110 963   82 282
1956     99 685
1960     129 834  105 949
1966    124 024
1970     162 313  122 534
1977-80     191 494  170 531
1990     212 235  222 741
2000     203 648  206 527
2010     207 270  204 477
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raportul Centru – periferie şi iden-
titatea Culturală. 
dilemele dezvoltării regionale

Gheorghe Gorun

Unul din locurile comune ale istoriei civilizaţiei europene este enunţul cu valoare de axiomă că, 
la începutul epocii moderne, centrul acesteia (în alte formulări “centrul ei de greutate”) se afla 
în partea vestică a continentului, mai exact în cele trei state – fanion ale sale: Anglia, ţările de 
jos şi franţa (Droz 1960, 1; Rider 1997, 72). Derivat din aceasta, periferia aferentă centrului s-a 
situat în Europa Centrală, devenită din această cauză nu numai un termen geografic ci şi unul 
politic, utilizat când în această formulă, când în cea de Mitteleuropa, ambele semantic egale.1 
Ideea că Europa Centrală constituie în fapt o periferie a Europei occidentale nu este deloc 
nouă. Ea a fost clamată deja de către istoriografia europeană la mijlocul secolului al xx-lea şi 
vehiculată cu persistenţă în întreaga jumătate a doua secolului a sa. Mai toţi autorii care au 
dezbătut chestiunea Europei Centrale ori Mitteleuropa 2  s-au străduit să impună o viziune mai 
mult sau mai puţin personală asupra acestui spaţiu. 3  în anul 1954, Karl A. Sinnhuber a recen-
zat nu mai puţin de 16 definiţii ale Europei Centrale (Sinnhuber 1954). Remarcabilă ni se pare 
observaţia lui Sinnhuber, cum că Peninsula Iberică este singurul spaţiu european necuprins în 

1   În opera citată Jacques Droz afirmă că noţiunea de Europa Centrală, intrată în istorie ca un concept 
politic, s-a născut din reacţia de apărare împotriva unui pericol comun – fie panslavismul, fie ameninţarea 
conjugată franco-britanică – asociat convingerii în existenţa unui destin comun al ţărilor din această zonă 
(Droz 1960, 72). 

2    Termenul de Mitteleuropa nu este acceptat în unanimitate, fiind ejectat frecvent mai ales de autorii 
francezi, care nu par să accepte ideea unei dominaţii germane în acest spaţiu. Vezi Jacques Droz 1960, 20.
  Spre exemplu, Alain Revel se interoga dacă nu cumva Europa Centrală este centrul Europei, lăsând să se 
înţeleagă că totuşi centrul de greutate european este situat în vestul ei (Revel 2000).

3    Spre exemplu, Alain Revel se interoga dacă nu cumva Europa Centrală este centrul Europei, lăsând să se 
înţeleagă că totuşi centrul de greutate european este situat în vestul ei (Revel 2000).
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44 45

vara anului 2000, acea “Europă Centrală de tip nou”, care se organizează din aspiranţii spre Oc-
cident din noile “wannabe” vestice, care a început să se întruchipeze la est de Polonia – în litu-
ania, în opoziţia din Belarus şi în Ucraina (The Economist 2000, 31). Astăzi, după un alt deceniu, 
la acestea putem adăuga Republica Moldova şi georgia, ca să nu le amintim decât pe acelea 
care se declară deschis în favoarea aderării lor la U. E. 
Curios, în ciuda foarte numeroaselor elemente care conturează Europa Centrală ca un spaţiu 
real (Plaschka 1995), Molnár gusztáv, originar chiar din acest spaţiu, afirmă (tot la nivelul anului 
2000) că, în ciuda variabilităţii extraordinare care “se manifestă spectacular, atît orizontal – 
geografic, cît şi vertical – istoric” se dovedeşte că “Europa Centrală nu are o esenţă proprie 
specială” (Molnár 2000, 1-2). Mărşăluind în trena istoricilor şi politologilor francezi, 2  Molnár nu 
poate nega extraordinara ei variabilitate şi îi recunoaşte doar componenta geografică: Europa 
Centrală este partea de mijloc a zonei de margine a Europei Occidentale. Ea nu este o entitate 
autonomă, ci o zonă “frontier”, aşezată la graniţele unui spaţiu de civilizaţie care – horribile 
dictu, face asta de 1300 de ani – se apropie de faza finală a dezvoltării sale. Parcă nemulţumit 
de formularea anterioară, pe care o simte prea imprecisă, autorul insistă să precizeze că Europa 
Centrală se află la periferia acestei civilizaţii. Mai mult, nici măcar la periferie, ci doar într-o parte 
a ei, căci “zona de margine cuprinde în mod firesc şi teritoriile marginale de sud-est (meditera-
neene) şi de nord (scandinave)” (Molnár 2000, 1) 3.  Din această perspectivă, autorul se situează 
pe aceeaşi platformă cu politicienii bucureşteni de după 1990, care au ilustrat de nenumărate 
ori că nu au înţeles nimic din aşa numita “problemă transilvană”, începând chiar cu conflic-
tele etnopolitice de la Târgu Mureş din martie 1990, pe care le-au sprijinit, cu certitudine, din 
umbră. 4. 
Maniera de a evalua valoarea unui concept îl confirmă pe Michel foucher, care observa că Eu-
ropa Centrală versus Mitteleuropa versus Europa central răsăriteană şi-a schimbat conformaţia 
în funcţie de locul de unde era el privit: Viena, Berlin, Triest, Paris sau londra (foucher 1997, 
101). întreaga discuţie întăreşte definiţia lui Milan Kundera conform căreia “Europa Centrală 
este acea parte a Europei situată din punct de vedere geografic în centru, din punct de vedere 
cultural în Vest şi din punct de vedere politic în Est” (Kundera 1997, 222). în acelaşi timp, se 

2    Lista lor este enormă. Amintim doar pe cei care exced punctele de vedere pesimist – negative: Adam 
Rose (1940), Stanislas Hoszowski (1961), François Gorand (1984), Jacques D. Rupnik (1987), Michel Parisse 
(1989), Éva Ring (1990), Michel Foucher (1990), Alain Monnier şi Jitka Rychtarikova (1991), Hans Stark 
(1991), Norbert Holcblat (1992), Georges-Henri Soutou (1993), Alain Revel (2000), Agnès Chevallier, 
Françoise Lemoine şi Laurence Nayman (1999), Robert Toulemon (2002), Georges Mink şi Laure Neumayer 
(2002).

3    Autorul consideră necesar să precizeze, în context, că “Este de importanţă definitorie faptul că această 
zonă ‘frontier’ este în acelaşi timp externă şi internă: se amplasează înăuntrul civilizaţiei europene, dar în 
afara Europei Occidentale, ca organism istoric, iar de la naşterea Uniunii Europene, ca organism politic”. 
Vezi în acest sens şi Hildeberd Isnard (1973).

4    Vezi în acest sens, dar nu direct legat de chestiune, poziţia absolut corectă profesată de Sabina Fati 
(2007).

nici una din aceste definiţii, iar Austria, Cehia şi Moravia a figurat de-a lungul istoriei în toate.
Cuplul de concepte “centru – periferie” a fost impus în analiza istoriografică de către Immanuel 
Wallerstein (1974)1.  pentru a explica geneza noului sistem mondial european între 1450-1640. 
în concepţia sa noul spaţiu european a apărut în secolul al xVI-lea, sub forma unei “economii 
europene mondiale”. Spre deosebire de mai vechile sisteme mondiale – imperiile – noul 
spaţiu european, ca tip de sistem mondial, se bazează pe o piaţă mondială, pe o nouă divi-
ziune internaţională a muncii şi pe apariţia statului centralizat. Trăsătura comună a imperiilor, 
care au ocupat scena istoriei în ultimii 5000 de ani a constat în a fi menţinut fluxul economic 
de la pe-riferie spre centru prin forţă (tribut şi impozit) şi prin avantajele monopolului asupra 
comerţului, imperiile politice fiind de fapt mijloace primitive de dominaţie economică. 
Spre deosebire de vechile imperii, în noul „sistem mondial” legătura fundamentală dintre 
părţile sistemului este de natură economică şi nu a reclamat constituirea unui aparat politic 
centralizat a cărui întreţinere ar fi fost extrem de costisitoare. Analiza acestor sisteme mondiale 
a generat o nouă direcţie teoretică cunoscută sub denumirea de mondialism. Noul sistem 
mondial s-a asociat şi cu o nouă diviziune europeană a muncii care a generat o stratificare a 
spaţiului european în trei arii: 
 a. centrul (“nucleul”) economiei mondiale, cuprinzând Europa nord-vestică; 
 b. semi-periferia (Europa centrală) şi 
 c. periferia, Europa răsăriteană şi America latină.
Varianta generalizată a acestei teorii, a cărei origini aparţine eminamente ştiinţelor economice, 
dar cu aplicaţii la istoria civilizaţiilor, ne propune K. Ekholm în viziunea căruia relaţia “centru/
periferie” este o legitate a istoriei (Ekholm 1980). Iar Pierre Chaunu a afirmat deja în una din 
cele mai celebre lucrări ale sale apărute în anul 1966 dedicate Europei clasice, că ea se împarte 
în două zone majore, în “centru” şi “periferie”, cea mai apropiată de ţările centrale fiind Europa 
Centrală (Chaunu 1966). Această perspectivă interpretativă a devenit apoi una obligatorie 
pentru mai toţi istoricii care s-au ocupat de istoria continentului nostru. Dar în cazul altor 
publicişti, pentru care perspectiva istorică a servit doar ca pretext, lucrurile au stat diferit.
în cunoştinţă de cauză sau nu, foarte mulţi gânditori din secolul al xx-lea, mai cu seamă după 
cel de-al doilea război mondial, au îmbrăţişat, uneori avant la lettre, şi în afara perspectivei 
economice iniţiale, teoria lui Wallerstein, dar fără să realizeze că aceasta a distins trei straturi şi 
nu două, stratul semi-periferiilor dispărând în meandrele argumentaţiilor. Tot aşa a dispărut şi 
originea economică a clasificării, straturile fiind transpuse ba în plan politic, ba în unul cultural. 
Spre exemplu, Milan Kundera a considerat, în anul 1980, spaţiul Europei Centrale ca pe unul 
periferial, în viziunea autorului el fiind spaţiul marcat de destinul tragic al ungurilor, cehilor şi 
polonezilor, popoare care au aparţinut totdeauna Occidentului (Kundera 1997). Ceea ce, în 
bună parte, este adevărat, dar nu determinant. Peste un deceniu, The Economist semnala, în 

1    Analiza a pornit pe urmele observaţiilor lui Fernand Braudel referitoare la restructurarea economiei 
europene de la începutul mileniului al II-lea. Vezi Braudel 1979.
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însă acum este structurarea instituţională a semi-periferiei (considerând spaţiul nostru 
rezidenţial al Partium-ului ca fiind semi-periferial nu numai geografic ci şi cultural) şi raporturile 
acestei stări cu devenirea etnică şi culturală a zonei.

Identitatea etnică şi culturală la semi-periferie. 
Mitteleuropa

Ceea ce frapează pe observatorul occidental ajuns nu numai în Partium ci şi în general în 
Europa Centrală este extrema divizare etnică şi culturală a locuitorilor. în fapt, observaţia poate 
fi făcută numai după un anumit sejur şi o anumită implicare în problematica locului. Deşi 
ar putea să se antreneze în prealabil lecturând cartea lui Walter Kolarz despre situaţia etnică 
a spaţiului redactată încă în timpul Congresului de pace de la Paris din 1946 şi pentru uzul 
participanţilor la acesta şi să ia contact cu miturile etnice locale (Kolarz 2003). Căci lucrarea 
lui Kolarz dezvoltă linia inaugurată de Seton-Watson încă în perioada interbelică (Seton-
Watson 1934), poate cel mai realist autor asupra realităţilor etnoculturale şi politice din Bazinul 
dunărean din acea perioadă.
Kolarz sesizează un fapt real: în vestul şi sud-vestul Europei, graniţele geografice ale unei ţări, 
constituie, în general, şi graniţele naţiunii respective, motiv pentru care locuitorii din acele 
spaţii sunt înclinaţi să considere ca de la sine înţeles faptul că statul-naţiune este un model 
căruia toate ţările din Europa trebuie sau pot fi făcute să i se conformeze (Kolarz 2003, 11). Ori 
această viziune a împiedicat şi continuă să împiedice sesizarea adevăratei naturi a problemelor 
care mai există şi care mai trebuie rezolvate în Europa Centrală şi Răsăriteană.4  însă în estul 
Europei vulcanul etnic este încă activ şi, în locul unei fuzionări treptate a populaţiilor în naţiuni 
mai cuprinzătoare, mai apoi în state naţionale, au apărut diverse forme de organizare federală. 
şi aşa, în locul statului-naţiune de tip vestic, s-a născut statul teritorial (Kolarz 2003, 13) cu 
structuri şi probleme extrem de complicate.
în «“Orientul mijlociu” european» cum numeşte Kolarz ceea ce o mulţime de alţi autori numesc 
Mitteleuropa / Europa Centrală / Europa central-răsăriteană, problemele etnice sunt compli-
cate şi de existenţa unor “popoare de frontieră” (Kolarz 2003, 17), grupuri de populaţii de etnie 
nedefinită, de tranziţie între două etnii ferm constituite, cu sentimente culturale, religioase, 
politice şi lingvistice diferite. şi exemplele sunt foarte numeroase, existenţa lor fiind quasi-

4 Kolarz afirmă că, din puncte de vedere etnic, Europa de Vest poate fi asemănată cu un vulcan stins, 
procesul de formare a naţiunilor moderne fiind încheiat, particularităţile regionale fiind depăşite, 
iar populaţiile acestora, diferite din punct de vedere etnic, au format comunităţi politice şi culturale 
păstrându-şi graiurile locale care nu au mai constituit un criteriu de diferenţiere etnică (Kolarz 2003, 11).

confirmă şi abandonarea interpretării semi-periferiei/periferiei central europene din perspec-
tiva iniţială a lui Wallerstein şi abordarea ei exclusiv din punct de vedere politic.
Ciudat, mai toţi autorii implicaţi în discuţie, neagă că în această zonă centrală a continentului, 
indiferent de compoziţia sa, 1  – ar exista un numitor comun care să coaguleze acest spaţiu 
periferial. Pentru Piotr S. Wandycz, „Europa Centrală” (“central-răsăriteană”) reprezintă un termen 
“nou”, dar şi un nume arbitrar, apărut din nevoia de a defini o porţiune care nu este în între-
gime nici occidentală, nici răsăriteană, ci reprezintă o “zonă de mijloc” (Wandycz 1998, 1) mai 
ales politic şi cultural. 
Pentru jacques le Rider, autorul mai multor lucrări dedicate acestui spaţiu, (în formula Mit-
teleuropa), acesta “nu corespunde unei realităţi geografice care poate fi clar definită” (Rider 
1997, 72), şi refuză să ia în considerare alte perspective, prefăcându-se că nu ştie nimic de 
alte posibilităţi. Alţi istorici – mai ales francezi –, care refuză să lege Europa Centrală de lumea 
culturală germanică, preferă să folosească termenul de „Europă mediană”, o titulatură tot mai 
frecvent utilizată pentru a numi un spaţiu care nu mai este Europa de Est (un concept geo-
politic în aparenţă decedat odată cu “Cortina de fier”), dar nici Europa Centrală (un concept 
geoistoric utilizat la sfârşitul secolului al xIx-lea până la mijlocul secolului al xx-lea (Rey 1998, 
18). 
în România, mai cu seamă la Bucureşti, teoriile lui Immanuel Wallerstein privind antinomia 
centru – periferie au stârnit agitaţie (Pârvulescu 2000). Ele nu au fost îmbrăţişate totdeauna 
constructiv, chiar dacă respingerea lor nu au fost explicită.2  Uneori cercetările au vizat aspecte 
neobişnuite, dar convingătoare (ştefan 2007), alteori au produs lucrări de referinţă.3 
încercând să prevadă situaţia politică de după extinderea U.E. din 2007, trei cercetătoare din 
franţa, ţara cea mai sensibilă la redesenările de forţe din Uniune, au încercat să prevadă, cu 
aproape un deceniu înainte de a se produce, noile periferii care se vor constitui după integra-
rea comercială a Europei Centrale (Chevallier, lemoine, Nayman 1999). Iar ideile politice care 
populează eşichierul politic central-european sunt dezbătute într-un volum mai amplu apărut 
în aceeaşi perioadă premergătoare acceptării fostelor state componente ale Tratatului de la 
Varşovia în U. E., sub direcţia lui Chantal Delsol şi Michel Masłowski (1998).
fireşte, literatura aferentă chestiunii dezbătute nu se rezumă doar la cea amintită aici, mai mult 
sau mai puţin în treacăt. Ea este mult mai amplă şi în plină dezvoltare. Ceea ce ne interesează 

1    De regulă în zona în discuţie sunt incluse, aleatoriu, între 6 şi 10 state: Germania, Elveţia, Polonia, Ce-
hoslovacia, Austria, Ungaria şi România (Foucher 1997, 101); Germania, Estonia, Polonia, Lituania, Letonia, 
România, Austria, Slovacia, Ungaria, Cehia (Rey 1998, 13); Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, dar şi România, 
Bulgaria şi Serbia (Sedlar 1994, IX-X). 

2   Un asemenea caz este al profesorului Ilie Bădescu, care îşi ascunde refuzul în spatele unui ilustru prede-
cesor (Bădescu 2006). 

3 Mai cu seamă lucrarea admirabilă a Sabinei Fati (2007). La Iaşi în 2007, a fost publicat un număr exclusiv 
dedicat conceptului “Centru – Periferie” din anuarul Acta Iassyensia Comparationis al Catedrei de literatură 
comparată şi estetică al Facultăţii de litere de la Universitatea din Iaşi.
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origine germană, parte catolici), a bieloruşilor (parte catolici, parte ortodocşi), a rutenilor din 
galiţia (Ucraina) (parte greco-catolici, parte ortodocşi), lituanieni (protestanţi versus catolici), în 
care, apartenenţa la rituri diferite au determinat programe politice diferite: slovacii protestanţi 
voiau uniunea cu cehii în timp ce catolicii urmăreau constituirea unui stat separat de Cehia, 
realizat în final; bieloruşii catolici doreau colaborarea cu lituanienii şi polonezii în timp ce 
majoritatea ortodoxă dorea o legătură mai strânsă cu Rusia ortodoxă; rutenii greco-catolici au 
urmărit apropierea de Austria, în timp de ortodocşii apropierea de Rusia; lituanienii protestanţi 
au simpatizat cu statul prusac, protestant şi el, opunându-se formal acţiunilor sale de ger-
manizare, în timp ce credincioşii catolici au urmărit autonomia şi, în final, constituirea unui stat 
independent (aşa cum s-a şi întâmplat după destrămarea U.R.S.S) (Kolarz 2003, 18-19).
în ultimele două secole (al xIx-lea şi al xx-lea) au existat masive treceri de la o confesiune 
religioasă la alta. De regulă acestea s-au petrecut din motive politice. De exemplu, în jurul 
anului 1850, 140 000 de protestanţi din letonia au trecut la ortodoxia rusă în semn de protest 
împotriva aristocraţiei germane din spaţiul baltic. S-au apropiat de ţarul rus cu speranţa că vor 
fi protejaţi de agresiunea germană, ceea ce nu s-a întâmplat. De cealaltă parte, naţionaliştii 
germani radicali din Cehia, de confesiune catolică, au trecut la protestantism urmărind ruperea 
ţării de Imperiul austro-ungar şi alipirea ei de germania. Ceea ce s-a şi petrecut în final, în 1938, 
sub presiunea mişcării separatiste pangermanice din regiunea sudetă, dominată de o minori-
tate protestantă.
Amalgamul complicat al etniilor şi religiilor spaţiului central-european este şi mai puternic 
accentuat de problema evreiască. Ei au apărut în Europa Centrală, în număr tot mai mare, după 
expulzarea lor din Spania (1492), dar mai cu seamă după ce luther, jignit de refuzul lor de a se 
converti, i-a atacat cu ferocitate. în secolul al xVI-lea, o mulţime de evrei au luat ca ţintă Polonia 
a cărei aristocraţii le-a oferit protecţie în schimbul resurselor şi capitalurilor pe care evreii le-au 
putut investi în terenurile agricole subexploatate de aici (Calimani 2002, 328). Cert este că ei 
şi-au adus o contribuţie importantă nu numai la dezvoltarea economiei regatului apostolic 
polonez ci şi a demografiei acestuia, atingând 100 000-150 000 de persoane în 1575 faţă de 30 
000 în 1500.
în secolul al xx-lea, când frecvenţa recensămintelor statistice a crescut semnificativ, cu 
prilejul recenzărilor evreii s-au ataşat unor alte grupuri etnice: în Polonia s-au regăsit în şase 
naţionalităţi diferite (73,8% evrei, 25,5% polonezi, restul germani ucrainieni, ruşi şi bieloruşi), 
în Cehia între cinci (51% evrei, 20,7% cehi sau slovaci, 13,9% germani, 9,3% unguri, 1,1% ruşi, 
vorbind trei limbi, ceha, germana şi oricare alta). Iar lingvistic, treburile au fost şi mai compli-
cate, ei neavând o limbă proprie, ci vorbind limba specifică locului, în Cehia de vest germana şi 
ceha, în est idiş. în Rusia mai toţi evreii au vorbit idiş, limbă necunoscută evreilor din Balcani, 
a fost pur şi simplu interzis (de fapt a fost obligat să “revină” la ortodoxie). În Ungaria nu au fost desfiinţate 
culte, dar toate au fost supuse unor presiuni în condiţiile în care cultul romano-catolic a fost pe departe, 
cel mai puternic (circa 76%). În Slovacia cultul greco-catolic a fost interzis, credincioşii fiind îndrumaţi spre 
ortodoxia relativ agreată la Moscova. 

permanent prezente practic pe tot teritoriul Europei, atât în Vest, 1 cât şi mai ales în «“Orientul 
mijlociu” european»: între Cehia şi Polonia, între Polonia şi Bielorusia (pinchuki)2,  între Polonia, 
Ucraina, Slovacia, Cehia, Rusia, Bielorusia. într-un cuvânt, concluzia lui Kolarz este că în întregul 
spaţiu geografic cuprins între Klagenfurt – vechiul centru religios al slovenilor – şi până la 
Constantinopol, delimitările lingvistice sunt imposibil de realizat. Este suficient să ne gândim 
la macedoneni, locuitorii (slavi ai) acestei ţări fiind revendicaţi atât de sârbi cât şi de bulgari, în 
timp ce grecia revendică numele ţării opunându-se la acceptarea Republicii Macedonia în U.E. 
dacă nu renunţă la folosirea lui. şi asupra aceloraşi locuitori pot avea pretenţii şi turcii şi alban-
ezii care pot să recenzeze comunităţi proprii de zeci de mii de locuitori3. 
Asemănător macedonenilor se prezintă situaţia ceangăilor din România. Revendicaţi atât de 
români cât şi de unguri, ei înşişi dovedindu-se uneori incapabili să se afilieze ferm unui grup 
etnic, par totuşi să îşi aibă originea în zona ţinuturilor secuieşti de religie catolică. forţaţi de 
foarte multă vreme de autorităţi să opteze pentru etnia majoritară (română), rămâne totuşi de 
explicat apartenenţa lor la confesiunea romano-catolică într-o zonă aproape exclusiv ortodoxă.
la complicaţiile aduse de diferenţierile lingvistice din centrul continentului mai trebuie 
adăugate cele impuse de conştiinţa religioasă. După cel de-al doilea război mondial s-a încer-
cat suspendarea dependenţei de religie prin măsuri legislative coercitive, mai ales în Uniunea 
Sovietică şi în unele state satelite (cu deosebire în România, în timp ce în celelalte state tenta-
tivele au fost ceva mai moderate), obţinându-se doar o schimbare relativă. Kolarz a observat că 
acolo unde statul nu a intervenit în forţă pentru înlăturarea divergenţelor confesionale, acestea 
au dus la divergenţe de ordin cultural şi, în cele din urmă, la programe politice şi naţionale 
opuse (Kolarz 2003, 18)4.  Este cazul slovacilor (parte protestanţi sub influenţa locuitorilor de 

1 Kolarz îi aminteşte pe catalanii din Pirinei şi pe alsacieni (Kolarz 2003, 17), deşi ar fi putut să îi numească 
şi pe friulani, ori pe locuitorii din Belgia care azi militează pentru secesiune.

2 Însăşi sursele oficiale poloneze admit că pinchukii sunt un tip aparte de indigeni, lipsiţi de conştiinţa 
pozitivă a sentimentului naţional şi lingvistic, dar cu o conştiinţă negativă a diferenţei faţă de comunităţile 
învecinate. Că aceştia nu sunt o invenţie a polonezilor este susţinută de etnografii ruşi care au vorbit de ei 
încă înainte de primul război mondial (apud Kolarz 2003, 17).bözés negatív tudatában él. Azt, hogy nem a 
lengyelek által kitalált közösségről van szó, az orosz néprajzkutatók is alátámasztják, akiknek már az első 
világháború előtt tudomásuk volt erről a népcsoportról (lásd Kolarz 2003. 17).

3 Sârbii afirmă că în Macedonia ar exista 1,6 milioane de locuitori sârbi şi numai 50 000 de bulgari, în 
timp ce statul bulgar declară că nu ar exista nici un sârb ci numai 1 778 000 de bulgari. Şi nu i-am adus în 
discuţie pe macedo-români, aromâni, istro-români, vlahi etc. care sunt totuşi comunităţi incomparabil mai 
mici decât cele amintite de Kolarz.

4 Tot el a observat că, în unele cazuri, o singură convingere religioasă împărtăşită de oameni de etnii 
diferite a anulat antagonisme naţionale, ceea ce întăreşte, sub voce, justeţea acţiunii politice a P. C. U. S., 
care a impus în mai toate ţările ajunse sub dominaţia ei să interzică cultele religioase statistic minore şi 
să obţină o anumită unanimitate religioasă. Este cazul României unde cultele romano-catolic, reformat şi 
unitarian au fost supuse anumitor presiuni care ar fi trebuit să ducă, pe termen lung, la pierderea alterităţii 
religioase şi apoi etnice în interiorul unui stat naţional unitar imaginat de la centru, iar cultul greco-catolic 
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care au vorbit sârba, bulgara sau greaca (Kolarz 2003, 22).1  în sud, în porturile Mediteranei şi în 
oraşele din Italia au folosit ebraica, dar şi portugheza şi spaniola, în timp ce în nord, în germa-
nia, idiş, un amestec de limbă germană şi ebraică (Calimani 2002, 329).
în secolul al xVIII-lea, împărţirile succesive ale Poloniei între Rusia, Austria şi Prusia au dus 
la diseminarea evreilor în întreaga Europă Centrală, unde au întemeiat, mai ales în Austria, 
Rusia şi Prusia, o mulţime de shtetl-uri, târguri cu 1000-20 000 de locuitori evrei, un fel de 
yiddishland, a căror limbă comună a fost idiş.2  Mai apoi, acest yiddishland central-european 
a cunoscut extraordinara înflorire a intelectualităţii europene de origine evreiască, care şi-au 
asumat dificultatea condiţiei lor adoptând un comportament schizoid manifestat prin aceea că 
iudaismul interior era dublat de un europenism perfect (Calimani 2002, 331; Neumann 2006, 
93-135). Pentru că cei mai cunoscuţi intelectuali şi gânditori evrei ai diasporei europene în 
general şi al celei central-europene în special, au fost nevoiţi, în mod constant, să depăşească 
barierele diferitelor naţionalisme, din necesitate, mai apoi din vocaţie şi opţiune personală. 3 
fără îndoială că nici un grup etnic nu a marcat civilizaţia din Europa Centrală atât de puternic 
cum au făcut-o intelectualii evrei, chiar dacă această “lume de ieri” (ştefan zweig) astăzi nu mai 
există. Dar aproape fiecare locuitor al ei a fost marcat de birocraţie, industrialism, naţionalism 
şi antisemitism, ele având în foarte mare parte, origini economice. Căci nobilimea din Ungaria 
şi Polonia, care au dispreţuit profund comerţul, au considerat ca fiind binevenite serviciile 
cămătarilor şi comercianţilor evrei. Dar când complementaritatea economică a fost înlocuită 
de competiţie, averile tot mai mari ale evreilor i-au exasperat pe meşteşugarii, micii negustori 
şi ţăranii din Europa Centrală, născând antisemitismul. De fapt, peste tot în Europa ei au trezit 
resentimentele clasei de jos şi au generat frustrări profunde. împotriva antisemitismului ei au 
putut opune o solidaritate de familie foarte puternică, o tradiţie de întrajutorare şi accesul la 
cultură (johnston 2000, 39).

Partium – centru al semi-periferiei Mitteleuropa

Partium-ul este spaţiul geografic şi (numai parţial) politico-administrativ situat între Munţii 
Apuseni şi rîul Tisa. Termenul a apărut în titulatura principelui Transilvaniei, “partes adnexae” 
sau “partium regni hungariae” şi se referea la teritoriul celor şapte comitate situate la est de 

1 În Salonic de exemplu, au existat 30 de sinagogi şi între 60 000 şi 80 000 de evrei, în majoritate de origine 
sefardă. Vezi şi Méchoulan 1992.

2 La începutul celui de-al doilea război mondial se pare că au existat 10 milioane de vorbitori de idiş 
(Scherr 2002, 333).

3 Se pare că din această raţiune s-au aliniat luptelor împotriva sistemelor autoritare şi represive, după ce 
şi-au schimbat numele pentru a-şi masca identitatea (Troţki, Kamenev, Radek). Alţii se pare că au resimţit 
originea evreiască precum o povară şi au manifestat o ură de sine exacerbată (Karl Marx – Karl Loewy, 
Walter Ruthenau, Otto Weininger, Karl Kraus etc.) (Calimani 2002, 331).

paşalâcul turcesc de la Buda înfiinţat în august 1540, care au rămas libere, dar şi izolate de 
centrul regatului aflat atunci la Bratislava. Prin urmare, în anii următori, trimişii nobilimii locale 
din cele şapte comitate (Arad, Békés, Bihor, Cenad, Csongrád, Solnocul Exterior, Timiş), numite 
şi “părţi ungurene” întruniţi întâi în dieta parţială de la Oradea în 1542, mai apoi la 6 ianuarie 
1543, au hotărât întâi recunoaşterea lui ferdinand de habsburg ca suveran, mai apoi partici-
parea la dieta Transilvaniei, ceea ce a echivalat cu o primă „unire” a lor cu principatul. Mai apoi, 
recunoaşterea ca suveran a lui Ioan Sigismund zápolya a definitivat apartenenţa spaţiului la 
Transilvania (Borcea, gorun 2007, 110).4  Acesta a aparţinut de principatul transilvan până la 
intrarea spaţiului în componenţa Imperiului habsburgic (1692), după care comitatele au fost 
retrocedate Ungariei devenită între timp o simplă provincie imperială.

a. Principalele oraşe din Partium: Oradea şi Debreţin
Centrul urban cel mai important al acestui spaţiu a fost, fără îndoială, Oradea. Aici s-a aflat cea 
mai importantă cetate din zonă, a cărei importanţă este subliniată de fapul că comandantul ei, 
căpitanul cetăţii, era şi comandantul trupelor pedestre ale Transilvaniei şi locţiitor al principe-
lui.5  în afară de aceasta, Oradea a fost locul de reşedinţă al unei episcopii catolice, înfiinţată la 
finele secolului al xI-lea (Bunyitay 1885), dar alungată în anul 1557 şi readusă în vechiul sediu 
în anul 1692 (gorun 2010; Csernák 1992). După anul 1692, alături de Oradea a urcat Debreţinul, 
al doilea centru urban al comitatului Bihor, care a avut şansa să rămână în afara paşalâcului 
turcesc de la Oradea, înfiinţat în 1660 şi desfiinţat, în urma unui asediu de 11 luni, în anul 1692. 
Din acest motiv, Debreţinul a scăpat de distrugerea completă a structurilor urbane,6  aşa cum 
s-a petrecut la Oradea, unde, după alungarea turcilor, în oraş nu a putut fi găsită nici o casă 
întreagă, ci numai 21 de case al căror ziduri mai stăteau în picioare (lakos 1904, 39).
După instaurarea regimului austriac cetatea Oradea a intrat rapid în planurile militare ale 
imperiului central-european, spărturile din ziduri fiind reparate imediat (Borcea, gorun 2007, 
158-159).7  Cel puţin până în 1718, cetatea Oradea a rămas o fortificaţie de primă mărime, dar 
apoi şi-a pierdut, treptat, importanţa strategică, odată cu devenirea sa în fortificaţie de interior. 
în deceniile următoare cetatea a jucat un rol secundar de depozit, iar în 1784, împăratul Iosif al 
II-lea a şters-o de pe lista obiectivelor militare, pierzându-şi complet importanţa (Borcea, gorun 
2007, 168; Scholtz 1907).

4 Din Partium au făcut parte comitatele din Banat (până în 1552), Crişana (până în 1660) şi Maramureş 
(până la sfârşitul secolului al XVI-lea).

5 În afară de aceste funcţii care făceau parte din ierarhia principatului, căpitanul fortificaţiei orădene era şi 
comite suprem al comitatului Bihor. (Borcea, Gorun 2007, 131).

6 În timpul stăpânirii turceşti Debreţinul şi-a pierdut numai zidurile exterioare de apărare rămânând o 
aşezare urbană deschisă.

7 Că cetatea Oradea a rămas un punct strategic pe harta militară europeană o indică faptul că Sfântul 
Scaun a donat 60 000 de florini pentru repararea ei.
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Dar adevărata importanţă a centrului urban orădean nu a fost de natură militară, iar din 
perspectivă economică a rămas în urma Debreţinului.8  Oradea a fost şi a rămas un centru 
ecleziastic pe care Reforma religioasă a blocat-o un timp, dar după 1692 şi-a revenit cu mare 
forţă. încă înainte de asediul din 1691-1692, episcopul romano-catolic orădean aflat în exil în 
Ungaria superioară, a fost reinstalat în funcţia de comite suprem al comitatului Bihor, poziţie 
pe care a putut-o prelua efectiv abia în 1695. După alungarea turcilor din cetate, episcopia a 
preluat, împreună cu capitlul său, şi domeniul oraşului Oradea, în baza unui decret imperial 
care a restituit acestora toate domeniile avute la mijlocul secolului al xVI-lea. în aceste condiţii, 
Oradea a fost din nou divizată în cele trei târguri care au alcătuit oraşul de pe Criş: Oradea, 
Olosig şi Velenţa, fiecare cu propriul stăpân domenial (gorun 1980). în parte, fragmentarea 
oraşului şi restituirea lui Bisericii catolice a însemnat, la prima vedere, un pas înapoi. Dar pe 
termen lung, a însemnat şansa de a deveni un centru urban de valoare europeană, întrucât 
restructurarea sa a ieşit din sfera autorităţilor locale, intrând şi în preocupările puterii centrale, 
respectiv a curţii de la Viena. 
în timp ce cel de-al doilea oraş al comitatului, Debreţinul, devenit în 1693 oraş liber regal şi, deci, 
dispunând de mult mai multă autoritate asupra devenirii sale, a putut să se apere de presiunile 
demografice de la sfârşitul secolului al xVII-lea şi începutul secolului al xVIII-lea, păstrându-şi 
o anumită puritate etnică.9  în schimb Oradea a fost la dispoziţia voinţei autorităţilor militare 
austriece care au preluat fortificaţia şi apoi, la dispoziţia intereselor stăpânilor domeniali, care 
au adus în cele trei târguri, depopulate la sfârşitul paşalâcului turcesc, grupuri etnice destul 
de numeroase. Astfel, imediat după 1692, în Velenţa s-au aşezat un număr destul de mare de 
emigranţi sârbi semi-militarizaţi precum şi o comunitate de macedo-români stabiliţi pe teritoriul 
Ungariei în contextul luptelor cu turcii din anii de după 1690. Cazul nu a fost unic, el repetându-
se în multe cazuri atât în Ungaria regală cât şi în Transilvania (Eger, Buda, Szeged, Satu Mare, 
Arad, Timişoara, Braşov etc.) (Borcea, gorun 2007, 159). în paralel cu aceste grupuri etnice şi sub 
autoritatea privilegiilor acestora emise de autorităţile militare vieneze, în Velenţa s-au stabilit şi 
grupuri mai mari sau mai mici de români, completând vacuumul demografic din acei ani. Mai 
târziu, în timpul luptelor cu răsculaţii lui francisc Rákóczi al II-lea (la Oradea între anii 1703-
1709), aceste grupuri etnice noi s-au distins în apărarea cetăţii, cu deosebire sârbii care au adus 
suveranului servicii militare recunoscute în mai multe rânduri chiar de împărat (Scholtz 1907, 
222-227) care, la 27 noiembrie 1712 le-a reconfirmat orădenilor titlul de oraş liber regal emis la 
21 martie 1600 de împăratul Rudolf al II-lea, precum şi dreptul de a folosi din nou sigiliul şi bla-
zonul oraşului acordat de acelaşi suveran (Borcea, gorun 2007, 162). 10 Recunoştinţa împăratului 

8 Afirmaţia este făcută în lipsa unor studii care să compare în mod realist valoarea economică a celor două 
oraşe, dar recunoaştem că datele existente indică în mod categoric avansul Debreţinului. 

9 În 1693, după primirea titlului de oraş liber regal, în ciuda unui decret imperial, locuitorii au refuzat să 
accepte stabilirea grecilor în oraş, aceştia fiind nevoiţi să se mute la Tokay, aşezare care a avut numai de 
câştigat de pe urma lor datorită relaţiilor lor comerciale extrem de extinse.

10 Este vorba de acelaşi blazon care este, în linii mari, folosit şi astăzi.

Carol al VI-lea faţă de serviciile aduse de orădeni în luptele împotriva lui francisc Rákóczi al II-lea fost 
atât de profundă încât suveranul le-a reconfirmat o mulţime de alte privilegii, începând cu cel din 
1475, emis de regele Matei Corvin. Cu excepţia titlului de oraş liber regal care a fost retras în anii 
următori la cererea stăpânului domenial, toate celelalte privilegii au rămas valabile pe tot parcursul 
secolului al xVIII-lea (Borcea, gorun 2007, 163-164).
în deceniile următoare ale secolului al xVIII-lea noile grupuri etnice s-au extins şi în celelalte târguri 
(Oradea, Olosig), mozaicul etnic specific Velenţei generalizându-se. Spre mijlocul se-colului al xVIII-
lea în spaţiul orădean şi-au făcut apariţia şi evreii (1747) care, la sfârşitul secolului au constituit în 
imediata apropiere a cetăţii, un târg propriu, un shtetl numit Subcetate (Váralja) (Borcea, gorun 
2007, 206), în care rabinul comunităţii a îndeplinit şi rolul de jude primar.11  în secolul următor, 
populaţia evreiască s-a extins şi în celelalte târguri, treptat şi în partea nouă a târgului Oradea,12  
unde a constituit o a doua concentrare etnică, dar fără a se diferenţia radical, asemenea cazului 
din Subcetate. Mai apoi, în timpul revoluţiei din 1848, s-au refugiat aici evrei din Cluj şi Deva, 
acceptaţi de localnici în schimbul participării tinerilor evrei la efortul de război al revoluţiei (Bor-
cea, gorun 2007, 200).13  şi astfel în Oradea s-a constituit cea mai mare comunitate de evrei din 
Imperiul austro-ungar după Budapesta.
Populaţia târgurilor componente ale oraşului Oradea, foarte amestecată, s-a format pe cale naturală, 
mai cu seamă în perioada 1692-1848. în 1850 populaţia totală a celor patru târguri orădene era 
apreciată la 18 904 locuitori (Borcea, gorun 2007, 205).14  După revoluţie, în 1850, a avut loc 
primul pas spre unificare: autorităţile militare austriece au numit un singur primar pentru cele 
patru târguri în persoana lui Bölönyi Menyhért. Mai apoi, în iunie 1851, a fost numit un nou primar, 
loial curţii imperiale, Csorba jános. Primele alegeri orăşeneşti au avut loc în 1861, când a fost ales ca 
primar lukács györgy, a cărui autoritate s-a extins asupra oraşului întregit. în fapt, pe această 
cale a avut loc a doua uniune a celor patru târguri orădene ducând la formarea oraşului mod-
ern Oradea (Mare).

b. Viaţa economică a oraşului Oradea – expresie a multietnicităţii
Aspectul multietnic al locuitorilor din târgurile orădene este subliniat cu acuitate de sistemul 
de bresle din acestea. Tabloul lor este extrem de sugestiv. Cea mai veche breaslă este cea a 
negustorilor din Velenţa, despre a cărei înfiinţare nu avem date certe, dar în 1702 au cerut 

11 Permisiunea constituirii acestui shtetl a fost acordată de autoritatea militară (comandantul cetăţii) şi 
nu de stăpânul domenial sau de vreunul din târgurile din imediata vecinătate (distanţa dintre Velenţa şi 
Subcetate nu era mai mare de un km). O parte a târgului a fost situat pe terenul Camerei regale. În 1850 
avea 3000 de locuitori (Borcea, Gorun 2007, 206).

12 Numită Újváros, situată spre sud-vest de centrul actual al oraşului, care în secolul al XX-lea a devenit 
ghetto-ul orădean.

13 Se pare că în 1848 s-au refugiat aici în jur de 3000 de oameni.

14 În ordine aceştia au fost mai ales unguri, români, germani, sârbi, greci şi evrei (Fényes 1851, 262-266). 
Mai avem cunoştinţă de existenţa unor slovaci, italieni şi polonezi, într-un număr infim.
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retrase de Consiliul locumtenenţial în 1759 şi eliberate altele noi în 1772, de data asta pen-
tru toţi cizmarii din Oradea, Olosig, Velenţa şi Subcetate. în 1805, cizmarii din Olosig, Velenţa 
şi Subcetate au cerut separarea lor de cei din Oradea (care în 1796 avea nu mai puţin de 86 
meşteri şi 47 de calfe). în 1813 cizmarii din Olosig revin asupra cererii lor cu un proiect de statut 
care a fost aprobat abia în 1823, reconfirmat în 1840 de împăratul ferdinand (Borcea, gorun 
2007, 173).17 
Croitorii orădeni şi-au primit statutele la 3 ianuarie 1722 folosindu-le până în 1759 când au fost 
retrase şi peste doi ani au primit altele noi. Croitorii din târgul Olosig au încercat să se separe, 
se pare că pe criterii etnice, reuşind să obţină statute separate în 1769. Această breaslă a fost 
asociaţia croitorilor unguri şi germani din Olosig, dar este mai probabil că în acest caz nu a fost 
vorba de diferenţieri etnice şi de modă, “ungurească” sau “nemţească”. Mai apoi croitorii unguri 
din Olosig s-au unit cu cei din Oradea, excluzându-i pe germani. în 1835 a existat o breaslă a 
croitorilor germani din Olosig, care a primit statut separat. Abia în 1851, când târgurile au fost 
unite aproape cu forţa, în oraşul întregit au existat 31 croitori unguri şi 38 germani (Borcea, go-
run 2007, 173). Situaţia a fost aproape identică şi în cazul sumănarilor (25 în Oradea, 3 în Olosig, 
5 în Episcopia Bihor, târg separat de cele orădene, dar aflat pe acelaşi domeniu al episcopiei 
catolice), tăbăcarilor, măcelarilor (ei au avut cele mai vechi privilegii, începând cu anul 1566, 
apoi 1576, 1644 etc.), curelarilor (cu statute din 1598), pantofarilor, năsturarilor etc. (Borcea, 
gorun 2007, 174-176). 
Cu excepţia breslei croitorilor, aflaţi în conflict etern cu absolut toate autorităţile şi structurile 
din Oradea (gorun 1981), nu se prea cunosc conflicte cu substrat etnic între meşteşugari sau 
personalul atelierelor acestora. Problematica etnică a fost pe departe eclipsată de conflictul 
juridic dintre orădeni şi Capitlul catedralei episcopiei orădene, cu care s-a judecat timp de 
170 de ani pentru autonomie (gorun 1980).18  Deşi tabloul etnic este foarte variat. în 1910, 
din populaţia totală de 64 169 de locuitori, abia 36,7% erau născuţi în oraş, ceilalţi provenind 
din Ungaria (12 960), din alte provincii ale imperiului (6911), dar cei mai mulţi din hinterlandul 
său, comitatul Bihor (19 127). în ordinea mărimii lor, pe primul loc s-a situat comunitatea de 
expresie maghiară (44 750, dar lipsesc cu desăvârşire cei de expresie izraelită care s-au declarat 
de limbă maghiară), română (3335), germană (1404), celelalte comunităţi lingvistice fiind sub 
100 de locuitori (Borcea, gorun 2007, 215-216).19  Mai sugestiv ni se pare statistica confesiunilor 
care menţionează pe primul loc romano-catolicii şi reformaţii (cu 19 819 respectiv 19 459), 
izraeliţii (15 155), greco-catolicii (3385), ortodocşii (4649), luteranii (1377), celelalte confesiuni 

17 În 1851 breasla din Oradea avea 143 de meşteri, în mare majoritate unguri şi germani, în timp ce 
breasla din Olosig, Velenţa şi Subcetate, al căror meşteri au fost de altă etnie decât unguri sau germani, 140 
de meşteri.

18 Orădenii nu au reuşit niciodată să obţină autonomia oraşului pe cale juridică, iar efortul i-a unit pe toţi, 
făcând din Capitlu inamicul lor public nr. 1.

19 Se ştie că în această epocă la periferia oraşului au trăit câteva sute de ţigani care nu figurează în statisti-
cile demografice, dar ocupă un loc fruntaş în conflictele cu autorităţile locale.

permisiunea construirii unei biserici pentru ritul lor grecesc. Ulterior s-a adeverit că membrii 
acestei bresle a negustorilor din Velenţa, formată cândva în perioada anilor 1693-1702, era 
alcătuită din negustori de origine balcanică: sârbi, macedo-români şi/sau greci, la care s-au 
afiliat şi unii români (gorun 1979). Această breaslă s-a transformat, la un moment dat (27 
iulie 1722), în companie comercială, concentrându-i pe toţi negustorii din cele patru târguri, 
inclusiv pe unguri şi germani, dar păstrându-şi preponderenţa etnică sud-dunăreană (Borcea, 
gorun 2007, 179). A fost şi a rămas până în preajma anului 1900, cea mai importantă structură 
economică din Oradea, menţinând oraşul pe unul din locurile fruntaşe ale economiilor urbane 
din Europa Centrală.15 
Unele date statistice ne indică proporţiile reale ale dimensiunilor economiei neagricole locale 
din toate târgurile orădene: în jurul anului 1722, existau în jur de 160-200 meşteşugari, iar 
peste ceva mai mult de un secol, în 1851, aproximativ 900 de meşteşugari (lakos 1904, 328; 
Borcea, gorun 2007, 179), ca peste o jumătate de secol, numărul lor să ajungă la circa 4000, aici 
intrând de-a valma, meşteri, calfe, ucenici, zilieri etc., cu toţii ocupaţi în profesii industrial (lakos 
1904, 328). Numărul lor rămâne cu mult în urma meşteşugarilor din Debreţin care, la 1771, 
se cifrau la 1897 (Varga 1980, 165),16  dublu ca la Oradea. Totuşi creşterea este semnificativă, 
depăşind rata creşterii demografice. Aceşti meşteşugari s-au grupat în bresle în funcţie de locul 
rezidenţei, de stăpânul domenial (episcopia catolică sau capitlul catedralei acesteia), dar şi de 
epocă respectiv de legislaţia în vigoare într-o epocă sau alta. în primele decenii ale secolului 
al xVIII-lea breslele nu au fost structurate separat, pe târguri, privilegiile de funcţionare fiind 
acordate la cererea expresă a stăpânilor domeniali de autorităţile centrale. 
în 1722, deşi Oradea unită a fost dezmembrată, s-au acordat privilegii unice pentru toţi 
meşteşugarii din cele trei târguri: măcelari, cizmari, sumănari, croitori, cojocari, curelari, 
săpunari, năsturari, funari, lăcătuşi, rotari, tâmplari, orfevrari, dogari, fierari, pantofari, tăbăcari, 
zidari, şi pietrari, al căror privilegii de breaslă sunt cunoscute, iar preţurile serviciilor şi produse-
lor cerute de acestea figurează şi într-un mercurial emis de consiliul local în 1722 (Covaci 1979; 
gorun 1981; gorun 1983; Borcea, gorun 2007, 172). Nu s-au păstrat numele membrilor bresle-
lor (decât în cazul negustorilor), deci nu se poate stabili etnia acestora. Dar ştim că la intrarea în 
bresle nu a existat nici un fel de segregaţie pe criterii etnice sau religioase. Mai mult chiar, tot 
în 1722, a fost încheiată o „tranzacţie amicală” între orădeni şi stăpânul domenial, sancţionată 
până şi de suveran, în baza căreia posesorul dreptului de proprietate se angaja să susţină 
necondiţionat înfiinţarea breslelor, singura limitare fiind cea religioasă, în sensul că fiecare 
breaslă era supravegheată religios de un preot (lakos 1904, 144; Puşcaş 1972). 
După mijlocul secolului al xVIII-lea, unele din breslele orădene s-au separat după criterii etnice 
şi geografice. De exemplu, cizmarii din Oradea au primit primele privilegii la 3 ianuarie 1722, 

15 Deşi lipsesc studii concludente, în publicistica regiunii se afirmă uneori că comerţul orădean ar fi ocu-
pat (ad valorem) locul doi într-un clasament central-european, imediat după Budapesta. 

16 De notat că populaţia totală a Debreţinului a fost în acelaşi ani de 25 717 locuitori (Varga 1980, 166).
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greco-catolic, ridicat mai târziu la rang de episcop. A mai construit Seminarul teologic romano-
catolic, dotat cu o tipografie proprie şi, lămurit de calitatea înaltă a şcolii organizate de iezuiţi, 
le-a mai donat o clădire pentru o a doua şcoală (Borcea, gorun 2007, 182).
Vârful culminant al programului urbanistic al episcopilor orădeni a fost atins de contele 
forgács Pál, numit episcop în 1747. El a ajuns în scaunul orădean când marile probleme 
economice şi juridice ale episcopiei au fost încheiate în linii mari, iar curtea vieneză a fost şi 
ea în stare să sprijine financiar asemenea demersuri. Din iniţiativa sa, dar şi la stăruinţa suvera-
nei Maria Tereza, episcopul forgács a iniţiat construirea unei noi catedrale episcopale, dar de 
dimensiuni grandioase, la marginea târgului Olosig. însă în 1758 episcopul a fost mutat la 
Vác, iar construcţia clădirii catedralei, ridicată până la acoperiş, s-a oprit. Urmaşul episcopului 
forgács, baronul Patachich Ádám, nu a fost interesat în continuarea ridicării catedralei, în ciuda 
insistenţelor Mariei Tereza, acceptând să intre în conflict din această cauză, ci a pus piatra de 
temelie a noului palat episcopal, şi el grandios, proiectat în stil baroc, în apropierea catedralei 
în construcţie. Mai apoi a ridicat în apropierea noului palat episcopal un seminar teologic 
precum şi locuinţele canonicale, într-un ansamblu arhitectonic unic în felul său. Proiectele lui 
Patachich au jenat-o pe Maria Tereza care, în 1770 a încercat personal să facă ordine în proiec-
tele arhitectonice orădene stabilind o anumită ordine de priorităţi: întîi să se construiască 
seminarul, apoi catedrala şi abia după aceea rezidenţa episcopală (Borcea, gorun 2007, 184). 
Până la urmă, punctul de vedere al episcopului Patachich a avut câştig de cauză, primul fiind 
terminat palatul episcopal, iar catedrala fiind încheiată în 1784, după plecarea lui Patachich din 
Oradea (1776). Aceste două construcţii de mari dimensiuni au contribuit decisiv la conturarea 
fizionomiei urbanistice a Oradiei, la ele adăugându-se o mulţime de alte construcţii ridicate 
tot de episcopia catolică pe parcursul secolului al xVIII-lea şi începutul secolului al xIx-lea (vezi 
Péter 1992, 1994, 2005, 2008), cu sau fără sprijinul material al puterii centrale. 
în secolul al xIx-lea, mai ales după mijlocul acestuia, dirijarea fluxului urbanistic a fost preluat 
de la biserica romano-catolică de către municipalitate, mai ales după 1870, când Oradea a 
primit rangul de municipiu alături de Debreţin, Arad, Satu Mare, Timişoara, Cluj, Târgu Mureş 
etc. (Borcea, gorun 2007, 211). 22 Până în preajma primului război mondial prin efortul conjugat 
al municipalităţii şi al iniţiativei particulare, în Oradea s-a realizat una din cele mai importante 
arii arhitectonice în stil secession din Europa, prin construirea câtorva zeci de palate ale unor 
familii din Oradea care au ilustrat viaţa economică locală (de exemplu Rimanóczy, Adorján, 
füchsl, Stern, Moszkovics, Poinar etc.) care conferă oraşului o fizionomie aparte, europeană, 
deasupra unui nivel semi-periferial obişnuit ce poate fi recunoscut în mai toate oraşele mai 
mari sau mai mici din Partium. 
Totuşi, trebuie să admitem că aspectul aristocratic al imaginii oraşului Oradea i-a fost conferit 

22 Municipalitatea a început propriul program urbanistic prin construirea Gării centrale (1857-1860), iar 
culmea a atins-o în anul 1900, când a luat un împrumut de 2,6 milioane de coroane pentru construirea 
clădirii teatrului, a „Bazarului” şi a zece grădiniţe, apoi s-a pus problema reproiectării centrului oraşului şi 
construirea unei noi primării (Borcea, Gorun 2007, 213).

având sub 150 de adepţi (Borcea, gorun 2007, 216).
Comparativ cu Oradea, Debreţin avea în anul 1910 87 221 locuitori, în majoritate absolută 
(99,6%) unguri, restul fiind compus din ţigani, germani şi români, practic dizolvaţi în marea 
masă a locuitorilor majoritari.20  în ciuda unor sincope, condiţiile istorice din secolele anterioare 
au făcut ca Debrecen să fie cel mai mare oraş din bazinul dunărean, depăşind oraşe precum 
Buda, Pesta sau Bratislava.

Specificul local – urbanizarea 

Dacă sub aspect economic oraşele din Partium s-au conformat specificului semi-periferiei 
europene, ele rămânând – în ciuda unor succese aparente clamate cu prea multă obstinaţie de 
publicistica locală – în afara unui nivel rezonabil al industrializării înregistrate în vestul conti-
nentului, sub aspect urbanistic Oradea depăşeşte nivelul mediu al acestui spaţiu, atingând 
nivelul maxim al realizărilor central-europene. Recunoaştem, oraşul a avut şansa să fie sediul 
unei episcopii romano-catolice de mare tradiţie (sfârşitul secolului al xI-lea), practic distrusă 
de reforma religioasă la mijlocul secolului al xVI-lea, dar substanţial sprijinită să se refacă de 
către suveranii din casa de Austria, şefii indiscutabili ai iniţiativelor contrareformate din Europa 
Centrală.
Imediat ce împrejurările istorice s-au liniştit, episcopii orădeni au trecut la refacerea inventarului 
arhitectonic al episcopiei. Chiar primul episcop revenit la Oradea, Augustin Benkovics 21 – după 
ce a înţeles că nu va mai intra niciodată în posesia catedralei episcopale din cetate, a construit 
în Olosig o mică biserică cu destinaţie de catedrală provizorie (dedicată Sf. Brigitta) şi un palat 
episcopal relativ modest. Dar cel care a inaugurat vastul program de construcţii care a transfor-
mat peisajul arhitectonic al oraşului de pe Criş a fost episcopul Csáky Imre (1702-1732). El a ridi-
cat în centrul actual al oraşului propria sa catedrală (Sf. ladislau), apoi un palat episcopal (nu s-a 
păstrat), un lazaret şi – îndeplinind şi demnitatea de comite suprem al comitatului Bihor – casa 
comitatului, sediul administraţiei sale laice. Dincolo de realizările sale directe, Csáky Imre i-a 
adus în oraş şi i-a ajutat să îşi construiască mănăstirile pe călugării capucini, praemonstratenşi 
şi paulini, iezuiţilor fixându-le un nou sediu pe malul Crişului Repede, după ce au fost scoşi din 
cetate. Mai apoi, fratele lui Csáky Imre, Csáky Miklós, ajuns episcop în 1737, a continuat progra-
mul de urbanizare a Oradiei, terminând construirea catedralei episcopale Sf. ladislau şi ridicând 
un palat episcopal în faţa catedralei. în 1739 a cumpărat în centrul Oradiei două clădiri din care 
una a transformat-o în locaş de cult pentru greco-catolici, iar cealaltă reşedinţă a protopopului 

20 http://hu.wikipedia.org/wiki/Debrecen#N.C3.A9pess.C3.A9g.

21 Hotărârea de a fixa sediul episcopiei în Olosig a fost luată de Augustin Benkovics, după ce proiectul său 
a fost respins de Consiliul de război. Toţi urmaşii săi au respectat această hotărâre, concentrându-şi toate 
iniţiativele arhitectonice în această parte a oraşului. Interesant este că Csáky Imre a încercat să construiască 
palatul episcopal în Salca, dar apoi a renunţat, el fiind până la urmă construit tot în Olosig, dar de episcopul 
Patachich. 
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de programul edilitar al episcopiei catolice şi nu de comunitatea seculară. Condiţia sa de 
stăpân domenial până după revoluţia de la 1848, de autoritate locală supremă până în 1783 
respectiv de cea mai importantă autoritate spirituală până în secolul al xx-lea, i-a oferit şansa 
să îşi impună nu numai punctele de vedere politice şi administrative ci până şi gustul artistic. în 
acelaşi timp, în celelalte oraşe ale spaţiului episcopia catolică a avut mai puţină influenţă ceea 
ce este vizibil şi în aspectul urbanistic al lor.23  şi această realitate indică un fapt evident: spaţiul 
Partium-ului este, realmente situat într-o zonă semi-periferială a Europei, dar în interiorul 
acestei zone oraşul Oradea semnifică centrul, nu numai prin tradiţia spirituală indiscutabilă, ci şi 
prin cea de centru politic, administrativ, militar şi cultural.
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posibilităţi interpretative ale 
ConCeptelor de Centru şi periferie 
în Culturile juvenile regionale

Anita Horkai

Pe lângă societatea adulţilor, tineretul, ca grup eterogen şi fragmentat, reprezintă prin 
particularităţile de vârstă, sociale şi culturale, un grup unitar. Datorită caracteristicilor sale 
complexe, interesul pe care îl reprezintă pentru cercetările sociale şi culturale nu şi-a pierdut 
din actualitate. Rezultatele cercetărilor însă au fost de multe ori repede depăşite, deoarece 
culturile de tineret au reacţionat foarte rapid la schimbările sociale şi culturale. în cadrul siste-
mului conceptual al ştiinţelor care acordă o atenţie deosebită cercetărilor pentru problemele 
tineretului (sociologia tineretului, psihologia, antropologia culturală), tinereţea nu e o stare, 
ci un proces care prezintă şi mutaţii interne. Catalizatorii acestor schimbări temporale sunt 
influenţele mediului social şi cultural.
Pe cât de natural şi de accesibil e conceptul de „tinereţe” în limbajul cotidian, pe atât este 
de dificilă definirea lui din punct de vedere ştiinţific. Din prisma sociologiei, grupul social al 
tinerilor este definit pe baza variabilei de „vârstă”. Abordarea psihologică asociază definiţia 
cu ciclurile de viaţă, nu cu vârsta: în dezvoltarea personalităţii, tinereţea este perioada dintre 
copilărie şi maturitate. De obicei, antropologia culturală combină perspectiva sociologică cu 
cea psihologică. Tineretul este definit în funcţie de prezenţa sau absenţa unor caracteristici cul-
turale, a modului de viaţă, a comportamentului, a sistemelor de norme şi valori, a elementelor 
culturale în sens larg. Această definiţie diferă în funcţie de contextul cultural.
în sociologie, definiţia tineretului se referă la categoria cu vârsta între 15-29 de ani. Acesta este 
punctul de reper al eşantionului de 8000 de persoane 1 , al cercetării Ifjúság 2000© (Tineret 
2000), precum şi al altor sondaje care s-au bazat pe eşantioane cuprinzând tineri din Ungaria 
(Nemeskéri 2002). Studiul de faţă prezintă rezultatele unor cercetări regionale care s-au 

1 Cercetarea Ifjúság 2000© este o cercetare pe un eşantion naţional larg, urmat în 2004 şi 2008 de noi 
cercetări bazate pe un eşantion de acelaşi tip. Aceste rezultate naţionale conţin cele mai importante date 
de referinţă pentru cercetările regionale ale problemelor tineretului.

Introducere
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concentrat în primul rând asupra persoanelor care aparţin categoriei de vârstă între 15-29 de 
ani; din punct de vedere geografic se limitează la nordul Câmpiei Tisei şi la Partium (aproxima-
tiv judeţele Arad, Bihor, Maramureş, Satu-Mare şi Sălaj) (Süli-zakar 2006), în mod deosebit la 
zona oraşelor Debrecen şi Oradea. Datorită limitelor impuse de spaţiul publicaţiei, rezultatele 
cercetărilor vor fi prezentate numai parţial, punând accentul pe detaliile care facilitează mai 
buna înţelegere a relaţiei dintre centru şi periferie din perspectiva culturilor de tineret. Rezul-
tatele cercetărilor cantitative prezentate plasează culturile juvenile regionale într-un context 
mai larg (naţional), în timp ce investigaţiile calitative pun accentul pe caracteristicile regionale 
(locale).
Cercetările calitative au abordat culturile juvenile pornind de la unul din cele mai importante 
cadre de socializare, instituţiile de învăţământ, punând accentul pe caracterul subcultural şi 
comunitar al acestui tip de cultură. Caracterul subcultural al culturii tinerilor este exprimat în 
primul rând de modul de viaţă, de relaţii, de consumul cultural; în muzică şi în vestimentaţie, în 
diferitele curente din lumea modei, în valorizarea relaţiilor intra-generaţionale, în experienţele 
individuale ale stilului de viţă, în petrecerea timpului liber, în orientările estetice, în realizarea 
unui mediu caracteristic (Szapu 2002). în formarea, influenţarea concepţiei despre viaţă al 
tinerilor, a modului lor de gândire, muzica şi ideologiile, diferitele mode au un rol crucial. Prin 
urmare, este indispensabilă cercetarea spaţiilor culturale care socializează grupurile de tineri 
(Vidra 2004). festivalurile, distracţiile au un rol major în viaţa tinerilor. încă din anii optzeci, 
cercetările pentru problemele tineretului au scos în evidenţă rolul spaţiilor destinate distracţiei 
(Andorka-falussy 1984, 208), fiindcă acestea sunt adevăratele cadre în care viaţa cotidiană 
personală prinde formă. Aceste cadre sunt căutate pe baza unor decizii, opţiuni independente, 
aici se formează – pe lângă şcoală şi locul de muncă – cercurile de prieteni, reţelele de contact.
Rezultatele cercetărilor interdisciplinare internaţionale şi maghiare din secolul al xx-lea au 
constituit baza unor noi teorii în investigarea problemelor tineretului. în societatea 
postindustrială întreţesută de globalizare, de cultura consumului, de reţelele informatice şi 
colective, culturile juvenile sunt descrise prin următoarele procese: schimbările intervenite în 
perioada de tinereţe, apariţia perioadei şcolare juvenile, adoptarea valorilor clasei de mijloc 
şi interpretarea lumii înconjurătoare prin prisma valorilor juvenile („youth centrism”). Prima 
parte a studiului va trece în revistă aceste teorii, scoţându-le în evidenţă pe cele referitoare la 
centralizare, confirmate de rezultatele unor cercetări din Ungaria şi România.
Una din caracteristicile perioadei de tinereţe este dezvoltarea unei conştiinţe de sine şi a unei 
autonomii accentuate, dorinţa de a „ajunge în centru” (Kelemen 1981, 507): în procesul de 
căutare şi dezvoltare a identităţii individul se străduieşte să ajungă dintr-un statut „periferic 
de copil” – după perioada de tranziţie a tinereţii – într-unul „central de adult”. Procesul prin 
care individul devine independent diferă în funcţie de persoana în cauză, şi este măsurat de 
cercetările cantitative în funcţie de momentul în care au loc anumite evenimente din viaţa 
personală. A doua parte a studiului va trece în revistă aceste schimbări din biografia personală, 

în contextul relaţiilor dintre centru şi periferie.
în a treia parte vor fi prezentate rezultatele unor cercetări regionale cantitative şi calitative care 
ne vor ajuta să lămurim modul în care tinerii utilizează spaţiul şi interpretează centrul, respec-
tiv periferia, în zona Debrecen-Oradea. Acestea vor duce la o mai bună înţelegere a politicilor 
juvenile regionale.

Teorii şi cercetări – interpretarea lumii înconjurătoare prin 
prisma valorilor juvenile („youth centrism”), regiuni periferice

Spre deosebire de perioada precedentă, în cercetarea problemelor tineretului teoriile so-
ciologice de la sfârşitul secolului al xx-lea prezentau modificările culturilor juvenile faţă de 
perioada precedentă, precum şi asumarea unui nou rol social. Prezentarea detaliată a teoriilor 
scoase în evidenţă în acest capitol este importantă deoarece ele au oferit cadrul teoretic al 
majorităţii cercetărilor regionale referitoare la tinerii maghiari din Ungaria şi din România. în 
Ungaria, cercetarea schimbărilor intervenite în perioada de tinereţe, apariţia perioadei tinereţii 
şcolare şi a evaluării lumii înconjurătoare prin prisma valorilor juvenile („youth centrism”) este 
legată în primul rând de opera lui Kálmán gábor, care a efectuat cercetări nu numai în cadrul 
tinerilor din Ungaria, dar – prin adoptarea unei perspective comparate – şi a maghiarilor din 
România (gábor 1993; 1995; 2000; 2004a; 2004b; gábor-Veres 2006).
Schimbările din perioada de tinereţe au fost formulate pe parcursul cercetărilor diferitelor 
culturi juvenile, ca urmare a teoriei din anii 60 despre ruptura dintre generaţii. Margaret Mead 
(1978) a considerat că procesul schimbărilor din perioada de tinereţe se datorează unor 
diferenţe culturale concretizate în noi forme de comunicare. După Mead cultura juvenilă, 
caracterizată de o anumită deschidere spre lumea exterioară, este mai sensibilă, reacţionează 
mai repede la schimbările sociale. în această perioadă de adaptare, ruptura dintre generaţii 
poate să dispară dacă adulţii încep să urmeze modelele tinerilor. Astfel, în cultura respectivă 
noua generaţie, în loc să urmeze modelele sociale, le poate şi oferi. în prezentarea culturii de 
consum bazată pe personalitatea narcisistică, acest fenomen este denumit de Christopher 
lasch (1996) cultul tinereţii. Margaret Mead scoate subliniază rolul tehnologiei în provocarea 
schimbărilor. Ea consideră că acest fenomen accelerează din ce în ce mai mult procesul de 
schimbare.
jürgen zinnecker (2006) ne atrage atenţia asupra învălmăşeala teoretică a cercetărilor dedi-
cate problemelor tineretului şi pledează pentru necesitatea unei scheme teoretice. El recurge 
la teoria extinsă a capitalului dezvoltată de Bourdieu şi interpretează reproducerea societăţii 
ca pe o luptă concurenţială dintre diferitele grupuri sociale. Poziţiile antagonice din spaţiul 
social duc, în funcţie de sursele de capital prezente şi absente în lupta pentru supravieţuire, 
la strategii de acţiune individuale, care se consolidează în habitusuri şi stiluri de viaţă speci-
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fice straturilor sociale (zinnecker 2006, 72). Prin urmare, tinerii din diferitele pături sociale 
au o cultură juvenilă specifică păturilor respective. în rândul tinerilor, zinnecker diferenţiază 
următoarele habitusuri: păturile superioare (capital mare), mica burghezie (capital mediu) şi 
straturile inferioare (capital redus). De asemenea, el face distincţia dintre fracţiunile culturale şi 
economice ale păturilor respective (zinnecker 2006). După caracterizarea acestor habitusuri, 
autorul elaborează un cadru teoretic al strategiilor destinate trăirii acestei etape din viaţă, din 
care se poate formula o teorie a mutaţiilor din perioada de tinereţe.
habitusurile din tinereţe ale straturilor sociale superioare, care au un capital consistent, sunt 
descrise ca o etapă în care tânărului „i s-a dat frâu liber”, ceea ce i-a permis să treacă prin anu-
mite experienţe personale, ca de exemplu aculturalizarea în alte ţări sau experienţa trăirii în alte 
medii sociale. „Trândăvia” demonstrativă şi risipitoare a claselor de sus este exprimată în mod 
pregnant în modul de viaţă al tinerilor, care duce la o tinereţe prelungită. Acest fenomen are 
şi un sens pedagogic deoarece tineretul, ca purtător al unor elemente noi, devine important 
pentru toată societatea, iar rolul său mai înainte periferic devine central.
Spre deosebire de păturile superioare, tineretul mic burghez, cu un volum de capital mediu, 
tinde spre optimizarea investiţiilor instrumentale, ceea ce se manifestă şi în formularea unor 
obiective mai clare pe termen mediu şi lung. Potrivit lui zinnecker, această optimizare are 
şanse de reuşită mai ales într-o carieră din sfera culturii, a învăţământului, a profesiunilor a căror 
instituţionalizare este solidă. în acest caz, etapa tinereţii se rezumă la perioada de formare, 
având un caracter oarecum tranzitoriu. Individualizarea este importantă în ambele tipuri de 
habitus. Numai că în cazul tineretul intelectualităţii burgheze ea se bazează pe o concepţie 
complexă a personalităţii şi a culturii, pe când tinerii „mic burghezi” se caracterizează printr-o 
concepţie asupra tineretului redusă la caracteristici de personalitate necesare obţinerii unor 
titluri şi demnităţi (zinnecker 2006, 76).
în comparaţie cu cele două straturi prezentate, cele inferioare, care posedă un volum redus 
de capital, sunt caracterizate de un pragmatism, lipsit de orice ideologie. în acest caz tinereţea 
este o etapă scurtă, iar valoarea ei culturală nu se bucură de un prestigiu deosebit. Tinereţea 
este trăită mai degrabă ca o prelungire a copilăriei, sau ca o scurtă perioadă de tranziţie spre 
maturitate. Dar sentimentele legate de această etapă sunt contradictorii, deoarece perioada 
de pregătire este interpretată ca lipsă de viitor, iar conştiinţa obiectivelor, a perspectivelor  este 
văzută ca lipsă de luciditate. Acest strat este mai puţin individualizat, este mai legat de spaţiu şi 
timp. Acest tineret este realist, prezintă caracteristici particulare, se adaptează circumstanţelor 
imediate, apropiate, se comportă în funcţie de situaţie, de prezent, fără a afirma vreo ideologie 
specifică stratului social din care provine (zinnecker 2006, 77).
Din teoria lui zinnecker rezultă faptul că ipotetic putem vorbi de o relaţie între etapa 
(prelungită) a tinereţii şi activităţile de acumulare, de menţinere ale unui capital social. Ca 
urmare, etapa nu mai are un caracter tranzitoriu, devine un statut profesional, socializat de 
sistemul educaţional, în care educaţia universitară ocupă un rol major (Kozma 2004, 29).

în sociologia tineretului, teoria perioadei tinereţii şcolare apare în opoziţie cu cea a tinereţii ca 
perioadă de tranziţie. Perioada de tranziţie se referă la o tinereţe scurtă, limitată (între copilărie 
şi maturitate) la obţinerea unei meserii. în societăţile postindustriale însă, perioada de tinereţe 
se prelungeşte din ce mai mult, activitatea ei tipică fiind „trândăvia demonstrativă” (gábor-
jancsák 2006, 484). Perioada de tinereţe şcolară este o etapă relativ independentă, prezentând 
anumite particularităţi culturale determinate de instituţiile sistemului educaţional şi caracteri-
zate de dezvoltarea unei cariere specifice. Această perioadă prelungită nu se rezumă însă nu-
mai la legăturile cu instituţiile şcolare şi educaţionale, ea defineşte şi formele caracteristice ale 
activităţilor din timpul liber, deoarece în această etapă tineretul este caracterizat în primul rând 
de autonomia personală. generalizarea şi prelungirea învăţământului duce în rândul tinerilor 
la formarea unui mod de viaţă care transcende spaţiul unităţilor de învăţământ. Perioada de 
tinereţe se extinde şi asupra altor domenii ale vieţii, tinerii fiind temporar achitaţi de obligaţia 
de a întemeia un cămin, obţinând statutul aparte de cetăţeni tineri. Pentru o vreme, în această 
perioadă tinerii sunt absolviţi de obligaţiile vieţii de adult. Acest fapt le permite să acumuleze 
„capital cultural” în proporţii din ce în ce mai largi, deoarece au mai mult timp pentru a obţine 
calificări, „autorizaţii” şcolare (gábor-jancsák 2006, 484). Aşadar, prin perioada de tinereţe 
şcolară înţelegem valoarea crescută a şcolii, unde tinerii petrec din ce în ce mai mult timp. 
Aceasta este instituţia care le determină cariera de mai târziu, locul de muncă, ca şi planificarea 
familială, care este amânată. Se reduce controlul familiei, al relaţiilor dintre vecini, al localităţii, 
şi creşte cel al grupurilor de vârstă, al industriei de consum şi al mass mediei. Toate acestea duc 
la un comportament independent încă de timpuriu: anumite evenimente, precum primele 
experienţe sexuale, distracţiile, călătoriile, consumul independent (card bancar personal, te-
lefon mobil) apar mult mai devreme (gábor-jancsák 2006, 485).
fenomenul de interpretare a lumii înconjurătoare prin prisma valorilor juvenile (youth cent-
rism) poate fi înţeles în relaţia lui cu societatea adulţilor. Pentru tineri, oamenii maturi pot fi un 
punct de referinţă pozitiv care le oferă îndrumare, orientare şi îi ajută în mobilitatea spre rolurile 
de adulţi. Dar societatea adulţilor poate fi şi un punct de referinţă negativ, întrupând controlul, 
supravegherea, morala conformistă, morala politică dubioasă şi împăcarea cu realităţile lumii 
pragmatice (Watts-zinnecker 2006, 220). Dacă la nivel individual sau colectiv se impune al doi-
lea scenariu, atunci caracteristicile societăţii adulţilor devin nedorite de tineri, valorile ei devin 
periferice şi sunt valorizate, ajung să ocupe o poziţie centrală elementele şi valorile culturii 
juvenile. în acest caz, cultura juvenilă devine un factor din ce în ce mai important al socializării 
tinerilor. Acesta este câmpul care modelează şi transmite valorile, tiparele de comportament. în 
consecinţă, însăşi cultura juvenilă devine cadrul interpretativ care ne poate răspunde la între-
barea referitoare la modelele sociale şi culturale de comportament adoptate de tineri. Această 
transformare duce la formarea adevăratelor cadre de organizare generaţională ale ti-nerilor 
şi amplifică conflictele dintre tineri şi adulţi, sporeşte importanţa grupurilor de referinţă şi a 
identităţii proprii. Acesta este sistemul de relaţii care este exprimat în interpretarea lumii 
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înconjurătoare prin prisma valorilor juvenile („youth centrism”).
Pornind de la rezultatele cercetărilor deja menţionate ale lui Kálmán gábor, procesul de adop-
tare a valorilor clasei de mijloc este rezultatul nemijlocit al fenomenelor prezentate. Esenţa 
mutaţiilor intervenite în perioada de tinereţe este prelungirea etapei de tinereţe, consecinţă 
a timpului din ce în ce mai lung petrecut la şcoală. Acest fapt schimbă şi statutul tinerilor, ei 
fiind constrânşi din ce în ce mai devreme să ia decizii proprii, în acelaşi timp amânând din ce 
în ce mai mult evenimente precum ocuparea unui loc de muncă sau întemeierea unei familii. 
Condiţia prelungirii perioadei de tinereţe este autonomia crescândă a statutului de tânăr: un 
statut material, social şi legal corespunzător, adică un statut de consumator şi de cetăţean. Nu 
din întâmplare, în Europa occidentală mutaţiile din perioada de tinereţe au început odată cu 
adoptarea valorilor clasei de mijloc. Ca urmare, din ce în ce mai mulţi tineri îşi continuă studiile 
şi îşi creează un statut de consumator. Creşte constant numărul celor care dispun de propri-
etate privată, în primul rând bunuri din zona industriei de divertisment sau a industriei de 
maşini: radio cu tranzistori, magnetofon, scuter, motocicletă, mai târziu maşină (gábor 2000, 7).
Bunurile posedate de tinerii de azi fac parte din aproximativ aceleaşi categorii, dar, datorită 
dezvoltării accelerate a tehnologiei, bunurile industriei de divertisment (mp3/mp4 playere, iPo-
duri, PDA-uri, DVD-uri), ale industriei de maşini (scutere, maşini) sunt completate de bunurile 
industriei comunicaţionale: telefoane mobile, calculatoare, laptopuri, acces internet (eventual 
pe mobil). Apariţia şi răspândirea acestor instrumente ne permite să vorbim nu numai de un 
statut de consumator, ci şi de unul de comunicator, acesta reprezentând posesia, accesul la 
instrumente info-comunicaţionale (gábor-Kabai-Matiscsák 2003).
Resursele materiale necesare sunt asigurate în primul rând de părinţi, cu toate că în anii ’60 a 
pornit un proces în cadrul căruia s-au lărgit facilităţile sociale acordate tinerilor. Caracterul din 
ce în ce mai capitalist al relaţiilor sociale duce la o reducere a înlesnirilor sociale. Mai exact, 
volumul acestora nu a crescut proporţional cu numărul celor care aleg modul de viaţă oferit de 
prelungirea perioadei şcolare. golul astfel iscat este umplut de posibilităţile de creditare.
Rezultatele cercetărilor naţionale referitoare la problemele de tineret (Szabó-Bauer-laki 2002; 
Bauer-Szabó 2005; Szabó-Bauer 2009) au evidenţiat diferenţele regionale ale caracteristi-
cilor culturale ale tinerilor. Sunt însemnate deosebirile dintre tinerii din capitală, din oraşele 
de provincie, din oraşele cu instituţii de învăţământ superior, sau din alte aşezări, ceea ce le 
influenţează percepţia despre viitor, despre posibilităţile de care dispun (horkai 2009).
în ceea ce priveşte spaţiile consumului cultural, Béla Bauer a constatat că ruptura dintre 
cele două segmente ale societăţii a crescut faţă de 2000 (Bauer 2006). în ceea ce priveşte 
consumul bunurilor culturale, a apărut un grup care posedă aceste produse din abundenţă: 
aceştia selecţionează în primul rând din segmentele culturii de elită. Alţii în schimb acced cu 
greu la bunurile culturale de orice fel, dincolo de un anumit punct ne mai fiind în stare să îşi 
recunoască propriile nevoi. Din această acuză, „utilizarea instituţiilor culturii de elită” rămâne 
formală. în acest spaţiu se revalorizează opoziţia dintre Budapesta şi provincie, mai ales în 

privinţa zonei rurale. în timp ce budapestanii – ca şi în cazul datelor oferite de cercetarea 
Ifjúság2000© – sunt fruntaşi în consumul reprezentat de valorile culturii înalte (de exemplu 
teatru, concerte, biblioteci, muzee, expoziţii), tinerii de 15-19 ani care locuiesc la sate preferă 
căminele culturale, discotecile locale, balurile, petrecerile. Probabil că această diferenţă este 
legată şi de dotarea instituţională şi de nivelul de şcolarizare. Această disproporţionalitate este 
legată de frecvenţa diferită cu care sunt frecventate instituţiile culturale. în 2000, aproape un 
sfert din tinerii budapestani se duceau la teatru o dată la cel puţin două luni, pe când în cazul 
celor de la sate această proporţie nu atingea 10%. în 2004, 15% din tinerii locuitori ai capitalei 
vizionau un spectacol de teatru cel puţin o dată pe lună, acest procent fiind de 6% printre 
săteni. în privinţa spectacolelor de cinema, în 2000 s-a înregistrat un decalaj de două ori mai 
mare: aproape trei sferturi din tinerii budapestani vizionau un spectacol de cinema cel puţin o 
dată la două luni, pe când numai o treime din cei de la sate; în 2004, datorită răspândirii cine-
matografelor multiplex, diferenţa s-a majorat, tinerii din capitală au fost la cinema de trei ori 
mai des. Prin urmare, diferenţa culturală a crescut, ceea ce poate mări diferenţele dintre şansele 
pe care le au tinerii (Bauer, 2006). Rezultatele cercetării Ifjúság 2008© ne arată că diferenţele nu 
au scăzut, ci s-au adâncit. Printre tinerii chestionaţi sunt mulţi care încă nu au fost niciodată în 
anumite instituţii culturale, 70% de exemplu în cele legate de cultura de elită (cinematografe 
de artă, operă, concerte de muzică clasică), iar în cinematografe multiplex nu au fost 20% din-
tre respondenţi (Bauer-Szabó, 2005: 93).
în afară de spaţiul „culturii de elită” parţial utilizat de tineri, există şi un spaţiu pe care îl putem 
numi „subcultural”, care este mai tipic pentru cultura juvenilă. Acestea sunt pe de o parte spaţii 
ale actelor de vorbire, iar pe de altă parte ale distracţiei lejere sau exigente (discotecă, club de 
jazz). Dar aceste spaţii sunt folosite în mod regulat – cel puţin o dată pe lună – numai de zece 
tineri din 100. Un loc specific al culturii juvenile îl reprezintă diferitele festivaluri. Azi deja putem 
spune că festivalul Sziget (festivalul Insula – în 2010 a avut loc a 18-a ediţie), sau Művészetek 
Völgye (Valea Artelor) au tradiţii istorice – dar aceste evenimente reprezintă spaţii, experienţe 
culturale în primul rând pentru păturile de tineri mai educaţi, pentru intelectuali, respectiv 
pentru cei din clasa de mijloc. grupurile de tineri mai puţin educaţi, mai puţin receptivi la 
cultura autentică vizitează „manifestările grandioase” gratuite, care pun accentul pe cultura de 
masă (gábor 2000). Rezultatele cercetării 2008© ne arată că 3% din respondenţi încă nu au fost 
la Budapesta, iar 13% au avut ocazia de a vizita capitala numai în excursii organizate de şcoală. 
Dintre punctele de atracţie ale Budapestei, Palatul Parlamentului încă nu a fost vizitat de 42% 
dintre tineri şi jumătate din locuitorii capitalei. Cetatea Budei nu a fost văzută de un sfert din 
tineri, iar mai mult de jumătate din cei intervievaţi, respectiv un sfert din budapestani nu au 
vizitat Muzeul de Arte frumoase. Unul din noile atracţii ale capitalei, Palatul Artelor încă nu 
a fost vizitat de două treimi din populaţia totală, respectiv de mai mult de 50% dintre buda-
pestani (Bauer-Szabó 2005, 95). Prin urmare, diferenţele sunt nu numai regionale, ci şi de ordin 
social, mărind decalajul tinerilor din regiunile defavorizate, cu un statut social redus. Datele 
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cercetărilor ne indică faptul că şi în privinţa petrecerii timpului liber, este determinant tipul şi 
mărimea localităţii. Rezultatele cercetărilor Ifjúság2004© şi Ifjúság 2008© indică următorul fapt: 
cu cât sunt mai tinere grupele de vârstă din care fac parte respondenţii, cu atât este mai deter-
minat modelul de viaţă de timpul petrecut cu prietenii. Cercetarea ne oferă numai răspunsuri 
parţiale în privinţa „activităţilor desfăşurate” în cadrul timpului petrecut împreună (Bauer 2006; 
Bauer-Szabó 2005).
Particularităţile tinerilor din România vor fi prezentate pe baza interpretării comparative a 
cercetării Mozaik 2001 (gábor 2004a; gábor-Veres 2006) şi a raportului interimar al cercetării 
realizate în 2008 de Institutul Pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale din Cluj 
(Kiss-Barna-Sólyom 2008). şi în interpretarea rezultatelor oferite de cercetările referitoare la 
tinerii de dincolo de graniţe, Kálmán gábor (2004a) ia ca punct de pornire corelaţiile dintre 
schimbările sociale şi mutaţiile intervenite în perioada de tinereţe. A constatat că între grupuri-
le de tineri din Ungaria, de maghiari, respectiv de români din România sunt diferenţe notabile. 
Acestea se datorează unor factori civilizatorici, respectiv culturali. De exemplu, religia joacă un 
rol important în cazul tinerilor maghiari din România, pe când la cei din Ungaria acest rol este 
lipsit de relevanţă. De asemenea, sistemele de valori şi de norme tradiţionale sunt mai impor-
tante, stilul lor de viaţă este tradiţional, fiind caracteristică perioada scurtă de tinereţe bazată 
pe dezvoltarea târzie a autonomiei personale. însă şi în acest caz, grupurile elitelor îşi prelun-
gesc perioada de tinereţe. Tinerii români se aseamănă mai mult cu tinerii din Ungaria, decât 
cu tinerii maghiari din România, în rândul celor dintâi modernizarea fiind mai accentuată. 
Acest proces însă este denumit de cercetători „modernizare accelerată”, în care religiozitatea 
se manifestă la un nivel superficial, fără a influenţa modul de viaţă al tinerilor. Tinerii români au 
parte de confruntări mai intense cu sistemul instituţional al societăţii adulţilor, atribuind un rol 
mai important membrilor din grupul de vârstă, decât familiei. Prin urmare, şi interpretarea lumii 
înconjurătoare prin prisma valorilor juvenile este mai pregnantă. Modernizarea accelerată este 
semnalată şi de faptul că evenimentele de viaţă legate de autonomizarea personală apar mai 
devreme, dar în paralel şi autonomia existenţială apare mai devreme. Prin urmare, în opoziţie 
cu tinerii din Ungaria, perioada de timp petrecută la şcoală nu se prelungeşte, iar ocuparea 
unui loc de muncă, întemeierea unei familii, căsătoria nu sunt amânate (gábor 2004; Kiss 2000; 
Ercsei 2002).
în comparaţie cu rezultatele cercetării Mozaik 2001, sondajul de opinie publică din 2008 
prezintă diferenţe semnificative. Acesta indică faptul că diferenţele economice au dispărut, 
condiţiile materiale ale tinerilor maghiari din România sunt similare cu cele ale colegilor lor 
români. Posesia de telefoane mobile, calculatoare, maşini personale, accesul la internet este 
identic cu media naţională. Pe lângă acestea, tinerii maghiari din România sunt reprezentaţi 
în proporţie mai mare în ceea ce priveşte proprietatea de locuinţe şi utilizarea de maşini care 
nu sunt proprietate personală (Kiss-Barna-Sólyom 2008, 11). în ciuda faptului că familia are un 
rol deosebit de important în sistemul de valori al tinerilor maghiari din Transilvania, în ceea 

ce priveşte proiectele de viitor, copiii, respectiv căsătoria sunt secundare în comparaţie cu 
ocuparea unui loc de muncă mai bun, continuarea studiilor şi cariera profesională. în ceea ce 
priveşte întemeierea familiei, copii, nu este nici o diferenţă între tinerii români şi cei maghi-
ari din România (Kiss-Barna-Sólyom 2008, 12). Prin urmare, dacă în 2001 diferenţele dintre 
tineretul din Ungaria şi cel român, respectiv maghiar din România erau notabile, în 2008 
acestea au dispărut, sau au devenit nesemnificative. Atenuarea deosebirilor se datorează în 
mod substanţial expansiunii culturii de consum, a cuceririlor societăţii informatice precum şi 
popularităţii mediilor comunitare. în ceea ce priveşte preferinţele valorice, Ilka Veress (2009) 
constată că atât în rândul tinerilor maghiari din România, cât şi al românilor, dominantă este 
coexistenţa valorilor şi nu adoptarea unor sisteme de valori clare. Se menţionează însă şi faptul 
că la tinerii români rolurile tradiţionale şi credinţa în Dumnezeu ca valoare tradiţională nu intră 
în conflict cu valorile specifice ale realizării de sine şi ale prelungirii perioadei de tinereţe (cu 
schimbările intervenite în tinereţe). Spre deosebire de tinerii români, în cazul tinerilor maghiari 
din România siguranţa şi pacea au un rol mai important. în acelaşi timp, ei sunt mai toleranţi 
decât tinerii români (Veress 2009, 194). în ceea ce priveşte diferenţele de consum cultural, se 
poate constata faptul că tinerii maghiari din România, ca şi cei de provincie din Ungaria, sunt 
într-o situaţie periferică. Rezultatele cercetării amintite ne arată că tinerii maghiari din România 
se uită mai rar la televizor, frecventează mai rar barurile, discotecile, şi citesc mai rar beletristică 
(Kiss-Barna-Sólyom 2008, 12). în 2001 şi 2008, orientările geografice ale tinerilor maghiari din 
România sunt diferite de rezultatele cercetărilor regionale. în 2001 un procent de 41% din 
tinerii maghiari doreau să lucreze în străinătate, în 2008 cifra a scăzut la 38%. Pe parcursul anilor 
însă s-au schimbat şi statele ţintă: în 2001 Ungaria era preferată de 75% din tinerii maghiari 
din România, pe când în 2008 acest procent nu era decât de 38%. în comparaţie, 41% au 
menţionat germania, respectiv Austria, urmate de Anglia şi Statele Unite. ţările preferate de 
tinerii români erau Italia şi Spania (Kiss-Barna-Sólyom 2008, 18).

Evenimente de viaţă – „accesul spre centru”

în anii ’90 apar irevocabil şi în viaţa tinerilor din Ungaria tendinţele care caracterizau tineretul 
din Europa Occidentală încă din anii ’70. Rezultatele cercetării Ifjúság 2000© care se refereau la 
momentele când se produc anumite evenimente de viaţă planificate şi reale, dezvăluiau două 
tipuri de scenarii, descrise deja şi de investigaţiile referitoare la tinerii din Anglia. Tinerii aveau 
două posibilităţi: una era şomajul, cealaltă era cultura timpului liber, caracterizată de o valoare 
mai mare acordată studiilor, precum şi statutul de tânăr profesionist (Chisholm 2006). între cele 
două scenarii prăpastia este enormă şi ambele comportă riscuri care fac tineretul vulnerabil. 
Cei care sunt eliminaţi din sistemul de învăţământ ajung într-o condiţie periferică din care nu 
mai pot ieşi. Astfel, apare foarte repede un grup de tineri care au foarte puţine şanse de a se 
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integra în societate. Ne-au arătat deja şi rezultatele cercetării Ifjúság 2000© că aceşti tineri apar 
într-un număr mai mare în anumite regiuni, mai ales în nordul Câmpiei Tisei şi în Ungaria de 
Nord. în aceste regiuni, rata şomajului era de două ori mai mare decât, de exemplu, la Buda-
pesta (gábor 2002). în ultimii ani în Europa tinerii au avut de două ori mai puţine şanse de a 
ocupa un loc de muncă decât adulţii; rata şomajului în cadrul tinerilor este dublă faţă de media 
europeană. în Ungaria, rata şomajului printre tineri (15-24 de ani) a crescut în 2005 la 19,4%, 
faţă de 16,3% din anul precedent. Prin urmare, fiecare al cincilea şomer este tânăr. Una din 
cauzele deloc neglijabile ale acestei situaţii este faptul că o proporţie importantă a angajaţilor 
din această generaţie nu are decât studii de bază. Ceea ce, dacă luăm în consideraţie şi lipsa 
experienţei, determină situaţia lor aproape fără ieşire. Tot în cadrul acestei generaţii, rata 
şomajului printre cei care au numai studii de bază este de 31,1% (dublu faţă de 14,3% la sută în 
cadrul întregii populaţii cu aceleaşi studii). în cadrul lor, rata şomajului la cei între 15-19 ani este 
de 45,7%, iar între 20-24 de ani de 26,2% (Varga 2006).
şi rezultatele cercetării din 2008 referitoare la tinerii maghiari din România au arătat că şomajul, 
salariul redus şi lipsa banilor ocupă un rol important printre problemele respondenţilor. Aceste 
probleme au apărut şi în cercetarea Mozaik din 2001, cu toate că faţă de rezultatele de atunci 
cele din 2008 ne prezintă tineri cu o viziune mai optimistă despre viitor (Kiss-Barna-Sólyom 
2008, 12).
Pentru a ocoli sau a minimiza riscurile, strategiile de viitor adoptate de tineri au ca scop 
prelungirea perioadei de tinereţe, străduindu-se să petreacă cât mai mult timp în învăţământul 
superior, ceea ce le oferă iluzia unei stabilităţi tranzitorii. în paralel, se poate observa că 
amână evenimentele de viaţă care reprezintă pragul al statutului „central” de adult, petrec 
din ce în ce mai mult timp în sistemul de învăţământ superior, încep din ce în ce mai târziu o 
viaţă independentă, ajung din ce în ce mai târziu pe piaţa muncii, îşi asumă din ce în ce mai 
târziu relaţiile de parteneriat stabile, căsătoria, copiii. Bazându-se pe Etkind, Imre Kabai (2006) 
descrie acest fenomen ca pe o „constrângere a timpului de viaţă accelerat şi încetinit”: în timp 
ce posibilităţile de acţiune ale maturităţii alunecă spre perioada de viaţă anterioară („să fim 
majori – să ne asumăm consumul autonom şi modul de viaţă al societăţii adulţilor”), intrarea în 
lumea muncii mature şi a întemeierii unui cămin independent este amânată. în spatele acestor 
fenomene desluşim interese sociale, economice bine determinate, având în vedere faptul că 
nevoia de consumatori autonomi este mare, în schimb posibilităţile muncii formalizate sunt 
din ce în ce mai puţine (Kabai 2006).
lumea marketingului consideră că tineretul este un consumator foarte important. Pe de 
o parte se prezintă cu intenţii educative (campanii controversate despre băuturile ener-
gizante, sau despre băuturile răcoritoare care conţin alcool), iar pe de altă parte pentru a 
cunoaşte comportamentul consumatorilor sensibili la preţ. O proporţie din ce în ce mai mare 
a cercetărilor de marketing are ca subiect tineretul, iar pe lângă investigaţiile descriptive, un 
rol major au cercetările de trenduri, care ajută companiile în proiectarea pieţelor. Rezultatele 

acestor cercetări sunt interesante, folositoare şi pentru cercetătorii problemelor tineretului, 
deoarece din punct de vedere metodologic nu diferă de cercetările sociologice tradiţionale. 
Dimpotrivă, le îmbogăţesc cu elemente mai creative, fiindcă posibilităţile financiare ale 
studiilor de marketing permit cercetări prin metoda focus grup şi analizele de mass-media. 
în Ungaria sunt publice Rapoartele de trend fanta, iar în România leo Burnett a efectuat în 
2008 cercetări de marketing ale culturilor de grup ale tinerilor (pot fi consultate în română 
la adresa http://www.leoburnett.ro/sites/default/files/press-releases/Comunicat%20de%20
Presa_leoYouth2.pdf, iar o prezentare în limba maghiară se poate citi pe http://eletmod.
transindex.ro/?cikk=6886 şi pe http://eletmod.transindex.ro/?cikk=6907). Rapoartele de trend 
fanta (2008-2009) s-au întocmit la comanda firmei Coca-Cola şi prezintă printre altele relaţiile 
adolescenţilor cu tehnologia digitală şi cultura digitală, modul în care se raportează la lumea 
modei şi noile tendinţe vestimentare, rolul muzicii (cum este ascultată, compusă, executată). 
De asemenea, oferă o imagine de ansamblu a festivalurilor de muzică. S-au interesat şi de ide-
ile tinerilor referitoare la viitor, la carieră, precum şi la obiceiurile legate de consumul de media 
(primele părţi pot fi accesate pe http://www.coca-cola.hu/?pid=78). Rezultatele cercetărilor de 
trend nu sunt surprinzătoare, ele fiind caracterizate de aceleaşi contradicţii ca şi cele cantita-
tive efectuate pe un eşantion larg, sau cele calitative de factură regională. Este totuşi demnă 
de atenţie următoarea diferenţă: în rezultatele cercetărilor referitoare la trenduri, putem uşor 
identifica în cadrul tinerilor un strat care poate fi lesne mobilizat. Datorită particularităţilor 
demografice, tinerii sunt obligaţi să facă naveta (de la periferie în centru) din ce în ce mai 
devreme, deoarece în localităţile mici şcolile se închid. Dacă mai înainte tinerii din aşezările 
mai mici se vedeau obligaţi să facă naveta sau să locuiască în cămine în perioada liceului, azi 
de multe ori sunt nevoiţi să accepte aceste variante încă din anii de gimnaziu. Sau, în funcţie 
de posibilităţi, toată familia se mută într-o localitate care dispune de instituţia de învăţământ 
corespunzătoare. Consecinţa acestui fenomen este rapida îmbătrânire a localităţilor mici, de-
oarece tinerii se stabilesc în centrele cu instituţii adecvate strategiei de viaţă alese (de exemplu, 
instituţii de învăţământ superior).
Rezultatele cercetărilor calitative din nordul Câmpiei Tisei şi al Ungariei de Nord relevă diversi-
tatea regională a caracteristicilor prezentate de culturile şi subculturile tinerilor. Diferenţele se 
resimt în modelele de consum cultural ale grupurilor ţintă, iar în cadrul acestora în relaţiile faţă 
de cultura vizuală contemporană. Se poate presupune că drept rezultat al mutaţiilor din cadrul 
culturilor de tineret, al apariţiei scenariilor legate de timpul liber, al procesului de adoptare 
a valorilor clasei de mijloc şi al expansiunii studiilor superioare, se vor schimba şi raporturile 
dintre tineret şi societatea locală. generaţia tânără e prezentă în proporţii semnificative în 
oraşele în care se găsesc instituţii de învăţământ superior. în oraşele şi aşezările mai mici au mai 
mult o prezenţă „sezonieră”, în perioada vacanţelor şcolare. De asemenea, se poate presupune 
că ei vor favoriza posibilităţile de petrecere a timpului liber cu care s-au obişnuit în oraşele cu 
instituţii de învăţământ superior. Prin urmare, sunt nemulţumiţi de aşezările mici, de atmosfera 
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orăşelelor de provincie. în sistemul lor de valori, atmosfera tinerească este legată de modul de 
viaţă plin de vervă al oraşelor mari. Această situaţie oferă localităţilor de mici dimensiuni şansa 
de a contribui la propria lor supravieţuire prin elaborarea unei strategii de politică sustenabilă 
referitoare la generaţiile tinere.
Acest fenomen poate fi observat şi în cazul tinerilor din România. Studiul comparativ al lui 
Veres Valér (2004) constată că planificarea viitorului, urmărirea unei anumite strategii de viaţă 
care îi mobilizează şi în sens geografic în funcţie de anumite posibilităţi (reale sau imaginare), 
este caracteristică mai ales în cazul tinerilor cu o situaţie materială mai bună.

Utilizarea spaţiului de către tineri – „centrul şi periferia”

Utilizarea spaţiului este una din formele caracteristice prin care se manifestă o cultură. 
Particularităţile folosirii spaţiului pot fi înregistrate prin observaţii proxemice. Percepţia umană 
a spaţiului este dinamică, deoarece este legată de acţiuni. De obicei, clasificăm şi evaluăm 
spaţiile culturale şi sociale în funcţie de activităţile, acţiunile la care se pretează. Prin urmare, 
spaţiul cultural şi timpul trăit conex nu sunt altceva decât realitatea construită de membrii unei 
culturi, realitate a existenţei, în care au loc evenimente de viaţă. Aceste spaţii devin puncte de 
referinţă pentru membrii comunităţii, puncte îmbibate de sens, semnificaţie şi sentimente.
în continuare vom prezenta rezultatele referitoare la utilizarea spaţiului de către generaţia 
tânără din cadrul unei cercetări a caracteristicilor culturilor juvenile regionale. Studiul s-a bazat 
pe interviuri şi a fost efectuat în 2006-2007. Obiectul cercetării l-au constituit tinerii (între 15-29 
de ani) care locuiesc sau învaţă în zonele defavorizate ale Ungariei (Ungaria de Nord, nordul 
Câmpiei Tisei), tineri cu o existenţă de loc sau numai parţial autonomă, care pe termen scurt 
îşi propun să îşi continue studiile, sau sunt deja studenţi la zi într-o instituţie de învăţământ 
regională, sau care au absolvit de curând o facultate. în prezenta lucrare, am spicuit numai din 
interviurile tinerilor din Debrecen şi aglomeraţia urbană corespunzătoare.
în sistemul spaţiilor culturale elaborate de Mircea Eliade, spaţiul culturilor juvenile poate fi 
considerat ca un spaţiu omogen, adică spaţiul perceput de tineri nu are un centru. El poate fi 
înţeles şi descris ca o totalitate a „locurilor”, în opoziţie cu, de exemplu, spaţiul religios perceput 
ca neomogen, unde spaţiile sfinte şi profane sunt separate de graniţe concrete (Eliade 1996, 
17). în viaţa tinerilor, locurile relevante sunt: domiciliul, şcoala, locurile de distracţii şi spaţiile 
intermediare. Acestea din urmă, spre deosebire de rezultatele cercetărilor scandinave (laegran 
2002), sunt prezentate în interviuri ca fiind în primul rând spaţii virtuale (reţele comunitare, 
forumuri), sau „spaţii tehno” care le oferă posibilitatea de a interacţiona, de a menţine legături, 
dar nu pot fi considerate ca spaţii vitale – prin urmare, ele nu formează obiectul acestui studiu.
Majoritatea respondenţilor şi-au legat viaţa cotidiană şi sfârşitul de săptămână de două 
localităţi: cea de domiciliu şi cea unde se află şcoala. Prin urmare, relaţia dintre tineri şi so-

cietatea locală se poate desluşi în interferenţa dintre cele două localităţi. Merită o atenţie 
deosebită nu numai relaţia tinerilor faţă de localitate, dar şi cea a localităţii faţă de tineri. Pe 
baza observaţiilor şi a interviurilor se poate spune că în rândul respondenţilor legăturile sociale 
mai puternice se formaseră cu oraşul în care se afla şcoala, deoarece le oferea un nivel mai ridi-
cat de servicii şi o gamă mai largă de posibilităţi. Astfel, relaţiile faţă de localitatea de domiciliu 
care oferă un grad redus de servicii se destramă din ce în ce mai mult. în comunităţile în care 
sunt mai mulţi copii, ei se bucură de mai puţină atenţie în familie sau în comunitatea mai largă. 
în cele cu mai puţini copii, grija manifestată faţă de ei este mai mare (Kozma 1995, 208). Aşadar, 
datele demografice ne arată interesul faţă de tineri, calitatea modului în care sunt trataţi. Deci, 
dacă scade numărul tinerilor într-o localitate, interesul social manifestat faţă de ei creşte.
Datorită expansiunii educaţiei, sunt confruntate cu migraţia tinerilor mai ales oraşele care nu 
au instituţii de învăţământ superior, menţinând în primul rând generaţia celor din învăţământul 
gimnazial şi liceal. Mai multe cercetări regionale având ca obiect tinerii ne-au arătat fără 
echivoc faptul că mobilitatea lor geografică este provocată de nevoile continuării procesului 
de învăţământ şi de presiunile pieţei de muncă. Dacă cercetăm cauzele mobilităţii la nivelul 
oraşelor de dimensiuni medii, şi nu al judeţelor, atunci lista motivelor va conţine şi posibilităţile 
reduse de consum cultural. în privinţa nevoilor culturale, această generaţie trebuie să se 
mulţumească cu oferta instituţiilor de distracţie din oraşul respectiv. în multe localităţi tinerii 
se luptă pentru a avea un spaţiu care este numai al generaţiei lor, în lipsa căruia este imposibil 
schimbul de informaţii organizat. Viaţa grupului este strâns legată de caracteristicile culturii 
de consum, prin urmare se vede obligată să se retragă în cârciumi, discoteci şi alte locuri de 
distracţie. Această situaţie este caracteristică localităţilor mici, satelor, comunelor, precum şi 
oraşelor mici şi mijlocii.
în oraşele care dispun de instituţii de învăţământ superior, politica locală nu este confruntată 
de problemele sociale legate de migraţia tinerilor. Prin urmare, învăţământul superior păstrează 
şi capitalul economic, cultural şi social. în cadrul grupului social al tinerilor, odată cu ma-
turizarea, se conturează din ce în ce mai clar locul unde se vor stabili – sau cel puţin tipul de 
localitate. Pe baza rezultatelor cercetărilor noastre se poate afirma că tipul de localitate, deci şi 
„simbolul de spaţiu” la care se conectează generaţia tânără este „oraşul mare” (dotat cu instituţii 
de învăţământ superior).
Dacă privim mai atent relaţia dintre „oraş” şi „tânăr”, atunci vom observa un sistem specific de 
relaţii reciproce. în ultimii ani s-a putut observa că în paralel cu prezenţa în oraş a unui număr 
din ce în ce mai mare de tineri, serviciile tind să se adapteze acestei generaţii: se deschid noi 
locuri de distracţii, se înfiinţează instituţii culturale, din ce în ce mai multe oraşe de provincie 
extind transportul urban şi pe durata nopţii (până nu demult specific doar Budapestei). Modul 
de viaţă se accelerează, sau cel puţin aşa se pare datorită faptului că etapele agitate nu se 
rezumă la perioada anterioară sau de după activitatea de la locul de muncă, ci, datorită carac-
terului flexibil al timpului dedicat învăţării, se extind pe durata întregii zile. Majoritatea locurilor 
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unde se angajează tineri le permit timpul de lucru flexibil. Iar internetul le oferă posibilitatea de 
a elibera procesul muncii de un loc anume .1 Palpitaţia, tumultul, verva necontenită, serviciile 
non-stop oferă modului de viaţă urban un aspect atractiv, fapt pentru care majoritatea tinerilor 
din provincie se adaptează repede. Astfel, nu numai oraşul e marcat de cultura grupurilor de 
tineri, dar şi particularităţile oraşului îşi pun amprenta asupra culturilor juvenile.
în ceea ce priveşte simbolistica localităţii de domiciliu, aceasta este dominată în primul rând de 
sentimentul de siguranţă, dar procesul prin care tinerii găsesc forma finală se poate descom-
pune în mai multe etape. Acestea sunt de fapt fazele schimbării spaţiului, care pot fi conside-
rate şi ca motive ale unui „drum”, sau ca staţii ale unei „tranziţii”. Majoritatea liceenilor mai locui-
esc cu părinţii, dar legăturile sentimentale faţă de casa părintească sunt în continuă scădere. în 
cazul tinerilor din provincie apare şi o ruptură geografică parţială. Dacă nu pot frecventa liceul 
făcând naveta, atunci singura posibilitate rămâne căminul, având în vedere că în mod obişnuit 
această categorie de vârstă nu locuieşte în gazdă. Existenţa controlului social şi al unui sistem 
instituţional de reguli este importantă în căminele din licee. Cu toate acestea, regulamentele 
acestui mediu sunt uneori considerate ineficiente, instituţia fiind considerată un catalizator al 
autonomiei timpurii.
„Păi în cazul meu aş fi putut să mă duc la Debrecen, la [liceul] Ady, la [secţia de] dramaturgie, 
fiindcă aş fi dorit să mă duc acolo. Sau la [liceul] zrínyi (din Nyíregyháza) şi învăţ limbi şi după 
aceea va fi cum va fi, şi am ales această variantă. Cu toate că probabil aş fi putut intra şi la Ady, 
fiindcă [dar] era important să nu locuiesc la cămin, să nu mă stric, şi aşa voi face naveta în 
fiecare dimineaţă.” (fată de 14 ani, 2006)
Perioada de trecere când individul are două domicilii, precum şi autonomia (pentru unii) 
bruscă este legată de instituţiile de învăţământ superior. Această perioadă este rar caracterizată 
prin familiaritate, de ataşament faţă de domiciliu, deoarece condiţiile de locuit din perioada 
de mai mulţi ani a studiilor este definită de camerele de cămin, de colegii de cameră, sau de 
diferitele locuinţe închiriate. Aceasta este perioada în care tinerii învaţă să se adapteze, în care 
se îndepărtează treptat de părinţi, în care trăiesc libertatea personală din ce în ce mai extinsă. 
în general, la majoritatea tinerilor nevoia de a se stabili apare ca o reacţie spre sfârşitul peri-
oadei de studii, după mai mulţi ani petrecuţi „pe drumuri”, în spaţii de viaţă, în domicilii diverse. 
Dacă e să considerăm această perioadă ca pe o „călătorie”, pe parcursul căreia tinerii o pot lua 
şi pe căi greşite, aceasta trebuie să fie totuşi o etapă a mobilităţii, a nevoii de adaptare, a noilor 
încercări, în care rolul „călătorului” este oarecum şi un rol „intercultural” (faragó 2005). Se poate 
spune pe baza interviurilor, că această perioadă de viaţă este caracterizată de trăirea libertăţii 
individuale, de utilizarea nestânjenită a timpului şi spaţiului, toate acestea fiind legate de „oraş” 
şi prinzând formă în cadrul lui. Respondenţii au declarat că nu sunt dispuşi să călătorească în 
alte oraşe sau în străinătate pentru a lua parte la programe culturale sau la alte activităţi auto-

1 În limbajul comun, pentru a descrie acest tip de muncă se foloseşte din ce în ce mai des expresia de 
„neonomad”.

nome. Aşadar, tinerii pleacă rar din „oraş”, prin urmare componenta comparativă a „călătoriei” se 
manifestă mai puţin. Această constatare este paradoxală, având în vedere stereotipiile gener-
ale referitoare la „mobilitatea”, la „avântul” tinerilor. „Călătoria, prin întărirea unei viziuni inter-
spaţiale şi inter-culturale specifice ne învaţă să gândim în comparaţii, formează modalităţile de 
traducere culturală în care se manifestă şi propriul caracter străin” (faragó 2005, 16). Călătoria 
nu este menţionată nici printre modalităţile preferate de petrecere a timpului liber. Majoritatea 
respondenţilor nu au fost în străinătate, deci nici în România. şi la Budapesta se duc rar, pentru 
a face cumpărături. Impresiile de călătorie, ca activităţi cognitive sau culturale, se bazează 
mai ales pe amintirile excursiilor cu clasa din liceu. O privire retrospectivă asupra cercetărilor 
problemelor tineretului (horkai 1999) ne relevă faptul că şi după aproape un deceniu ne aflăm 
în faţa unor fenomene paradoxale asemănătoare, iar acestea se datorează se datorează în 
primul rând cadrelor conceptuale multistratificate ale culturii. Modul de viaţă pe care tinerii îl 
descriu ca fiind „palpitant”, „plin de vervă”, „mobil”, este pentru privitorul exterior pasiv şi legat de 
loc. Mobilitatea se referă numai la domiciliu şi la şcoală, relaţiile lor sociale se rezumă la aceste 
localităţi, graniţele sunt trecute arareori.
Iar când este totuşi menţionată călătoria, atunci ea are în primul rând rolul de soluţie 
existenţială. Nu reprezintă retragerea din lume, ci căutarea posibilităţilor, deoarece scopul 
de durată – „străinătatea” – nu este cunoscut. De altfel, această ţintă nici nu reprezintă un 
loc concret, ci este mai mult simbolul unui viitor văzut optimist, şi în acelaşi timp întruparea 
unui prezent disperat şi fără nici o perspectivă. Dar această atitudine care poate fi descrisă cu 
îndemnul „să ne cărăm din ţara asta” nu este tipică numai pentru grupurile de tineri. Totuşi, cu 
trecerea anilor, ea apare din ce în ce mai rar.
Caracterizarea locurilor de distracţii nu poate fi separată de menţionarea construcţiei culturale 
a conceptului de timp, deoarece cadrele formelor de distracţie sunt trasate de timpul liber, 
determinând astfel şi specificul spaţiilor dedicate acesteia. Un individ dispune de timp liber 
în mare măsură şi în funcţie de felul în care interpretează conceptul de timp liber. O parte a 
respondenţilor, mai ales liceeni, i-au dat sensul de perioadă în care nu fac nimic. în cazul lor şi 
cumpărăturile înseamnă distracţie, unii îşi cumpără articole vestimentare în fiecare săptămână. 
Prin urmare, magazinele, hipermarketurile reprezintă şi locuri de distracţie.
Studenţii şi-au prezentat de mai multe ori activităţile „concrete” sau dorite legate de timpul 
liber. Timpul destinat acestor activităţi este măsurat ca timp liber. Mulţi au considerat că som-
nul este cea mai importantă activitate din timpul liber şi tot atâţia au menţionat petrecerile, 
distracţia, relaţiile cu prietenii. Timpul destinat învăţării nu apare la nimeni ca timp liber.
„Deoarece acum trebuie să dau bacalaureatul, nu prea am timp să mă distrez, să am timp liber. 
Dar în fiecare vineri mă duc să fac cumpărături. Atunci mă distrez.” (fată de 17 ani, 2006)
locul distracţiei poate fi locuinţa, căminul, sau şcoala. în acest caz distracţia are înţelesul de 
recreaţie. în schimb, activităţile desfăşurate acasă pot fi considerate în general ca distracţie 
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pasivă.
„E liber mai ales sfârşitul de săptămână, seara de la 7 la 10, acesta este perioada în care sunt 
într-adevăr liberă. Mă întâlnesc cu prietenii, citesc sau navighez pe internet.” (fată de 20 de ani, 
2006)
locul distracţiei active este locaţia „petrecerii”, care este legată de timp: în viaţa liceenilor, ea 
este de obicei o activitate cu caracter „ritual”, iar în cazul studenţilor poate avea loc cu aceeaşi 
probabilitate atât în timpul săptămânii, cât şi la sfârşit de săptămână.
„Am aproximativ 5 ore de timp liber pe zi, pe care le petrec la prieteni, în cafenele, la sfârşit de 
săptămână în locuri de distracţie, acasă, pe internet.” (băiat de 17 ani, 2006)
în mare, locul de distracţie ideal are acelaşi aspect pentru toţi respondenţii. Se subliniază 
importanţa igienei, dar din păcate în mediul lor astfel de locuri sunt puţine. De obicei sunt 
menţionate spaţiile multifuncţionale, unde se poate dansa, dar şi discuta, unde pot fi separate 
spaţiile destinate fumătorilor şi nefumătorilor, şi care nu sunt prea scumpe. Dar ceea ce face 
un loc de distracţie într-adevăr ideal este faptul că e vizitat de aceeaşi generaţie din care face 
parte respondentul. Se acceptă vizitele celor mai în vârstă, dar prezenţa celor mai tineri nu e 
văzută cu ochi buni de nici un grup.
în privinţa gusturilor muzicale, tinerii respondenţi urmăresc mai ales şlagărele cunoscute din 
radiourile comerciale. Acestea sunt ascultate cu plăcere şi în locurile de distracţii. Ataşamentul 
faţă de un stil bine conturat a apărut numai în cazul unui singur respondent, care a subliniat 
că preferă muzica techno. Datorită faptului că în mediul său nu a avut ocazia să participe la 
petreceri cu muzică techno, a fost nevoit să frecventeze alte chefuri, iar datorită acestora, după 
spusele lui, gusturile sale au devenit comerciale. la întrebarea dacă poate – sau ar putea – să 
se identifice cu vreun grup, o subcultură a tinerilor, cu o singură excepţie toţi respondenţii au 
răspuns cu un nu hotărât.
în general se poate spune că tinerii intervievaţi nu sunt mobili, nu doresc să călătorească 
de dragul programelor culturale. Iar dacă da, atunci fac acest lucru o dată sau de două ori 
pe an, ţinta cea mai îndepărtată fiind Budapesta. Nu călătoresc în străinătate, nu au legături 
în afara graniţelor, cunoştinţele lor de limbi străine – după cum ei înşişi recunosc – nu 
sunt satisfăcătoare. Studenţii subliniază frecvent lipsa predării limbilor străine în cadrul 
învăţământului universitar.
E caracteristic faptul că tinerii din anul întâi, proaspăt ajunşi la oraş reacţionează în două 
feluri în cazul în care posibilitatea distracţiei de tip festival are loc în localitatea respectivă, în 
cadrul zilelor universităţii. De fapt, avem de-a face cu două extreme: unii nu iau parte, nu sunt 
interesaţi, nu participă; alţii se aruncă în vârtejul evenimentelor cu un elan nemaiîntâlnit, şi 
ajung să cunoască libertatea brusc câştigată prin consumul unor mari cantităţi de alcool.
De regulă nu sunt menţionate formele realizării de sine ca hobby, ca activităţi din timpul 
liber. Dintre respondenţi, nici unul nu practică activităţi artistice creative, numai câţiva tineri 
au menţionat dansul. fără nici o excepţie, „sufletul de artist” a fost menţionat numai peiorativ, 

iar activităţile legate de realizarea de sine (desen, pictură, poezie) au fost catalogate drept 
plictisitoare. Situaţia e identică şi în cazul sportului: în afara orelor de educaţie fizică majoritatea 
respondenţilor nu fac mişcare în mod regulat. Unul dintre ei a subliniat faptul că frecventează 
şedinţe de relaxare (fată de 21 de ani). în consecinţă, bazele sau centrele sportive nu sunt 
menţionate printre locurile de distracţie ale tinerilor intervievaţi.
Dacă distracţia şi petrecerile ar simboliza culturile juvenile cercetate, atunci pe baza interviuri-
lor am putea să le caracterizăm prin imobilitate, pasivitate, adaptare la mediul înconjurător. şi 
fiindcă nu au fost menţionate locurile cultice, locurile de distracţie nu pot fi considerate drept 
spaţii sacre ale tinerilor. Acest fenomen nu face decât să întărească afirmaţia potrivit căreia 
spaţiile culturii juvenile sunt spaţii omogene lipsite de un punct central. Prin urmare, majori-
tatea spaţiilor legate de cultura juvenilă investigată sunt spaţii închise, cu caracter temporar. 
Rolul lor în construirea unei identităţi este redus, cu excepţia locului unde se află şcoala, 
„oraşul”, respectiv frecventarea unor spaţii tranzitorii. Deoarece sentimentului familiarităţii 
durabile îi corespunde oraşul, datorită serviciilor pe care le oferă în mod obişnuit, în majori-
tatea cazurilor acestea sunt indicate de tineri drept locuri unde s-ar stabili. locurile preferate 
de distracţie se găsesc tot în aceste oraşe, deşi, ca locaţii concrete, ele nu devin spaţii centrale 
ale culturilor juvenile. Datorită interpretărilor subiective referitoare la gestiunea timpului şi a 
timpului liber, distracţia se leagă tot atât de mult de percepţia şi construcţia culturală şi socială 
a timpului, ca şi de a spaţiului.
Instituţiile culturale şi de învăţământ pot juca un rol important în colaborarea regiunilor de 
lângă graniţă. Acest lucru a fost recunoscut de cercetarea efectuată în cadrul Centrului de 
Cercetare şi Dezvoltare al Universităţii din Debrecen (Debreceni Egyetem felsőoktatási Kutató 
és fejlesztő Központ). Cercetarea a pus accentul pe următoarele probleme: se dezvoltă oare 
spaţii regionale transfrontaliere ale învăţământului superior? a contribuit învăţământul su-
perior la îmbunătăţirea condiţiilor economice ale regiunilor defavorizate? a contribuit oare 
învăţământul superior la crearea unei identităţi regionale? (juhász 2010). Pe baza volumului 
care prezintă rezultatele cercetărilor, se poate afirma că în programele de mobilitate desti-
nate studenţilor prezenţa tinerilor maghiari din România în instituţiile de învăţământ superior 
din Ungaria este mai intensă decât a tinerilor maghiari în învăţământul universitar (de limbă 
maghiară) din România. Dintre studiile de caz apărute în volum, le-am scoate în evidenţă pe 
acelea care descriu Universitatea Creştină din Partium (Szolár 2010; Takács 2010), deoarece atât 
din punct de vedere geografic, cât şi al problemelor de identificare, se plasează cel mai bine în 
problematica relaţiei dintre centru şi periferie. Studiile menţionate ne arată că şi autodefiniţia 
Universităţii Creştine Partium (UCP) este caracterizată de dualitatea relevată în preferinţele va-
lorice ale tinerilor maghiari din România: conflictul dintre valorile şi interpretările tradiţionale şi 
moderniste. Rezultatele interviurilor şi ale cercetării de teren care au avut drept obiect studenţii 
UCP ne oferă date interesante (Takács 2010). Tinerii prezentaţi în studiu pot fi descrişi cu ter-
menul de segregare, în ciuda faptului că sunt adunaţi de o instituţie cu caracter integrator. 
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Se poate presupune că această segregare nu e modificată nici de activităţile din timpul liber. 
Studiul ne prezintă în mod expresiv un eveniment care ar fi putut să le ofere studenţilor ocazia 
integrării, dar aceasta nu are loc. „După interviu, un coleg al primului student care ne-a fost 
prezentat ne-a dus la localul de sub Muzeul Ady Endre la aniversarea unei zile de naştere, unde 
am avut ocazia de a observa modul în care se distra un grup de studenţi români şi un grup de 
studenţi maghiari. între cele două grupuri, cel sărbătorit era omul de legătură, el i-a invitat pe 
toţi. Membrii companiei au petrecut într-o atmosferă plăcută până seara târziu, dar discuţiile au 
decurs pe două planuri, ducându-se separat în funcţie de naţionalitate. Cele două comunităţi 
stăteau una lângă alta, dar fără să interacţioneze cu adevărat.” (Takács 2010, 98). Respondenţii 
se orientează spre Budapesta. Acest lucru este relevat şi de limbajul utilizat. De asemenea, 
pentru ei capitala (centrul) est tot Budapesta. Tamara Takács constată că studenţii maghiari 
din Transilvania, în ceea ce priveşte preocupările lor, se orientează spre Ungaria. Ea presupune 
că relaţiile şi preocupările sunt unidirecţionale, având în vedere că cei din Ungaria ştiu foarte 
puţin despre ei. Cercetările referitoare la tinerii care locuiesc în Ungaria întăresc aceste ipoteze. 
în concluzie se poate afirma că pentru tinerii care locuiesc în regiunea Debrecen-Oradea nu 
există un centru care ar funcţiona în prezent. Toţi se orientează spre Budapesta, faţă de care 
se consideră periferici. în continuare, studiul deconstruieşte identităţile locale. Reţeaua lor 
sugerează un sistem de interacţiuni complexe în care apar şi elemente care distrug imaginea 
oraşului Oradea ca „centru local” (Takács 2010, 101).

Concluzii

Studiul şi-a propus să ofere o privire de ansamblu asupra posibilităţilor interpretative pe care le 
oferă relaţiile dintre centru şi periferie în problema culturilor juvenile regionale. Pe lângă cadrul 
teoretic, am prezentat şi rezultatele unor cercetări care ne permit să înţelegem sistemul de 
relaţii. în concluzie putem afirma că din punctul de vedere al culturilor juvenile regionale zona 
oraşelor Debrecen şi Oradea este interpretată ca o periferie atât geografică, cât şi culturală. în 
ambele cazuri, în structura mentală a acestor tineri, centrul este Budapesta. în ţinutul respectiv 
au început însă programe de cercetare şi colaborare care presupun că o reţea transfrontalieră a 
instituţiilor culturale şi educative poate forma şi întări o identitate regională specifică, pe care o 
putem asocia cu regiunea geografică şi istorică denumită Partium. 

                                                                                                                      Traducere de Lőrincz D. József
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punCte Centrale, reprezentări, 
imagini ConCeptul filosofiC 
al esenţei şi prezentarea 
sensibilă a filosofiei

Tibor Sutyák 

în studiul de faţă voi analiza două chestiuni distincte care, la prima vedere, par radical dife-
rite. Prima vizează o problemă filosofică tradiţională par excellence, cea a esenţei, problema 
esenţialismului. Nu trebuie argumentat îndelung pentru a afirma că aceasta a stat, într-adevăr, 
chiar de la origini, în atenţia gândirii filosofice presocratice (nici nu ar putea sta altundeva 
decât în centrul său) A doua chestiune este – în mod incomensurabil – mai specifică, mai 
concretă şi poate reprezenta interes doar pe termen scurt. Este vorba de o analiză – de un 
gest sau un act exclusiv metafilosofic – a două reviste existente de filosofie: revista Vulgo, din 
Debreţin, şi revista Kellék (Recuzită), din Cluj-Napoca – Oradea. Tema din urmă este într-adevăr 
efemeră, putând fi catalogată drept una secundară. Dar astfel ne apropiem deja de binomul 
conceptual de esenţă şi inesenţial. filosofia a făcut atât de multe speculaţii în ce priveşte acest 
binom, chiar şi atunci când apare în materialitatea hârtiei (despre care nu speculează de fapt 
nimic, întrucât speculează mereu despre celălalt lucru, cel esenţial). Altfel spus două teme – 
esenţa şi inesenţialul, una poate esenţială şi cealaltă poate neesenţială – ce sunt permanent 
puse în contextul în care filosofia, deopotrivă constativ şi performativ, are de-a face cu centrul 
şi cu periferia. 
Centrul şi periferia – în calitate de concepte purtătoare de o motivaţie geometrică – 
corespund, la nivel intuitiv, conceptelor metafizice de esenţă şi fenomen (sau accident). 
Valoarea de utilizare “a punctului central“ s-a deplasat în direcţia metaforei atât de mult, încât 
mai degrabă utilizarea sa mot à mot se consideră a fi o anomalie. Intuitiv, prin centru nu 
se înţelege ceva care se află, în medie, la distanţa cea mai mică faţă de toate punctele unei 
unităţi din spaţiu, ci ceea ce organizează funcţionalitatea acestei unităţi, ceea ce “contează” din 
punctul de vedere al supravieţuirii sale, ceea ce îi aparţine la modul cel mai propriu. în metafi-
zica tradiţională (înţelegând de regulă împărţirea aristoteliciană a tematicii), conceptului 
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transplantului de creier (dacă acest lucru va deveni posibil). înlăturarea sau permutarea părţilor 
centrale poate anihila identitatea lucrurilor, conform intuiţiei simţului comun.
4.  între centru şi periferie se instituie o relaţie de dependenţă asimetrică. Periferia depinde de 
centru, dar reciproca nu este valabilă. Schema-imagine în cauză, în aplicaţiile sale logic-argu-
mentative, poate fi redată prin caracterul necomutativ al relaţiei condiţionale: este adevărat 
faptul că, dacă ceva este stejar, atunci are crengi; dar nu este adevărat faptul că, dacă ceva are 
crengi, atunci acel ceva este stejar.
Elementele constitutive ale schemei centru-periferie sunt deci: o entitate, o parte centrală 
şi părţi marginale, între ele existând o ierarhie a importanţei ce este orientată spre interior, 
respectiv o relaţie de dependenţă unidirecţională între centru şi margini. Metaforele cognitive 
construite (şi) din scheme-imagine participă, în general, pe baza unui domeniu-sursă concret 
şi uşor de intuit pentru experienţă, la prelucrarea mentală a unui domeniu-ţintă mai abstract, 
mai greu accesibil la nivel intuitiv. Unităţile intuitive ale centrului şi periferiei corespund con-
ceptelor metafizice de esenţă şi accident. Esenţa – adică ceea ce face ca lucrul să fie identic cu 
sine însuşi – corespunde centrului, iar proprietăţile accidentale corespund periferiei. Pierderea 
centrului duce la încetarea de a mai exista a lucrului; schimbarea esenţei sau a caracteristicilor 
esenţiale corespunde pierderii identităţii lucrului, adică cu suprimarea lui. Accidentele depind 
de esenţă, însă esenţa nu depinde de accidente. Esenţa este cea ce este important, ceea ce 
este relevant, accidentul mai puţin – cu cât ne îndepărtăm (conceptual) de esenţă, cu atât au 
o mai mare importanţă proprietăţile accidentale. Astfel de paralele nu sunt doar contingenţe 
intuitive. Conceptul esenţei se poate defini ori prin quiditate ori prin rolul cauzal, astfel încât 
atât quiditatea, cât şi cauzalitatea sunt radiale, sunt categorii orientate din interior spre exterior. 
Baza intuitivă a categoriilor radiale se regăseşte, conform teoriei, în schema-imagine a centrului 
şi periferiei (lakoff 1987; lakoff-johnson l999). Altfel spus, schema-imagine centru-periferie 
constituie sursa – nu doar în sens euristic, ci şi în sens generativ – consideraţiilor noastre 
metafizice legate de esenţă.
Cele menţionate anterior duc la consecinţe filosofice şi metafilosofice asupra chestiunilor 
legate de esenţă şi esenţialism. Dar, pentru a putea aprecia aceste consecinţe, este necesar să 
parcurgem cele mai importante repere ale gândirii filosofice recente în ce priveşte problema 
esenţei.
în vederea clarificării, pe parcursul analizei dezvoltării recente a filosofiei, voi opera cu 
împărţirea dihotomică a tradiţiilor filosofice în cea analitică şi continentală, cu toate că nu 
percep această distincţie nici ca fiind suficient de operativă, nici ca fiind suficient definită. 
Acceptând totuşi faptul că performanţa filosofiei din secolul al xx-lea poate fi apreciată – în 
mod decisiv – pe baza razei de acţiune a acestor două categorii, se poate afirma că problema 
esenţei a provocat, în ambele tradiţii sau şcoli, elaborări proeminente. în ambele domenii, aces-
te elaborări au generat poziţii filosofice care, în funcţie de faptul că conceptul esenţei a fost 

de esenţă îi sunt proprii chiar aceste definientia. Relaţia dintre binoamele conceptuale centru-
periferie şi esenţă-accident este elaborată coerent în tezele teoriei cognitive a metaforei. Merită 
să scrutăm în detaliu modul de reconstruire a poziţiei concepţiei legate de centru şi periferie 
de către elaboratorii teoriei: george lakoff şi Mark johnson.
Relaţia centru-periferie este o aşa-numită schemă-imagine, altfel spus o organizare 
conceptuală de bază care mobilizează – în prelucrarea diferitelor fenomene (fie şi abstracte, 
din acest motiv fiind greu de captat) – resursele simple ale relaţiilor spaţiale, cunoscute din 
experienţa corporală cotidiană (lakoff-johnson 1980). O astfel de schemă-imagine este 
containerul (o unitate distinctă din spaţiu care cuprinde în sine o altă entitate) sau traseul (o 
entitate care se mişcă, pe o traiectorie, dinspre un punct de pornire spre o destinaţie). Scheme-
le-imagine reprezintă fundamentul unor metafore conceptuale complexe (de exemplu: viaţa, o 
călătorie fiind o metaforă de traseu frecvent utilizată), metaforele conceptuale punând la lucru 
o serie de manevre cognitive şi logice – însă voi reveni în detaliu, în cele ce urmează, asupra 
importanţei acestei idei. Deci, structura perspectivei centru-periferie face parte din aceste 
scheme fundamentale de orientare.
Schema centru-periferia este forma de manifestare a metaforizării întrupate (embodied). în for-
marea sa, un rol crucial îl are propriul trup din totdeauna, ca punct central al percepţiei (john-
son 1987). lucrurile din lume le percep întotdeauna într-un aspect bine definit iar secţiunea 
sincron a acestor aspecte desemnează un orizont. Distingerea şi recunoaşterea obiectelor între 
ele este cu atât mai sigură, cu cât acestea sunt situate mai aproape, însă de la o distanţă anume 
lucrurile devin mai şterse şi se contopesc. george lakoff separă momentele schemei centru-
periferie astfel (lakoff 1987):
1.  Corpul nostru îl experimentăm astfel încât distingem părţile sale centrale şi periferice. Trun-
chiul şi organele interne sunt cele centrale, degetele de la mâini şi picioare, unghiile, părul etc. 
sunt cele periferice. Urmând această analogie, putem diviza în părţi ierarhice trunchiul 
central şi membrele laterale ale celorlalte organisme (de altfel, partea şi întregul reprezintă 
în sine o schemă-imagine), dar acest proces – prin transpuneri metaforice subsecvente – se 
aplică şi obiectelor anorganice sau conceptelor abstracte.
2.  Suprafeţele centrale sunt mai importante şi mai valoroase decât suprafeţele marginale. 
Acest fapt derivă, de asemenea, din gândirea centrată pe corporalitate. leziunile produse în 
centru sunt mai periculoase decât rănile de la periferie, fiind mai dificilă vindecarea, pur şi 
simplu deoarece, în caz de criză, nu putem să ne debarasăm de organele centrale. (Apendi-
cele nu este un contraargument bun: schema imaginii nu are bază anatomică-patologică, ci 
fenomenală).
3.  Centrul poartă cu sine ceea ce numim identitatea lucrului în cauză (de exemplu, eu). Dacă 
mi se tunde părul, rămân aceeaşi persoană, dacă copacul îşi pierde frunzele, rămâne acelaşi 
copac. O întreagă serie de probleme de autoidentificare se pun însă, de exemplu, în cazul 
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se consideră a fi ceea ce a rămas nealterată de variaţii. Dacă în cursul variaţiilor imaginare, 
obiectul experienţei nu se schimbă în conţinutul lui intuitiv, sesizarea esenţei umblă pe drum 
bun, dar dacă la una din variante nu mai avem obiectul original, atunci am atins tocmai esenţa. 
Astfel putem ajunge la a sesiza clasele din ce în ce mai superioare ale obiectelor fenomenale. 
“Sesizarea” este o expresie importantă: conştiinţa nu constituie esenţele şi nici nu ajunge la ele 
printr-o abstracţie graduală (aceasta fiind încă poziţia din Cercetările logice), ci eidos-urile sunt 
deja date în experienţa fenomenală, metoda variaţiei eidetice contribuind la clarificarea lor 
reflexivă.
Sesizarea esenţei deţine o poziţie cheie nu numai în reconstrucţia filosofică a experienţei 
perceptive; are şi o semnificaţie metafilosofică. Pentru husserl, întreaga fenomenologie 
este o ştiinţă eidetică, ştiinţa a priori a esenţei conştiinţei. Tocmai aceasta îl desparte de 
restul cercetărilor (de ştiinţe ca şi de şcolile filosofice tradiţionale), faptul că nu cercetează 
contingenţele factice ale lumii obiectuale, ci structura esenţială a fenomenalizării acesteia. Din 
aceasta derivă şi caracterul său de fundamentare. Conform ambiţiilor lui husserl, cercetările 
regionale, în totalitatea lor, au nevoie de relevarea fundamentelor fenomenologice (respectiv 
eidetice). 
Conceptul esenţei nu a rămas neatins, desigur, de pasiunea eternă pentru refondarea fenome-
nologiei de după husserl. Pentru heidegger, esenţa (Wesen) nu este obiectul în sensul esenţial 
al identităţii perpetue, ci modul de existenţă al lumii ca deschidere spre experienţă (care în 
cazul omului este caracterul ecstatic, în cazul adevărului structura neascunderii (heidegger 
2003). Conceptul tradiţional de esenţă, cuprinzând în sine şi aplicarea husserliană, este mo-
mentul filosofic adecvat – din punct de vedere epocal – al uitării fiinţei, dar acesta nu ar rezista 
la proba gândirii originare, propovăduite în mod neîncetat de către heidegger. Intuiţia eidetică 
în variantele interpretării lui Merleau-Ponty pare a fi, la prima vedere, mai fidelă intenţiilor 
husserliene, dar modificările de accente pe care le conţine ne conduc, până la urmă, destul de 
departe de husserl. în accepţia lui Merleau-Ponty, nu lucrurile imanente conştiinţei sunt cele 
care se revelează – în structura lor noetico-noematică – în intuiţia esenţei, ci chiar lumea care 
se oferă, premergător oricărei reflexii, experienţei (Merleau-Ponty 1945). Esenţa trebuie căutată 
nu acolo unde sesizăm lucrurile în mod metodic, fără a renunţa la identitatea lor, nici acolo 
unde conceptele filosofice încărcate istoric sunt reconduse la o origine a unei limbi originare, 
ci acolo unde în experienţa corporală de toate zilele, în crezul perceptiv spontan, lumea şi 
lucrurile sale apar în felul în care avem de a face cu ele. 
Drumul invers al filosofiei analitice a condus dinspre neîncredere spre încredere. Putem 
evoca faptul că la Carnap “esenţa” (şi cele două perechi ale sale, “fenomenul” şi “accidentul”) nu 
poate fi nici clarificată prin propoziţii de observaţie, nici dedusă din acestea, ajungând astfel 
pe lista cuvintelor metafizice care urmau a fi exilate din limbajul filosofiei (Carnap 1999). Dar 
manifestele Cercului Vienez nu sunt suficiente nici pe departe pentru caracterizarea istoriei 

considerat ca o forţă de inspiraţie sau dintr-o atitudine critică, pot fi definite esenţialiste sau 
chiar anti-esenţialiste. în sens istoric, se pot preciza anumite tendinţe: în tradiţia continentală, 
este perceptibilă trecerea de la esenţialism la anti-esenţialism; pe când în şcoala analitică, se 
poate arăta o deplasare în sens opusă, cel puţin dacă ne mulţumim să o privim fără prea multă 
fineţe. în mod cert, tendinţele nu sunt omogene, argumentele şi idealurile teoretice diferind 
radical între ele.
Să începem cu filosofia continentală. Cu toate că adesea se consideră că tradiţia continentală 
cuprinde multiple şcoli filosofice distincte (fenomenologia, hermeneutica, deconstrucţia, post-
structuralismul, postmodernul etc.), am convingerea că elementele acestui agregat eclectic nu 
sunt echivalente, din punctul de vedere al valorii şi al efectelor produse. în calitate de mişcare 
filosofică genuină, fenomenologia s-a dovedit a fi pe termen lung mai durabilă şi mai fertilă, 
celelalte fiind fie într-un fel descendenţii celei dintâi, fie având identităţi greu conturabile. 
hermeneutica filosofică şi deconstrucţia prezintă negreşit influenţe fenomenologice (opera lui 
gadamer, Ricoeur sau Derrida nu poate fi înţeleasă fără husserl şi heidegger), iar orientările cu 
prefixul “post” prezintă deja în denumirile lor lipsa de orientare în istoria ideilor.
Conceptul de esenţă este, de la bun început, un element distinct în fenomenologia lui hus-
serl. Conceptul primeşte un rol important deja în Cercetările logice, însă dezvoltare filosofică 
deplină o câştigă în primul volum din Ideen (husserl 1983). Definiţia conceptului de esenţă 
este la prima privire una tradiţională: esenţa unui obiect este ceea ce fără de care obiectul nu 
ar fi ceea ce este. în acelaşi timp, schimbarea atitudinii filosofice asupra căreia insistă hus-
serl conduce la noi valenţe ale categoriei metafizice tradiţionale. Conform atitudinii noastre 
naturale, credem că obiectele există în mod independent faţă de conştiinţă, şi se cuprind 
într-o clasă (de ex. într-un gen natural), pentru că poartă în ele, conform caracterului lor de 
lucru transcendent, proprietăţi esenţiale caracteristice acestui lucru (de re). Sarcina epistemică 
a conştiinţei sau minţii, atunci, ar consta în a releva şi identifica aceste proprietăţi esenţiale. 
la husserl cel de după turnura transcendentală însă, concepţia obiectualităţii transcendente 
faţă de conştiinţă este totuşi o teză generală încărcată cu prezumţii speculative – chiar şi dacă 
nu întru totul de nesusţinută – care în numele purităţii şi originarităţii reflexiei trebuie pusă în 
paranteză. Astfel, obiectele nu mai sunt formaţii identice – în mod evident – cu sine ale lumii 
exterioare, ci se interpretează ca şi corelaţiile noematice ale conştiinţei. Deci obiectele apar ca 
elementele unui flux de conştiinţă infinit (totdeauna în funcţiune). Dar dinamica heracleitică a 
fluxului de conştiinţă nu poate duce la imposibilitatea fixării, în reflecţia filosofică, a şirului de 
trăiri. Identificarea esenţelor constituie, pe de o parte, prestaţia spontană a conştiinţei aflate 
în mijlocul evenimentelor vieţii cotidiene, pe de altă parte, criteriul descrierii filosofice. Esenţa 
obiectelor (eidosul) este demarcată de către capacitatea de variaţie a conştiinţei. în cadrul 
unei experienţe de obiect date, cel care experientează poate varia în mod liber – în cadrul 
unei intuiţii modale – proprietăţile obiectului. în seria variaţiilor eidetice imaginare, esenţa 
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Influenţa atitudinii antimodale şi anti-esenţialiste, rezultată din ideile lui Quine, a rămas 
neîntreruptă până la începutul anilor şaptezeci. în 1970 Saul Kripke a ţinut vestitele sale cursuri 
despre teoria numelor şi necesitate, şi acest text a condus, aproape dintr-o dată, la un nou val 
esenţialist în cadrul filosofiei analitice (Kripke 2007). Noţiunea cheie a lui Kripke este desig-
natorul rigid. Acest concept este tratat de către Kripke iniţial în contextul semanticii numelor 
proprii, dar ideea desemnării rigide a dobândit rapid o importanţă metafizică. Conform soluţiei 
tradiţionale, care poate fi regăsită în textele lui frege şi Russel (dar împărtăşită, cu o mică modi-
ficare, şi de către Quine), numele proprii din propoziţii pot fi înlocuite cu descripţii definite, 
respectiv cu mănunchiul acestora. în propoziţia care conţine numele propriu “David Bowie”, nu-
mele poate fi schimbat cu descripţia “muzician pop slab, blond, cu ochi diferiţi”, fără ca sensul 
propoziţiei să se schimbe (discuţii privind problema dacă descripţiile explicitează semnificaţia 
numelui, sau fixează referinţa lui, există şi în cadrul teoriei descripţiei). Conform lui Kripke, 
această idee nu poate fi susţinută. Numele “David Bowie” desemnează rigid, adică se referă la 
acelaşi individ (sau la nimeni) în toate lumile posibile (sau în toate situaţiile de evaluare factuale 
sau contrafactuale), dar descripţia “muzician pop slab, blond, cu ochi diferiţi” poate să se refere 
la alţi şi alţi indivizi, în conformitate cu condiţiile lumii date. Mai simplu spus: David Bowie ar 
fi David Bowie chiar şi în cazul în care nu ar fi blond, şi ambii lui ochi ar fi de aceeaşi culoare. 
Prin actul acordării unui nume, numele propriu se lipeşte de purtătorul ei, se referă direct la 
el, este “rigid” în acest sens, pe când descripţiile nu sunt rigide. Kripke fundamentează toate 
acestea pur şi simplu pe intuiţia utilizării limbii. Din punct de vedere filosofic acest lucru devine 
într-adevăr interesant atunci când extinde competenţa desemnării rigide asupra unor genuri 
naturale, cum sunt nume de specii biologice, şi nume de substanţe materiale. Cineva a botezat 
odată acel lichid incolor şi inodor “apă“, şi apa desemnează rigid, în toate lumile posibile, doar 
aceea substanţă materială. Dacă ar exista de exemplu, pe un Pământ-geamăn, un lichid care 
ar fi la fel, în toate proprietăţile sale fenomenale, ca apa de pe Pământ, şi care ar fi denumită de 
cei de acolo într-adevăr apă, numai că nu ar avea componenţa chimică h2O, ci xYz, acesta din 
urmă tot nu ar fi apă, pentru că o altă componenţă înseamnă o altă substanţă materială – sună 
teza elaborată de hilary Putnam independent de Kripke, dar paralelă, din punct de vedere 
teoretic, cu acesta (Putnam 2010).
Teoria desemnării rigide conduce la o răsturnare în relaţia priorităţii şi a necesităţii, ca şi în 
problema esenţialismului. Kripke a pus capăt unui consens filosofic care persista încă de la 
Kant, prin faptul că a despărţit conceptele – considerate a fi corelative – de a priori şi de nec-
esar. Dacă “apa” este un designator rigid, şi se referă în toate lumile posibile la aceea substanţă 
materială care are structura chimică h2O, atunci, conform definiţiei tradiţionale, apa este în 
mod necesar h2O. Doar că stabilirea structurii chimice este o problemă empirică, adică “apa 
nu e altceva decât h2O” este un enunţ a posteriori. Tot aşa de uşor se poate găsi exemplu şi 
la un enunţ contingent a priori. Cu aceasta, Kripke poate trata separat posibilitatea şi necesi-

esenţialismului filosofic. Este mult mai important (şi din punctul de vedere al istoriei efectelor), 
critica multidimensională a lui Quine, formulată asupra problemei esenţei şi a proprietăţilor 
esenţiale. Anti-esenţialismul lui Quine se alimenta, în parte, din suspiciunea pe care o nutrea 
faţă de valoarea filosofică a expresiilor modale în general (incluzând aici şi logica modală a lui 
Carnap), şi faţă de corectitudinea modalităţilor de re în particular. Dacă spunem că un obiect 
oarecare posedă componente sau proprietăţi esenţiale şi accidentale, atunci afirmăm că 
anumite proprietăţi aparţin în mod necesar obiectului, altele însă nu. Dar atunci nu folosim 
doar modalitatea de dicto (adică nu spunem doar că anumite afirmaţii sunt adevărate în mod 
necesar – Quine a pus la îndoială, de altfel, inclusiv aceasta), ci modalitatea de re: nu afirmaţia, 
ci însăşi obiectul este înzestrat cu operatorul necesităţii. Ceea ce împovărează reflexia cu două 
dificultăţi care par a fi, lui Quine, fără ieşire. Pe de o parte, dacă acceptăm terminologia lumilor 
posibile ca modelul semantic al necesităţii (este necesar ceea ce stă într-un fel în toate lumile 
posibile), atunci proprietatea esenţială a obiectului trebuie definită în aşa fel încât aceasta să 
caracterizeze obiectul în cauză în toate lumile posibile în care acesta se regăseşte. Dar astfel 
ridicăm modelul lumii posibile la statutul unei probleme metafizice şi trebuie să facem ceva cu 
identitatea care traversează lumile, adică cu problema: în ce sens putem considera un obiect 
ca fiind identic în două lumi posibile diferite. De altfel utilizarea operatorilor modali rezultă în 
afirmaţii referenţiale obscure (similar atitudinilor propoziţionale): putem enunţa pe drept că 
9 este în mod necesar mai mare decât 4, dar nu şi faptul că în sistemul nostru solar numărul 
astrelor este mai mare decât 4 (pe vremea lui Quine se credea că este 9), deoarece la urma 
urmei acesta din urmă este un fapt astrologic contigent, adică nu poate fi o necesitate. Cu alte 
cuvinte, din cauza operatorului modal propoziţiile devin mai sensibile sub aspect intensional 
(nu este tot una în ce sens vorbim despre ele), ceea ce face incertă aplicarea modalităţii de re, 
întrucât condiţia ei ar fi claritatea referenţială (Quine 1960, 2002).
Quine abordează critic problema proprietăţilor esenţiale nu doar exclusiv în contextul idi-
omurilor modale. Este de părere că ceea ce se consideră a fi proprietatea esenţială, respectiv 
cea accidentală în cazul unui obiect individual dat, poate fi fixată, în contextul unor abordări 
pragmatice diferite, în mod diferit. într-una din exemplele sale invocă matematicieni şi biciclişti. 
Suntem de părere – spune – că matematicienii au, în mod esenţial, o gândire raţională, şi sunt, 
în mod inesenţial, bipezi. Pe de altă parte, suntem de părere că bicicliştii sunt în mod esenţial 
bipezi, dar nu au, în mod esenţial, o gândire raţională. Dar ce se întâmplă în cazul matematicie-
nilor biciclişti? în acest caz, ori alegem în mod arbitrar care dintre proprietăţi am dori să le 
calificăm esenţiale, ori le calificăm astfel pe amândouă; oricum am proceda, vom ajunge la 
concluzia că proprietăţile nu deţin, în ele însele, nimic care le-ar califica ca fiind esenţiale sau 
accidentale. Esenţialismul este un mit filosofic cu istorie lungă, dar care nu poate fi susţinută, 
şi dacă vrem să gândim raţional (fie despre lucrurile lumii, fie despre posibilităţile gândirii), 
trebuie să ne debarasăm de el 
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(după cunoştinţele mele Derrida nu ia în considerare poziţia esenţialismului mereologic). Acci-
dentul este deci este esenţial. şi pentru că caracteristicele esenţiale se ivesc numai în structura 
diferenţelor definite faţă de caracteristicele accesorii, tot ceea ce defineşte, adică caracterizează 
esenţa, este accesoriu, rezultând că esenţa este accidentală. Această idee din urmă Derrida o 
dezvoltă, într-un pasaj, tocmai prin schema centru-periferie (Derrida 1994). Dacă ne încercăm 
să gândim o structură funcţionala anume (fie ea sistemul de obiceiuri al unei comunităţi, 
un mit, o structură a limbii ordinare), suntem constrânşi să o reprezentăm ca pe o structură 
în care comportamentul elementelor unul faţă de celălalt este condus de o anumită lege, 
regulă, principiu. în înţelegerea structurii această lege, ordine, principiu ajunge în locul central. 
Centrul este esenţa. Dar centrul este centru pentru că el însuşi nu se comportă nici cum (nu 
se schimbă în urma comportamentului celorlalte elemente ale structurii, pe când acestea 
se influenţează în mod continuu, deci se transformă unul pe celălalt). întrucât centrul nu se 
comportă nici cum, el nici nu face parte din sistem, şi din acest motiv nici nu poate fi punctul 
central al acestuia. El poate fi omis astfel fără nici o grijă din sistem, adică este pur accidental. 
Doar că omiţându-l din sistem, toate elementele sistemului pierd principiul comportamentului 
lor, adică încetează a se comporta, ceea ce duce la destrămarea sistemului. Adică centrul este 
tocmai esenţa însăşi. Dar dacă... – şi aşa mai departe.
în final, anti-esenţialismul a devenit un punct de vedere filosofic acceptat pe scară largă şi în 
afara filosofiei. Conceptul esenţei este stigmatizat la unison în critica literară deconstructivistă, 
în interpretările feministe, gender sau queer. în acelaşi timp se pare că şi schema-imagine 
centru-periferie pierde din capacitatea ei de organizare, se caută modele alternative ale 
intuiţiei în neuroştiinţele cognitive (Clark 1997), în cercetarea inteligenţei artificiale (Brooks 
1999); operativitatea schemei este pusă sub semnul întrebării în istoria politică şi în arheolo-
gie (Champion 1995). Nu este clar însă în ce măsură este capabil valul anti-esenţialist să facă 
plauzibilă posibilitatea de a restructura – eventual chiar de a înlocui cu un model mai bun – 
reprezentarea esenţei, a centrului şi a periferiei.
Opunerea faţă de hegemonia anti-esenţialismului şi a schemei centru-periferie poate lua 
două forme. Pe de o parte, în forma sa mai puţin radicală poate însemna că criticul doreşte să 
intervină în ierarhia actual existentă: a esenţializa elemente considerate a fi accidentale, a intro-
duce în centru obiectele periferiei, eventual, a realiza un centru nou, local în periferie. Pe de altă 
parte, conform opţiunii radicale, construcţia structurii însăşi a schemei poate fi supusă criticii, 
străduindu-se ca reflexia să nu utilizeze deloc conceptul esenţei şi acompaniamentele sale 
conceptuale, pentru ca gândirea să nu fie dominată de schema spaţială a centrului şi periferiei. 
Cele două strategii se despart în mod contrastant doar la nivel teoretic, în practică se amestecă 
între ele deseori, până la urmă atenuându-se reciproc.
Atunci când teoria cognitivă a metaforei deduce concepţia filosofică a esenţialismului din 
schema-imagine a centrului şi periferiei (respectiv a concentrării metaforice a acestei şi a altor 

tatea epistemologică de posibilitatea şi necesitatea metafizică, şi în cazul din urmă salvează 
raţionalitatea afirmaţiilor modale de re. faptul că apa este în mod metafizic necesar identică 
cu substanţa materială cu structura h2O, o putem formula şi astfel: această structură chimică 
este proprietatea esenţială a apei. Entităţile desemnate rigid au fiecare proprietăţi esenţiale şi 
acestea le fac identice cu ele însăşi în diferite situaţii contrafactuale, şi aceste proprietăţi există 
şi atunci, dacă nimeni nu le cunoaşte. Altfel spus, esenţele nu sunt numai instrumente descrip-
tive de clasificare, ci caracteristicile interne ale lucrurilor.
Până acum am trecut în revistă în mod expres modalităţile filosofice de abordare a concep-
tului de esenţă. Influenţa autorilor şi a ideilor tratate s-a exercitat şi ea (poate cu excepţia lui 
heidegger, a cărui ton profetic a influenţat şi fantezia multor gânditori neprofesionişti) în cadrul 
strict al disciplinei filosofiei. Există însă şi o literatură anti-esenţialistă de intenţie filosofică şi 
metafilosofică, care depăşeşte cu mult – în popularitate, citări şi dezvoltări – graniţele branşei. 
Mă gândesc în primul rând la deconstrucţia lui Derrida şi la neopragmatismul lui Rorty .
A-l califica pe Derrida anti-esenţialist (sau ca aparţinând oricărei comunităţi doctrinale), 
comportă desigur totdeauna riscul de a trece cu vederea caracterul de auto-revocare, de auto-
suspendare al gândirii lui; dar acest preţ trebuie plătit în caz că dorim să şi spunem ceva despre 
el – acesta este preţul faptului de a spune ceva, respectiv unilateralitatea asupra căreia chiar 
Derrida ne tot atenţionează întruna. Aşadar, deconstrucţia aşează – cu mare elan – opoziţia 
conceptuală esenţă-accident în reţeaua altor opoziţii conceptuale (cauză-efect, originar-
secundar, suflet-corp, prezent-absent etc.). Aceste opoziţii ierarhice organizează gândirea 
teoretică, din care, în pofida facilităţii de a-i imputa contingenţa, nu se poate ieşi în nici un 
mod care să aibă sens. Dar nici nu putem să rămânem în ea, cel puţin nu în sensul în care prin 
a rămâne înţelegem străduinţa de a construi, cu ajutorul acestor concepte, o teorie într-adevăr 
coerentă. Coerenţa este un ideal inaccesibil, deoarece conceptele însăşi sunt construite (a se 
înţelege: se ordonează în mod spontan în textele filosofice) astfel încât erodează teoretizarea 
care se bazează pe ele. Să luăm de exemplu binomul “originar-secundar”. Ceea ce este originar 
constituie sursa pură, valabilă în sine a tot ceea ce rezultă din ea. Dar dacă nimic secundar nu 
ar rezulta din ea, originarul n-ar putea fi primordial în nici un sens. în concluzie, în întreaga 
logică a originii este secundarul, derivatul cel care constituie originarul, deoarece originarul 
devine originar prin faptul că ceva provine din el. Acesta nu este un simplu joc cu termenii 
filosofici (este şi acesta, de altfel), căci preocuparea cea mai mare a lui Derrida este să surprindă 
aceste vârtejuri conceptuale în funcţionarea lor; şi chiar, în măsura în care este posibil, în acele 
texte filosofice care tematizează tocmai aceste cupluri categoriale.
Putem aplica practica de a le turna unul în celălalt şi în cazul esenţei şi a accidentului. Esenţa 
sau proprietatea esenţială pot fi ceea ce sunt numai relativ la ceea ce considerăm a fi astfel, 
relativ la accidental. Dacă nu ar exista proprietăţi care să poată fi descojite de pe un obiect 
anume, fără ca obiectul să-şi piardă identitatea, atunci obiectul ca atare n-ar fi definiat de nimic 
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Ori dacă se manifestă, nu mai poate fi pură contemplare. Acţiunea se desfăşoară în într-un 
mediu determinat, la care se adaptează, dar totodată provoacă schimbări în acesta. Maniera în 
care filosofia, manifestându-se, se mişcă în propriul lui mediu, îi conferă întotdeauna un anume 
profil, îl înzestrează cu trăsături de caracter; şi apare ca o nouă întrebare, în acest proces, care 
este manifestarea actuală şi care este propriul filosofiei însăşi. Nu există o descriere a caracteru-
lui fără manifestare. în cazul filosofiei acţiunea constă în producerea de texte, dar aceste texte 
apar într-un anumit cadru instituţional, la manifestări, în cărţi, reviste, la universităţi şi institute 
de cercetare; şi instituţia dată, dezvăluie totdeauna maniera în care ea însăşi caracterizează 
ceea ce publică.
Manifestările au propriul lor caracter estetic. înţeleg prin estetic nu ceva artistic, ci pur şi simplu 
sensibilitate, apariţie sensibilă. Cititorul nu citeşte doar un text, ci ţine în mână (sau în faţa lui pe 
masă) un obiect, iar corpul şi comportamentul său trebuie să se adapteze la materialul, masa, 
dimensiunea obiectului. Modul de prezentare, sensibilitatea obiectului care conţine textul 
(al cărţii, a revistei) ne serveşte indicaţii – adeseori fără vreo intenţie sau împotriva tuturor 
intenţiilor – asupra modului în care întregul text de lecturat se situează pe scala pretenţiozităţii 
şi a lipsei de pretenţii, a seriozităţii şi frivolităţii, a faptului de a fi scump sau ieftin, al gustului şi 
lipsei de gust. Ceea ce ne dezvăluie, până la urmă, e faptul dacă ceea ce citim se autocunoaşte 
ca esenţial sau ca lipsit de esenţă. 
Dacă acceptăm faptul că gândirea nu este un proces pur spiritual, fără corporalitate – ori 
această intuiţie constituie una dintre rarele consensuri în filosofia recentă, împărtăşit în mod 
egal de fenomenologie şi de tradiţia analitică – atunci fixarea materială a gândirii (obiectul) 
şi implicaţiile corporale, comportamentale ale procesului viu de gândire (de exemplu, atunci 
când citim sau conspectăm) nu mai pot fi secundare. Discreditarea dualismului-substanţă – cel 
puţin în cazul în care vrem să o gândim până la capăt, în mod consecvent – trebuie să ducă la 
eliberarea facticităţii sferei corporale-sensibile de rolul său periferic, şi necesită recunoaşterea 
funcţiei sale constitutive, cu toate implicaţiile ei. Toate acestea impun, celor care participă la 
reflexia filosofică, sarcini deopotrivă teoretice şi practice. Teoretice, în măsura în care implică 
apariţia unor noi obiecte de analiză, şi practice, în măsura în care ne cheamă la prelucrarea cu 
grijă a contextului material al gândirii.
Este de la sine înţeles faptul că manifestarea filosofică, sub aspectul său corporal-material, prin 
transmiterea electronică a ideilor şi caracterul său public, au adus noi scheme care se cer a fi 
analizate. Acum mă voi restrânge, însă, la tratarea câtorva caracteristici a revistelor filosofice 
apărute în limba maghiară. Dacă privim revistele umaniste apărute doar în limba maghiară, 
putem înşira câteva titluri (fără pretenţia exhaustivităţii): Gondolat-Jel, Pompeji, Különbség – din 
Segedin; Gond şi Vulgo – din Debreţin, Magyar Filozófiai Szemle, Athenaeum, Világosság, Buksz – 

din Budapesta, Pro Philosophiai Füzetek şi Ex-Symposion – din Vesprem; Passim din Pecs; Kellék – 
din Cluj-Napoca – Oradea; Kalligram – din Bratislava. Majoritatea acestor reviste s-au desfiinţat 

scheme), se situează şi ea – prin acest gest şi în mod declarativ – pe o poziţie anti-esenţialistă. 
Pe de o parte, intenţia asumată este de a iniţia transformarea structurii moştenite a întregii 
gândiri filosofice tradiţionale (lucrările lui lakoff şi johnson sunt pătrunse de o ambiţie 
profetică iritant de zgomotoasă – vezi în special lakoff-johnson 1999), prin accentuarea 
concepţiei minţii întrupate, prin îndemnarea la un nou tip de responsabilitate empirică, la 
revizuirea întregului program al eticii filosofice. Pe de altă parte, întreaga concepţie rezultă 
dintr-o investigaţie care, în locul unor elemente ale utilizării raţiunii (considerate în mod 
tradiţional centrale), se focalizează pe fenomene poziţionate ca periferice. Nu pe raţiune ca 
capacitate fundamentală, ci pe îndemânările – provenite din constituţia corporală – ale auto-
experinţei, nu pe conţinuturile propoziţionale, ci pe figurile metaforice şi metonimice, nu pe 
creier, ci pe constituţia corporală; iar în discuţia rolului pe care conceptele le joacă în cadrul 
raţionamentelor, acestea din urmă nu sunt analizate ca serii de operaţii formale efectuate pe 
simboluri, ci ca practici de a se orienta printre forme care pot fi reprezentate (chiar dacă cel 
mai des în mod inconştient) în intuiţie. în acelaşi timp, scopul declarat al procedurii nu este 
numai acela de a ridica teme calificate – poate în mod eronat – accidentale la nivelul proble-
mei esenţiale, ci acela de a căuta o alternativă la întreaga schemă conceptuală botezată (după 
modelul “psihologiei populare”) “esenţialism popular”. Se pune însă problema dacă propriile 
sale afirmaţii nu sunt prea tari pentru ca acest scop să fie realizabil. Că doar întregul potenţial 
critic este susţinut de intuiţia faptului că structura gândirii noastre este dominată, în mod 
ineluctabil, de metaforele noastre intuitive. Iar metaforele intuitive nu pot fi preschimbate pur 
şi simplu pe alte metafore, deoarece bazele lor fenomenologice nu se pot desfiinţa. Percepem 
în felul în care percepem pentru că suntem fiinţele corporale care suntem şi pentru că suntem 
astfel de fiinţe corporale, modelele noastre cognitive sunt în mod necesar acelea care sunt. Nu 
putem să luăm rămas bun de scheme ca containerul, traseul, centrul-periferia, mâncarea, lupta 
şi altele, pentru că acestea sunt consecinţele existenţei noastre corporale-fenomenale. Desigur, 
mobilizarea creativă a schemelor intuitive este un program filosofic sănătos, dar din teorie de-
curge şi faptul că logica de bază a schemelor îşi va revendica drepturile, adică se va impune în 
orice fel. (Nici chiar asul tradiţional al orientului îndepărtat nu ne este de ajutor aici: unul dintre 
exemplele lui lakoff-johnson afirmă că metaforica referitoare la miezul esenţial al persoanei 
utilizează, în japoneză, aceleaşi scheme ca şi limba engleză – lakoff-johnson 1999, 284-287). 
Teoria care ne îndeamnă la depăşirea metaforicii conceptuale instituite şi lăsate moştenire, 
devine interesantă şi radicală tocmai prin realizarea faptului că aceste constrângeri ale gândirii 
nu pot fi depăşite.
filosofia se ciocneşte de problema esenţei şi a contingentului, a centralului şi a perifericului nu 
numai prin luările sale de poziţii, ci şi prin gesturile sale. filosofia este – citând poate cea mai 
veche şi cea mai insistentă autodefiniţie a filosofiei – contemplare (se spune că ar fi în mod 
esenţial acesta), dar este în mod evident şi o manifestare, respectiv o manifestare instituţională. 
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conexiune relaxată între articole. Idealul sintetic al filosofiei şi-a pierdut capacitatea practică. 
Pentru a nu se pierde însă complet, există două posibilităţi (forrai le aminteşte pe ambele): 
este posibil ca centrele locale să se coaguleze în constelaţii coerente, având o auto-organizare 
spontană; este posibil, de asemenea, ca sinteza să fie realizată nu de filosofi, ci de publicul 
interesat şi receptiv la munca lor. Prima posibilitate nu este nimic mai mult decât o simplă 
speranţă; în ceea ce o priveşte pe a doua, dificultatea majoră rezidă în specializarea terminolo-
giei profesionale ce face imperceptibilă nu doar cercetătorilor, dar şi publicului larg descoperi-
rea punctelor de legătură dintre unele domenii (mai mult decât atât, o face invizibilă). Cultura 
revistelor formează, după propriul chip şi asemănare, filosofia însăşi.
Dacă nu aducem în discuţie relaţia dintre cultura revistelor de specialitate şi filosofie în general, 
ci faptul cum anumite publicaţii concrete performează anumite puncte de vedere despre ce 
este filosofia, cine este cel ce îşi asumă o filosofie, atunci trebuie să stabilim anumiţi parametri 
de analiză, pe baza cărora tratarea corporală, sensibilă-estetică amintită poate fi derulată. 
Această poziţionare nu-şi impune nici propriile pretenţii în detrimentul abordării conţinutului, 
nici nu doreşte să sugereze secundaritatea conţinutului, ci declară că bunăoară condiţiile ma-
teriale şi de conţinut împreună şi prin colaborare acţionează asupra filosofiei şi asupra imaginii 
lor formate. Corespunzător celor afirmate, voi privilegia punctele de vedere subsecvente: 1. ce 
manifestări concrete, corporale şi de comportament prescrie o publicaţie dată?; 2. ce moduri 
de prelucrare sensibile-estetice preferă, respectiv în ce fel participă la formarea acestora?; 3. 
ce idealuri, ambiţii, eventual, iluzii pot fi descoperite în ordinea de editare a publicaţiei,; 4. în 
ce măsură, publicaţia în cauză îndeplineşte menirea ce singură şi-a impus-o?; 5. ce profil îşi 
conturează despre domeniul în care intră pe scenă?

Parametri comportamentali.
O carte sau o revistă este un obiect fizic cu care cititorul ajunge în contact corporal concret. 
jan Tschichold, poate cel mai influent designer de carte al secolului al xx-lea, a apreciat această 
perspectivă de fenomenologie a corpului ca fiind – în contextul stabilirii scopurilor de proiec-
tare – aspectul cel mai esenţial (Tschichold 1975). Vulgo este o publicaţie de dimensiuni mari, 
amploarea paginilor fiind surprinzătoare; înălţimea paginii nu o depăşeşte doar pe cea a re-
vistelor obişnuite, ci a tuturor celor cunoscute de mine (formatul este conform paginii standard 
de A4). Este vorba de un obiect de dimensiunea unui album, lăţimea paginii este mai îngustă 
decât cea obişnuită. Toate acestea îl fac greu transportabil. încape într-o servietă obişnuită, însă 
ocupă mult loc, deci putem alătura acesteia puţine alte cărţi, caiete, reviste sau alte lucruri. în 
plus – mai ales numerele mai consistente, din care există câteva – au o greutate considerabilă, 
ceea ce este sesizabil la prima vedere. Multora nu le place să poarte astfel de obiecte grele 
cu ei. Dacă cineva se gândeşte că este vorba de lucruri neînsemnate, gândiţi-vă unde şi în ce 
poziţie vă place să citiţi. Vulgo reduce posibile împrejurările în care poate fi lecturată. Dacă citi-
torul duce revista la cafenea, pe autobus, în tren, răsfoirea ei este neplăcută: spaţiul este redus 

(cu toate că au apărut câteva reviste noi în ultimii ani), însă de-a lungul funcţionării lor, au avut 
meritul de a se angaja în formarea gândirii filosofice maghiare. Voi analiza două reviste, Vulgo şi 
Kellék, considerându-le studii de caz, din acel punct de vedere în care aceste publicaţii exprimă 
anumite (mai exact două) metaconcepţii despre filosofia însăşi. 
Anterior analizei detaliate, trebuie menţionate câteva aspecte cu privire la preferenţa publicării 
în reviste, în sens de fenomen global, cum influenţează filosofia însăşi şi imaginea formată 
despre ea. Tendinţa a fost frapantă deja la începutului de mileniu – voi încerca acum să 
fac un sumar a acesteia pe baza unui studiu al lui gábor forrai (forrai 2000.). în special în 
filosofia analitică anglo-saxonă, a devenit o practică generală faptul că autorii preferă publi-
carea unor articole de specialitate mai scurte şi concise, în detrimentul monografiilor vaste. 
Corespunzător acestei stări de fapt, s-a modificat şi tehnica citărilor: dacă mai demult citările 
şi dezbaterile aveau loc pe marginea unor opere cuprinzătoare, a unor volume; astăzi acestea 
se concentrează pe textele publicate în reviste. Privind chestiunea fără prea multă rigoare, ea 
poate fi pusă pe seama trăsăturilor de caracter a filosofiei analitice – fiind adoptate modele ale 
publicaţiilor din ştiinţele exacte, datorită urmării idealului naturalist; atitudinea anti-istoristă 
nu obligă la considerarea realizărilor predecesorilor în mod detaliat; în locul explicaţiilor 
sistematice, autorii analitici sunt interesaţi mai degrabă de problemele ce pot fi specificate în 
mod corect. Dacă privim însă mai profund, descoperim că acestea nu caracterizează neapărat 
filosofia analitică, respectiv nu o caracterizează doar pe aceasta. Urmând modelul lui Kuhn, 
nu se poate susţine că articolele de specialitate ar reprezenta rebusurile “filosofiei normale” iar 
cărţile ar constitui baricadele pentru revoluţiile filosofice paradigmatice, din simplul motiv că 
nu se regăseşte nici o coerenţă ştiinţifică normală în filosofia contemporană. Este mai plauzibil 
să tratăm problema din punct de vedere instituţional. Cercetările filosofice (asemeni celorlalte 
cercetări) depind tot mai mult de condiţiile de sponsorizare-finanţare, fapt ce întăreşte con-
strângerea publicării. Pentru obţinerea sponsorizărilor, este necesară o avansare profesională, 
avansarea fiind condiţionată de publicaţiile citate, publicaţii citate ce se cuantifică prin apariţii 
în reviste de referinţă. Această situaţie accelerează activitatea autorilor, pur şi simplu nu 
există timp ca filosoful să urzească ani de zile idei măreţe, cu toate ramificaţiile şi relaţiile sale, 
revistele asigură referiri directe ce pot fi încadrate în dezbateri imediat, referenţii asigurând, în 
mod direct, controlul calităţii . 
Aceste fapte nu lasă neafectată identitatea filosofiei. forrai vorbeşte franc despre “destrămarea 
filosofiei”. Intrarea în universul concis al articolelor de specialitate constrânge gânditorii la 
cercul tot mai restrâns al specializării. Nu doar reprezentanţii unor şcoli şi tradiţii diverse devin 
incapabili de a mai dialoga, dar şi cei care lucrează în aceleaşi domenii, dar în specializări 
diferite, se înţeleg tot mai greu între ei. O monografie creează un centru teoretic în jurul căruia 
gravitează participanţii la dezbaterea în ce priveşte elementele concepţiei. Articolele din reviste 
de specialitate articulează centre locale, cu o structură interioară articulată puternic, dar cu o 
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recurent este binecunoscutul ustensil al paginilor aranjate în dosar, legate cu spirală. Aceste 
coperte se joacă cu posibilităţile realizării pe hârtie a materialului textual – pe coperta frontală 
vedem forme ale unor publicaţii surprinse dintr-un unghi lateral, pe cartea închisă apare cartea 
deschisă etc. Coperta Vulgo ne invită la reveniri multiple. înainte de a deschide revista, putem 
zăbovi la universul imaginar al copertei, în timpul lecturii revenim constant la copertă, deo-
arece relaţia dintre texte şi imaginea copertei oferă o varietate de noi abordări. Situaţia este 
similară în ce priveşte paginile de titlu ce introduc blocurile tematice. Acestea sunt imagini de 
sine stătătoare, majoritatea fiind transformări creative ale conţinutului teoretic, în general mo-
tivate de o reflecţie asupra textului şi a realizării sale fizice şi vizuale. Titlul “Vulgo” nu primeşte 
o înfăţişare vizuală repetitivă, asemeni siglelor, cel mai des apar combinaţii de diferite tipuri de 
caractere puse unele peste altele (referindu-se la ideea că temele diferitelor numere sunt la 
rândul lor eterogene), dar rareori se merge în detrimentul lizibilităţii. De altfel, lizibilitatea este 
principiul călăuzitor al tipografiei revistei Vulgo. fonturile ITC Officina din corpul textului au 
fost proiectate de Erik Spiekerman, cu destinaţia corespondenţei oficiale şi a documentaţiilor 
comerciale, adică citirea facilă şi rapidă au fost puncte de vedere importante în conceperea 
acestora. Pe cât este de incomod Vulgo ca obiect, pe atât este de prietenoasă pentru citi-
tor tipăritura. Officina este un font elegant şi calm, partea inferioară a literei fiind alungită – 
aceasta este criteriul esenţial al unei lecturi confortabile: cititorul experimentat este ajutat în 
recunoaşterea cuvântului de partea superioară a literei în capacitatea de distingere a cuvântu-
lui, pentru că ochiul parcurge partea superioară a rândurilor (Szántó 1982). Acelaşi efect de su-
port este fortificat, în cazul revistei Vulgo, de oglinda paginaţiei realizată cu acurateţe. Marginea 
neobişnuită de lată, scurtează lăţimea textului, în urma căreia rândurile încap în spaţiul vizual, 
cu o mică torsiune laterală. Marginile late nu lasă locuri libere tulburătoare, într-un fel, pagina 
gri umple spaţiul, prin rolul său liniştitor asupra ochiului, de altfel pentru că notele (deseori şi 
fotografiile) se află pe această suprafaţă. Aranjarea notelor este un nou gest pentru a facilita 
cititorul: el percepe imediat periferic, fiind vorba doar de trimiteri bibliografice şi astfel nu iese 
din procesul de lectură sau din observaţiile textuale care merită citite, dar pentru că notiţele 
sunt poziţionate pe lângă corpul textului la care se referă nu trebuie părăsite planurile de text, 
până unde a ajuns să citească. Tipografia revistei Vulgo este în serviciul cititorului, prin toate 
elementele sale, asigurând împrejurări de lux pentru studierea textelor.
întrebarea care persistă este aceea dacă ornamentarea întregii compoziţii nu deranjează 
cumva lizibilitatea optimă. fotografiile, desenele, reproducerile după picturi inserate bine mo-
tivat, însă fără un scop ilustrativ îl absorb pe cel ce urmăreşte conţinutul teoretic, obligându-l 
să reflecteze modul în care imaginea în cauză se îmbină cu textul. însă aceasta este parte 
din jocul revistei legat de modalitatea publicării. Amalgamul de revistă, magazin şi album al 
publicaţiei Vulgo asigură din nou posibilitatea lecturării şi frunzăririi acesteia, făcând posibil un 
gestalt Switch al formelor comportamentale între muncă şi reverie.

între două scaune, masa din cafenea este în mare măsură ocupată, din pricina ei nu ajungem 
comod la ceaşcă sau pahar. Vulgo este conceput pentru acasă, mai ales la birou sau în fotoliu. 
Nu şi în pat: în nici o poziţie corporală nu este potrivită pentru utilizare de lungă durată. Avan-
sând punctul de vedere al unei analize subsecvente, distinge între birou şi fotoliu, astfel îm-
parte spaţiul de lucru de acasă. Dacă cineva vrea să lucreze, pune revista pe masă, acolo unde 
se aşează, în poziţia cea mai incomodă, pentru că doar astfel o poate conspecta sau studia – 
ceea ce este necesar pentru însuşirea blocurilor tematice. în fotoliu, Vulgo oferă o altă opţiune: 
se poate răsfoi, privi ca pe un album sau o revistă. Dimensionarea excluzivă obligă crearea unui 
spaţiu special de acasă, deoarece Vulgo nu încape pe rafturile majorităţii bibliotecilor. Dacă nu 
vrem să le aruncăm unele peste altele, suntem obligaţi să îi facem loc.
în schimb, revista Kellék se prezintă prin dimensiunile unei reviste mai degrabă convenţionale. 
Aceste proporţii nu s-au convenţionalizat nicidecum întâmplător. Este uşor portabilă, fiind 
vorba de o publicaţie ce necesită un spaţiu restrâns (numerele mai subţiri pot fi zvârlite fie şi 
în buzunarul unui palton) – ceea ce face posibilă realizarea unei atitudine diferită de lectură. 
Kellék poate fi citit oriunde, dacă avem o jumătate sau o oră liberă, doar o scoatem şi citim 
articolul. Aceasta este o circumstanţă esenţială în ce priveşte afilierea neprofesionistă. Dacă nu 
ne propunem să ne ocupăm în detaliu de tema tratată de un articol de specialitate – ceea ce 
este cel mai atrăgător în revistă –, citirea unui text necesită relativ un efort scăzut şi timp scurt. 
Kellék face posibilă citirea sa sporadică, putem face acest lucru stând pe scaun, culcat sau chiar 
în picioare. Nu cititorul trebuie să se modeleze publicaţiei, ci obiectul este cel ce se adaptează 
lui. Kellék nu este ceva preţios, nu trebuie avut grijă în mod deosebit în ce o priveşte, nu cere 
constituirea atentă a unui spaţiu. Aceasta este ideal diferit al cititorului.

Parametri estetici. 
O revistă este un obiect vizual, nu doar în sensul trivial că aceasta este citită cu ochii, ci din 
punctul de vedere că ea primeşte o înfăţişarea printr-o multitudine de elemente eminamente 
grafice şi de imagine. Ce vedem pe o revistă? Coperta, sigla, tipul caracterului, tipăritura, 
paginaţia şi compoziţie. Arar simţim vreun impuls pentru a studia separat aceste componente, 
deoarece acestea sunt într-un fel retrase, ascunse în spatele lecturării, există însă cazuri în care 
astfel de reflecţii nu se pot fi ocolite. Evident revista Vulgo este un astfel de caz. Acest cuvânt 
poate fi înţeles după bunul plac al fiecăruia, dar nu se poate nega faptul că este vorba de o 
publicaţie spectaculoasă. Nu este o practică obişnuită – chiar dacă există precedente – ca 
structura coperţii să nu fie unitară, în cazul fiecărui număr fiind conceput special. Deşi are, în 
general, un model proporţional şi aranjament grafic, care este urmat de înfăţişarea copertei, 
la cele mai multe numere ale revistei Vulgo, cadrul acestei conţinutul grafic efectiv este variat. 
Revin mai degrabă elementele conceptuale, decât cele grafice: cu puţine excepţii, tema de 
fundal este lectura însăşi. Vedem coli de manuscrise, cotorul unor cărţi, cărţi deschise din 
diverse perspective, toate fiind legate de o temă marcantă a numărului dat al revistei. Un motiv 
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duceri, declaraţii de intenţie) sau pot fi pur performative, caz în care devin manifeste prin însăşi 
activitatea editorială. în cazul revistei Vulgo nu întâlnim declaraţii textuale, în Kellék există de 
mai multe ori. în cazul ambelor publicaţii este limpede că, bunăoară, gestul publicării are loc 
într-un spaţiu cultural, care atât geografic, cât şi metaforic sunt departe de adevăratele centre 
ale filosofiei. Din acest motiv, scopul expres al ambelor publicaţii este organizarea unui centru. 
Ele doresc să întemeieze astfel de centre filosofice în jurul cărora – sub forma unor dezbateri, 
evenimente, manifestări şi grupuri – se poate realiza un câmp filosofic fertil.
Revista Vulgo este contradictorie, apropiindu-se poate cam confuz de domeniul popularizării. 
Consideră un dat faptul că filosofia este importantă, interesantă şi este o formă de discurs 
de un înalt nivel (ceea ce putea fi considerat ca dat, de altfel, la sfârşitul anilor nouăzeci, la 
Debreţin), de aceea îşi prezintă prezentarea fără argumentare. Există texte primare clasice şi 
contemporane, acestea trebuie făcute accesibile, există interpretări şi dezbateri la care tre-
buie să se participe. Nici un semn nu indică faptul că toate acestea au avut loc într-o cultură 
naţională retrapată din punct de vedere filosofic, într-un oraş – pe atunci – retrapat din punct 
de vedere cultural, sau cel puţin acest fapt nu apare în revistă la nivel tematic sau problematic. 
Altfel, aspectul estetic atipic deja menţionat denunţă ideea că prezentarea şi transmiterea 
filosofiei cer proceduri speciale. forma grafică a revistei Vulgo aplică retorica stupefacţiei şi a 
provocării. în mod vizibil este scumpă, extravagantă, dornică să atragă atenţia, asemeni unui 
reviste lifestyle, ceea ce chiar este dintr-un anumit punct vedere. Exteriorul sugerează faptul că 
filosofia este parte din viaţa stilată a unui intelectual pretenţios. Conţinutul interior aduce noi 
provocări: ne întâlnim adesea cu tematizarea exerciţiilor sexuale considerate extreme, apar de 
exemplu fotografiile lui Cindy Sherman sau ale lui jan Saudek, teme considerate sensibile în 
viaţa cotidiană discursivă (eugenetica, terorismul), acestea fiind împrejmuite de rechizitoriile 
textuale ale celor mai tradiţionale tematici filosofice. Scopul provocării este totdeauna de a 
atrage atenţia, Vulgo vrea să atragă atenţia asupra ei însăşi, ca mai apoi să o redirecţioneze spre 
filosofie.
în acelaşi timp, blocurile tematice sunt editate cu rigoarea academică. Se alege o temă, de 
exemplu hermeneutica imaginii, problematica conştiinţei sau fenomenologia corpului, mai 
apoi aceste teme apar în interpretări relevante clasice şi contemporane. Vulgo publică mai 
ales traduceri, autorii maghiari primind rolul de specialişti ai temei în blocurile tematice, 
producând impresia că reflexia filosofică este o unitate existentă, în care concurenţa nu este 
o problemă autonomă. Blocurile tematice sunt puternice, deseori voluminoase, sunt chiar 
potrivite pentru a constitui materiale textuale pentru seminariile de specialitate. Majoritatea 
lor deschid spre aplicaţii în estetica filosofică, a teoriei artei: teoria imaginii, hermeneutica 
literară, estetica muzicii. Vulgo prezintă, de altfel, o viziune marcantă de ceea ce este relevant 
în filosofie. Cu toate că publică mulţi adevăraţi clasici (Aristotel, Ireneu, Nietzsche) pe aceştia îi 
însoţeşte cu texte exegetice contemporane, forjând într-o unitate tradiţia şi aplicarea ei. Dacă 

înfăţişarea revistei Kellék – mai bine spus, toate înfăţişările sale, dat fiind faptul că publicaţia 
a trecut printr-o schimbare a înfăţişării – este în mod esenţial mai conservatoare, într-un fel 
adaptându-se tendinţelor internaţionale puritane, de altfel este caracterizată de simplitatea 
publicaţiilor universitare, în special în decursul primilor zece ani de apariţie. După tentativele 
primelor apariţii de folosire a hârtiei alternative; până în 2004, coperta era moale, din hârtie 
industrială de culoare albastru-gri; după care s-a optat pentru copertă lucioasă foliată.
Până la apariţia acestei schimbări, în aceeaşi aranjare, apărea numărul revistei, numele autorilor 
care publicau, respectiv cuvântul “Kellék” ca o siglă, cu imagine identică. După schimbarea 
înfăţişării, numerotarea şi sigla apar cu un font zgrunţuros ce aminteşte de maşina de scris 
şi cu o singură imagine constantă pe copertă. Aceasta din urmă este o grafică nonfigurativă 
care are altă culoare pentru fiecare număr. Nu este evident ce anume reprezintă imaginea şi 
cum se leagă de revistă, de tematica ei şi de filozofie. în ansamblu, noua înfăţişare produce o 
impresie estetică confuză. în decursul primilor zece ani de apariţie, impresia pe care o oferea 
era limpede, informativă, coperta nu invita la o reflecţie detaliată, având avantajul de a putea 
fi prelucrată rapid. Nici noua copertă nu dă prea mult de gândit, dar – tocmai în momentul 
academizării revistei Kellék – pare inconsecventă, fără a se potrivi în vreun fel la conţinutul 
textelor.
Sub aspect tipografic şi sub aspectul fiziologiei lecturii, revista Kellék nu îl ajută pe propriul său 
consumator. Utilizarea îndelungată a tipului de caracter Souvenir este indicată pentru pub-
licitate, nu pentru corpul de text. literele dolofane întind cuvintele extinse, înălţimea redusă 
a extensiilor de litere duc la imaginea unor rânduri care nu se disting. Trebuie depus un efort 
suplimentar pentru citire. Este un caracter la modă, dar nimic nu o recomandă, exceptând 
faptul de a fi la modă, atunci când se foloseşte la texte lungi şi compacte. Tiparul proporţionat 
şi aerisit, soluţiile clasice pentru antet şi note salvează considerabil situaţia, aceste fiind binecu-
noscute cititorilor de texte teoretice. lăţimea marginii urmează proporţiile paginilor standard, 
în cazul citirii între palme, există suficient loc pentru degetul mare, rândurile nefiind prea lungi. 
Este clar faptul că, la realizarea publicaţiei, s-a avut în vedere caracterul lizibil, dar ideea de bază 
s-a realizat doar pe jumătate.
fiecare obiect fizic cu care ajunge în contact observatorul subiectiv este între altele un obiectiv 
estetic. Unele dintre ele sunt declarat estetice, altele nu. Dacă acest obiect este o revistă 
filosofică, atunci se pune întrebarea: în ce măsură îşi accentuază propriul caracter estetic; în ce 
măsură pune în circulaţie imagini ce se abat de la filosofie.

Parametri ideali. 
fiecare revistă de filosofie exprimă câte ceva despre concepţia sa asupra filosofiei, despre ceea 
ce consideră a fi filosofie, precum şi despre ceea ce consideră a fi rolul pe care îl joacă în chesti-
unea filosofiei. Aceste exprimări pot fi textuale (sub forma unor observaţii ale editorului, intro-
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mai important aspect în cazul revistei Vulgo este acela că provocările impuse de ea au rămas 
fără efecte. Picanteria sa a fost primită cu zâmbete indulgente sau cu o ridicare nepăsătoare 
de umăr. Conţinutul teoretic s-a intersectat cu domeniul de cercetare al unor specialişti, însă 
aceştia cunoşteau în mare măsură textele în limba străină. Intelighenţia nu savura genul de 
album-magazin de filosofie. Din acest motiv, nici un material publicat nu a generat dezbateri 
autentice, nici în interiorul branşei, nici în afara ei. O revistă teoretică îşi poate măsura eficaci-
tatea prin modul în care provoacă opinia publică în discuţii vii. Revista Kellék este, în schimb, o 
întreprindere solidă cu succes. A evoluat dintr-o publicaţie universitară, într-una de specialitate, 
astăzi fiind un forum bine cotat şi luat în seamă. Cel mai important aspect este următorul: a 
reuşit să provoace cel puţin o dezbatere de specialitate foarte vie, prin articolul lui jános Tőzsér 
şi Boldizsár Eszes despre filosofia analitică, respectiv anumite condiţii ale relaţiei dintre curen-
tele filosofice (Eszes-Tőzsér 2005). Acest text s-a dovedit a fi o răsturnare extrem de intensă 
în viaţa filosofică maghiară, fiind urmat de articole polemice, dezbateri publice, conferinţe 
(discuţii ce nu s-au sfârşit nici până astăzi). Ca un aspect interesant poate fi menţionat faptul 
că revista filosofia, din Bratislava, a publicat un sumar al dezbaterii, în limbă engleză (farago-
Szabo 2009). Revista Kellék a creat într-adevăr filosofie, nu doar a publicat filosofie. 
Randamentul unei reviste de filosofie, ţinând cont de toţi parametri săi, face posibil să circum-
scriem un profil general despre măsura în care o revistă anume conturează o viziune asupra 
filosofiei şi despre cel ce o însuşeşte. Acesta este un gest performativ despre care s-a făcut deja 
amintire.

Profilul revistei Vulgo despre filosofie. 
filosofia este puternic centralizată, fiind un discurs esenţial izvorât din resurse intelectuale 
(Paris, heidelberg, Oxford etc.). Este impozant, totdeauna având tendinţe reiterabile, acestea 
fiind constrânse de parafrazările şi interpretările contemporane. Circumscrierea tematică este 
esenţialistă şi elitistă (ce este relevant, care sunt problemele actuale, care sunt metodele şi 
stilurile cercetărilor acceptate), din punctele de pornire stipulate se ramifică radial spre spaţiile 
de percepere periferice (care pot avea doar rol de recuplare, dar nu de generare). filosofia 
secolului al xx-lea s-a schimbat, în înţelegerea de sine ea deplasându-se spre anti-esenţialism 
(aceasta nu afectează centralitatea sociologiei cunoaşterii şi nu o contrazice pe aceasta). Ea s-a 
deplasat în direcţia domeniilor-limită, prezintă o sensibilitate crescută pentru viaţa artistică şi a 
devenit mai activă în relaţie cu publicul. Ea forjează în sine teme non-filosofice tradiţionale, dar 
de o actualitate crescută (subculturi sexuale, tehnologii genetice, terorism politic). Ca o urmare, 
timpul filosofiei pure, a priori a trecut: se pot observa întrepătrunderi reciproce, contaminări cu 
literatura, teoria literaturii, tendinţe artistice, teoriile politice, evenimente geo-politice, cercetări 
fiziologice cognitive. Noţiunile cheie cu o istorie considerabilă (identitate, cunoaştere, gen-
specie, existenţă etc.) sunt suficient de flexibile pentru a orienta reflexia amalgamată. Astfel, 

privim întregul său repertoriu, vedem cum revista Vulgo s-a angajat pentru o anumită auto-
comprehensiune filosofică. Autorul cel mai des publicat este Derrida (în majoritatea numerelor 
găsim o publicaţie scrisă de el sau despre el), apoi foucault, Deleuze, gadamer. Aceste nume 
nu reprezintă o şcoală unitară de filosofie, dar filosofia marcată prin numele lor are totuşi un 
profil hotărât.
Revista Kellék are ambiţia mărturisită de a genera viaţă filosofică într-un mediu în care nu s-a 
format în mod spontan aşa ceva. în numărul de antologie al 25-lea, în introducerea editorială 
de o pagină şi jumătate, apare sintagma “popularizării” de patru ori. Totodată se schimbă 
întreaga strategie practică “a popularizării“. la început, în unison cu caracterul universitar al 
revistei, în diferite registre retorice s-a vorbit despre teme diverse, fără a lăsa să domine carac-
terul filosofiei de specialitate, observându-se interesul pentru autorealizarea transdisciplinară 
şi estetică. Publicaţia a devenit treptat o revistă tradiţională de filosofie, prin conservatorizare şi 
academizare. Dacă la început textele au avut caracter zglobiu, destins, câteodată frivol, cu tim-
pul acestea au fost lăsate în urmă, respectiv şi-au găsit loc în anexa Kelléklet. Interesul pentru 
gândirea filosofică de limbă maghiară şi pentru tradiţiile şi perspectivele sale transilvănene au 
însoţit în continuu revista Kellék. 
Kellék apare cu numere tematice. Temele sunt de istorie a filosofiei (cartezianism, Kant) sau se 
grupează în jurul unor curente contemporane (fenomenologie, filosofie analitică) sau parcurg 
tematizările câtorva concepte. Traducerile sunt rare, în general întâlnim texte de bază ale câ-
torva reprezentanţi de marcă ai temei în cauză. Majoritatea sunt lucrări ale autorilor contempo-
rani maghiari (în primul rând, cadre didactice universitare şi studenţi). De aici rezultă că revista 
Kellék nu este o antologie cu caracter de culegere de texte şi nu vrea a se poziţiona ca material 
didactic auxiliar. Mai degrabă este o şansă de publicare – dacă popularizării filosofiei îi este 
propriu să deschidă perspectiva publicării pentru autorii promiţători. Deşi în crezul editorial 
este afirmat că în Kellék îşi găsesc locul în primul rând tradiţiile continentale, această opţiune 
nu este evidentă în numerele apărute. Desigur, există preferinţe în alegerea textelor, dar aceste 
orientări nu transpar în cuprins.

Parametri de eficacitate. 
Poate acesta este domeniul cel mai incert (cu atât mai mult cu cât sunt vizat şi eu însumi), 
fiind dificil de găsit principiile corecte de măsurare, de aceea în această chestiune voi fi mai 
laconic. în opinia mea, revista Vulgo a suferit un eşec. După un entuziasm de început, care s-a 
produs graţie preţiozităţii grafice a revistei şi noutăţii (de atunci) din Ungaria a câtorva blo-
curi tematice apărute, numerele mai noi au fost însoţite de o monotonie crescândă. Aceasta 
s-a datorat în parte şi greutăţilor legate de distribuţie, răspândirii accesibilităţii electronice a 
textelor, ceea ce sunt valabile însă în cazul tuturor revistelor. S-ar putea vorbi despre lâncezirea 
interesului pentru filosofie în general, dar aceasta nu explică eşecul, fiind doar o parte a sa. Cel 
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dere, ci la autonomie. Deşi creează doctrine, nu este un material didactic, ci schimb de opinii. 
Din acest motiv îi este indispensabilă o relaţie vie cu publicul, atât cu publicul de specialitate, 
cât şi cu publicul mai larg.

Profilul revistei Kellék despre cel ce-şi însuşeşte filosofia. 
în mod direct şi reflexiv se leagă de cultură. Nu poate ocoli problemele culturale, naţionale 
şi de identitate de grup, aşteptând de la filosofie să ofere orientări. Situaţia hermeneutică în 
propria înţelegere este momentul transmiterii între orizonturile geo-culturale.
Este activ. Se citeşte în cafenele, spaţii de relaxare, localuri, mijloace de transport în comun. Este 
important caracterul utilitar al publicaţiei. Acordă prioritate textelor scurte ce pot fi citite dintr-
o răsuflare.
Atitudinea faţă de texte este puritană. Depune efort ca nimic să nu distragă atenţia de la ceea 
ce a citit. Aspectul grafic-tipografic al textului, reflexiile estetice asupra publicaţiei le consideră 
accidentale, faţă de provocarea intelectuală cuprinsă în ea. Cartea sau revista este prezent doar 
ca entitate funcţională. Nu preferă comoditatea, fiind capabil de muncă pentru a putea fi citit.
Provocarea nu face parte din apanajele sale. în funcţie de dispoziţia sa arată preocupare, este 
curios şi entuziast. Are predispoziţie pentru ironie, frivolitate şi umor, dar le desparte de ceea ce 
îl preocupă intelectual într-adevăr.
Instituţional sau nu, în ce priveşte habitatul său, este de fapt un universitar. Preocupările sale 
sunt influenţate de temele şi autorii predaţi sau învăţaţi, materialul didactic fiind integrat cu 
putere existenţială. Se angajează în direcţia aplicării teoriei.
Identitatea comunitară îi este importantă: punctul său de vedere se manifestă în dezbateri, 
în schimburi de opinii, în situaţii comunicative. Ceea ce ar fi mai important decât proiecţia 
imaginii de sine intelectuale, de fapt este constituirea unor grupuri, societăţi, ateliere şi centre 
filosofice locale. Se alătură, din punctul de vedere al tipului ideatic, idealului socratic ce intră 
mereu în dialog.
Două viziuni despre filosofie (două metafilosofii), doi consumatori de filosofie. în mod implicit, 
aceste perspective nu sunt dezvoltate în vreun loc transmis de obiectele fizice, care conform 
concepţiei tradiţionale instrumentaliste, sunt simpli purtători ai substraturilor gândului (cum 
bine ştim, substraturile nu au proprietăţi proprii). Reprezentarea substratului simplu atât 
metafizic, cât şi practic este o gândire îndoielnică. Metafilosofia performantă prin intermediul 
publicaţiilor îşi pune amprenta pe optica noastră asupra filosofiei şi expectanţele în ceea ce o 
priveşte. Dacă această marcă ajunge în centrul reflecţiei teoretice sau rămâne la periferie, ase-
meni unei percepţii subliminale, retrase în latenţă, manifestându-şi consecinţele greu decodifi-
cabile, rămâne încă o întrebare. şi poate nu una neesenţială.

Traducere de Ana Pantea

poate avea relaţii cu publicul nespecialist din cercurile intelectuale, de la care ea se aşteaptă la 
o atitudine nepărtinitoare şi lipsită de prejudecată. 

Profilul revistei Vulgo despre cel ce-şi însuşeşte filosofia. 
în esenţă, revista este cosmopolită, în măsura în care relaţia cu filosofia nu este influenţează 
locul în care cineva trăieşte. Starea hermeneutică în ce priveşte centrările relevante ale filosofiei 
este relaţia directă (nu printr-un mediu cultural local).
Se citeşte mai degrabă acasă, la birou sau în fotoliu. Există timp pentru lectură, respectiv se 
rezervă timp pentru lectură. în raport cu ceea ce este citit, există pretenţii estetice, se pretinde 
ca imaginea textului să se acomodeze punctelor de vedere ale lizibilităţile comode. Nu se com-
place cu pura inteligibilitate, cu receptarea textului ca obiect estetic complex, având efect vi-
zual asupra conţinutul conceptual ce nu include elementele conceptuale (picturi, figuri, soluţii 
grafice, rezoluţii tipografice), fiind complet doar prin asocieri şi atmosferă armonică. gurmand.
Este capabil să provoace, atât prin temele publicate, cât şi prin reprezentarea lor vizuală, 
putând să-l decupleze pe cititor de la dispoziţia spre lectură. Există prejudecăţi (pe de o parte 
date de hermeneutică, pe de altă parte existenţa prejudecăţilor este condiţia capacităţii de 
provocare), dar pot fi puse în mişcare, adică deschiderea teoretică este lipsită de prejudecăţi. 
Există ironie şi reflexivitate.
Nu este neapărat din interiorul vreunei branşe, dar cunoaşte istoria filosofiei, autorii importanţi 
şi dezbateri actuale. Are reacţii şi este competent.
Este individualist: poate cerceta şi este apt pentru aceasta. înţelege punctele de vedere, dar 
îşi formulează perspectiva proprie. în dezbateri are o poziţie stabilită în prealabil. Prezintă tipul 
ideal al intelectualului autonom ca model de identificare.

Profilul Kellék despre filosofie. 
filosofia este caracterizată prin două puncte centrale: pe de o parte izvorăşte din centre 
tradiţionale intelectuale, pe de altă parte este caracterizată în funcţie de poziţia geo-culturală 
de unde provine. Are teme, în egală măsură istorice şi contemporane, marea lor majoritate 
fiind determinate de atelierele filosofice străine (germane, anglo-saxone, franceze). Autorii 
locali conspectează temele, exercită reflexii comparative, dar greutatea nu cade pe punerea în 
circulaţie a unor noi contribuţii, ci ca tematica universală să fie îmbogăţită cu reflecţii filosofice 
locale proprii.
în istoria filosofiei nu există discontinuitate. filosofia caută să sintetizeze prin gândirea sa, a 
căror obiective pot fi temele clasice, îndepărtate de filosofia clasică, însă atitudinea sa este fun-
damental conservatoare, apărându-şi integritatea. Evoluţiile estetice, sociale, politice, ştiinţifice 
nu schimbă structura ei de bază, mai mult sunt materiale pe care capacitatea celui care le 
prelucrează o are în grijă. în problemele actuale şi cele ale vieţii publice nu aspiră spre deschi-
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Atunci când Nicolas Bourriaud, unul dintre cei mai interesanţi teoreticieni ai fenomenului 
artistic contemporan, încearcă să identifice provocările ‘reale’ cu care se confruntă generaţia 
de artişti care apare în anii 1990, admite faptul că aceasta diferă în mod radical de generaţiile 
anterioare. înscriindu-se în prelungirea logicii nevoii de noutate a pieţei capitaliste, Baurriaud îşi 
propune să scoată la iveală ceea ce consideră că ar fi noile forme de practică artistică şi să ofere 
o raţiune pentru existenţa acestora. în acest scop, el pleacă de la predicţia lui guy Debord că 
“relaţiile umane nu mai sunt ‘trăite direct’ ci se distanţează în reprezentarea lor ‘spectaculară’” 
(Bourriard 2007, 8). Tranziţia finală către o “societate a spectacolului” pare să se fi realizat în cele 
din urmă, la finele mileniului doi. Atunci când aparenţa este totul, întrebarea care apare în mod 
inevitabil este dacă mai e posibil ca arta să dezvolte relaţii cu lumea prin intermediul practicii 
artistice. Sprijinindu-se pe exemplele unor nume importante ale artei contemporane, Baur-
riaud consideră că s-a produs o schimbare de preocupări, o îndepărtare dinspre re/prezentarea 
vieţii lumii – şi a experimentării acesteia – înspre re/prezentarea “celuilalt” – a comunităţilor şi 
a inter/acţiunilor lor sociale. Iar concluzia teoreticianului francez este că “practica artistică ne 
apare astăzi ca un bogat teren de experimentări sociale, ca un spaţiu parţial protejat de uni-
formizarea comportamentelor” (Baurriaud 2007, 8). 
Arta publică, asupra căreia ne vom opri în cele ce urmează, constituie una dintre practicile ar-
tistice care s-a dovedit a fi, în ultimele decenii, extrem de vie şi extrem de controversată tocmai 
datorită permanentei insistenţe, a “încăpăţânări”’ artistului de a se îndepărta cât mai mult de 
privirea “protectoare” a muzeului şi de se confrunta în mod “direct” cu lumea. gen artistic pe 
care unii istorici ai artei refuză să-l accepte ca atare, arta publică are deja, cu toate că a apărut 
abia în anii 1960, o istorie. Miwon Kwon identifică, în cadrul acestei istorii, trei paradigme: 
prima, este cea a artei-în-spaţiul-public, a doua, abordarea artei-ca-spaţiu-public, iar a treia este 
modelul artei-în-interesul-public (Kwon 2002, 60). Controversele iscate în jurul artei publice fac 
ca aceasta să se afle încă în căutarea unei definiţii. Ceea ce nu înseamnă că lipsesc definiţiile. 
Putem considera, de exemplu, definiţia dată de Cameron Cartiere în 2008, ca pe o bună 
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referim nu include nici un element care ar putea aduce vreo ofensă acelui simţ comun care s-a 
simţit insultat de atât de multe creaţii ale artei moderne. Mai mult decât atât, lucrarea aparţine 
artei publice, gen artistic a cărui menire diferă în mod evident de cele menţionate anterior şi 
de multe altele asemănătoare. Iată faptele: în noaptea dinspre 15 spre 16 martie 1989, după un 
proces extrem de mediatizat, sculptura intitulată Tilted Arc a artistului american Richard Serra a 
fost dezasamblată. Dezasamblarea sculpturii, amplasată iniţial în federal Plazza, centru admin-
istrativ al oraşului New York, s-a făcut, după cum remarca Caroline levine, în numele spiritului 
democraţiei americane: un referendum asupra unei probleme de gust a scos la iveală dreptul 
publicului de a nu-i “plăcea” sculptura (levine 2002, 54). fondurile pentru asamblarea lucrării au 
fost oferite de un oficiu guvernamental care, în anii 1970, a iniţiat un program numit Art-in-Ar-
chitecture. Acest program avea menirea de a oferi suport financiar artiştilor pentru crearea de 
lucrări de artă destinate spaţiilor publice urbane. Proiectul lui Serra a fost considerat de comisia 
care l-a aprobat ca fiind suficient de fascinant pentru “a captura energia, spiritul şi mişcarea 
rapidă a locuitorilor oraşului” (Weyergraf-Serra and Buskirk 1991, 83). După un studiu detaliat 
al contextului în care urma să-şi amplaseze creaţia, artistul a propus o lucrare al cărei scop era 
cel de a atrage atenţia trecătorilor asupra modului în care aceştia se mişcă în spaţiu. Sculptura 
traversa piaţa şi avea forma unui perete din oţel roşu nefinisat, lung de 36 de metri şi înalt de 
3,6 metri. în martie 1985, ca urmare a numeroaselor reclamaţii, a fost numită o nouă comisie 
care a organizat o dezbatere publică la care au participat angajaţi care lucrau în clădirile din 
federal Plazza, critici de artă, curatori şi politicieni. Această comisie a votat pentru relocarea 
lucrării, lucru neacceptat de Serra, astfel încât după dezasamblare, sculptura a ajuns la un de-
pozit de metal vechi. Comisia şi-a justificat votul prin faptul că interesul publicului care trăieşte 
sau lucrează în zona din jurul pieţei are o mai mare greutate legală decât cel al unui artist sau a 
lumii profesionale a artei. în cele din urmă, conflictul dintre două tipuri de public – lumea artei 
şi oamenii obişnuiţi care traversează piaţa – a fost rezolvat în favoarea celor din urmă. 
literatura de specialitate dedicată acestui subiect este extrem de bogată, ea incluzând şi 
contribuţia artistului, care a publicat o serie de articole, luând parte activ la dezbatere. Pentru a 
înţelege gestul artistic al lui Serra este nevoie în primul rând să încercăm să-l integrăm în con-
textual artistic căruia i-a aparţinut. Să începem prin a aminti faptul că modernismul a reprezen-
tat paradigma dominantă în prima jumătate a secolului xx, cu ecouri importante şi în cea de a 
doua jumătate. Modernismul nu doar încheie modernitatea, ci accentuează toate contradicţiile 
acesteia. în primul rând, el adânceşte individualismul european, împingându-l până la limitele 
extreme ale auto-reflexivităţii, particularizării şi alienării, a tendinţelor impersonale în cultură 
şi societate (dezvoltarea societăţii de masă, a guvernelor totalitariste, a tehnologiilor atomice 
şi electronice, descoperirea inconştientului ş. a. m. d.). De aici tema alienării, pesimismul fără 
precedent şi neo-mitologiile artei moderne, în care individualitatea la limitele sale extreme 

definiţie de lucru: “Arta publică reprezintă arta aflată în afara muzeelor şi a galeriilor şi ea trebuie 
să se încadreze în cel puţin una din următoarele categorii: 1. să fie într-un spaţiu accesibil sau 
vizibil publicului: în public; 2. să manifeste interes pentru comunitate sau indivizi: interes public; 
3. să fie întreţinută sau folosită de comunitate sau indivizi: loc public; 4. să fie plătită de public: 
finanţată public” (Cartiere 2008, 15). Vom vedea însă că această definiţie, oricât de exhaustivă ar 
putea să pară, nu rezolvă multele dileme care continuă să înconjoare arta publică. 
Vom încerca să arătăm că o corectă înţelegere a artei publice este posibilă, într-o primă etapă, 
doar printr-o plasare a evoluţiei acesteia în contextul trecerii de la modernism la postmodern-
ism. Având în vedere însă faptul că fenomenul artistic contemporan pare să confirme faptul 
că arta devine tot mai mult o zonă a unor căutări interdisciplinare care aduce laolaltă domenii 
ale cunoaşterii şi acţiunii extrem de diverse, istoria artei nu mai pare să fie capabilă să-şi asume 
de una singură această sarcină. Paradigmele istoriei artei se dovedesc a fi insuficiente atunci 
când ne propunem să explicăm complexele probleme care apar odată cu “ieşirea” artei din 
muzee şi galerii şi “coborârea” ei în spaţiul public. Prin chiar acest fapt este inevitabil afectată 
atât structura ontică a creaţiei artistice cât şi modalitatea de receptare a acesteia. Atunci când 
arta contemporană “coboară” în stradă, se întâlnesc inevitabil două tipuri de spaţiu: spaţiul 
“autonom” pe care-l impune opera ca o extensie a spaţiului artistic şi spaţiul public, adică un 
spaţiu mai puţin fizic sau estetic, cât social, psihologic, antropologic, ideologic, etc. Acesta este 
motivul pentru care, într-o a doua etapă, studiul nostru va apela la rezultatele obţinute de 
unele discipline care abordează spaţiul urban: sociologia urbană, geografia umană şi antropo-
logia cotidianului, toate inspirate de teoria critică a culturii şi societăţii.

Între modernism şi postmodernism. 
Cazul Richard Serra, Tilted Arc

Anul 1989 a marcat istoria recentă a artei prin unul din cele mai mediatizate scandaluri iscate 
în jurul unei creaţii artistice. Este vorba despre procesul deschis împotriva lucrării Tilted Arc 
a sculptorului american Richard Serra. Ceea ce este demn de reţinut nu este în mod necesar 
scandalul în sine. Este bine cunoscut faptul că pentru arta secolului xx scandalul a devenit 
ceva obişnuit; putem spune chiar, fără a exagera, că aproape nu a existat moment important al 
artei acestui secol care să nu fi fost urmat de un scandal. Acuzele de imoralitate, impietate sau 
chiar pornografie au însoţit istoria artei de la Olympia lui Manet până la Portofolio x a lui Rob-
ert Mapplethorpe sau Piss Christ a lui Andres Serrano, pentru a aminti doar câteva exemple. 
Altceva este însă surprinzător în cazul lucrării lui Serra. Trecând peste faptul că artistul american 
este unul dintre cei mai importanţi sculptori din ultima jumătate de secol, lucrarea la care ne 
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artei de viaţă. Arta, începând cu anii 1960, iese însă treptat din izolarea în care a împins-o refu-
zul dialogului cu viaţa şi redescoperă cu voluptate crescândă dimensiunile realităţii concrete, 
descoperă cotidianul, “proza lumii” (Merleau-Ponty), “tot ce vorbeşte, freamătă, trece, atinge, 
întâlneşte” (M. de Certeau). în postmodernism arta nu mai este o experienţă distinctă, toate 
experienţele umane fiind transformate în artă, mai ales în sensul culturii de masă. Omul devine 
un artist al vieţii în sensul explorării fanteziilor culturale şi îndrăznelii absolute în literatură, 
muzică, pictură sau arhitectură. la o privire superficială am putea reproşa artei contemporane 
faptul că nu a fost capabilă să se ridice la înălţimea avangardei care a eliberat arta şi că, neştiind 
ce să facă cu această libertate, s-a grăbit să renunţe la ea pentru a se pune în slujba cotidi-
anului. într-adevăr, dacă ar fi să găsim un impuls care să definească arta postmodernă, acesta 
ar fi tocmai deschiderea înspre “faptul mărunt” al cotidianului. Deşi arta a fost întotdeauna o 
activitate socială şi politică, totuşi este evident faptul că doar odată cu arta ultimelor decenii se 
produce o schimbare care concepe în termeni noi raportul dintre creaţia artistică şi domeniul 
social, politic şi cognitiv. Arta contemporană, ne asigură cei mai importanţi reprezentanţi ai 
acesteia, – de la joseph Beuys şi mişcarea fluxus până la Rauschenberg sau jeff Koons – este o 
artă profund socială şi politică. Iată un aspect cel puţin problematic pentru o disciplină care a 
ajuns să-şi găsească legitimitatea în însăşi obiectul său (arta), diferit de toate celelalte domenii 
ale cunoaşterii şi interpretării. Această deschidere a artei contemporane, cu toate riscurile care 
au decurs de aici, a fost în anii 1960 inevitabilă, constituind poate unica şansă pentru a ieşi din 
fundătura excesivei conceptualizări şi formalizări în care intrase arta modernistă. Deschiderea 
înspre cotidian poate însă constitui pentru artă o altă capcană, şi asta cu atât mai mult în 
condiţiile lumii contemporane, în care cotidianul este determinat de profunde impulsuri estet-
ice. Estetizarea cotidianului contribuie din plin la desfiinţarea graniţelor dintre arta “înaltă” şi arta 
“popular”, dintre fenomenele excepţionale ale culturii şi practicile obişnuite ale cotidianului. 
Acest fenomen este analizat până în consecinţele sale ultime de jean Baudrillard. El urmăreşte 
modul în care, în cultura contemporană, imaginea se substituie realităţii, devenind o nouă 
realitate (“hiper-realitate”), o lume virtuală care, crede filosoful francez, pierde contactul cu 
lumea reală. Iar estetica, responsabilă pentru guvernarea imaginii, ajunge să domine celelalte 
sectoare ale existenţei (socialul, politicul, cognitivul, economicul, sexualul). Rolul fundamental 
al imaginii, cel de a reflecta realitatea, degenerează în mascarea şi pervertirea realităţii, astfel 
încât suntem asaltaţi de imagini în care nu mai este nimic de văzut pentru că “ele nu lasă nici 
un fel de urme, nici un fel de umbre şi nu au nici un fel de consecinţe” (Baudrillard 1996, 69). 
Trecând peste accentele patetice ale analizei lui Baudrillard, reţinem totuşi dificultăţile pe care 
le întâmpină arta contemporană atunci când îşi asumă deschiderea despre care vorbeam. 
Extrema confuzie a formelor şi stilurilor din arta contemporană se datorează în mare parte 
disoluţiei oricărei graniţe dintre forma artistică şi timpul socio-istoric în care aceasta există. 
Devenind o artă socială, opera de artă tinde să redevină un document istoric, lichidând 

este revelată doar ca o manifestare a principiilor impersonale care se află la antipodul ei. 
Explozia acestor contradicţii, accentuate de către modernism, vor scoate umanitatea în afara 
modernităţii ca atare, împingând-o înspre era numită în mod comun postmodernă. Cel mai 
bine dă seama pentru acest proces deosebit de com¬plex, arta modernistă, identificată de 
cei mai mulţi dintre specialişti cu inovaţiile revoluţionare ale avangardei. Inovatorii modernişti 
reacţionează la ceea ce ei percep ca fiind o criză culturală, criză la care răspund dezvoltând 
convenţii estetice independente sau chiar contrare normelor publice. încă din vremea lui 
Baudelaire, reconcilierea artistului cu societatea s-a dovedit a nu mai fi posibilă. Arta va deveni 
la început o oglindă critică a societăţii, pentru ca în cele din urmă, într-un dispreţ total faţă de 
aceasta, să se despartă tot mai hotărât de viaţă pentru a se retrage treptat într-o autonomie 
estetică care să o facă intangibilă. Iată ce scria în 1914 influentul critic Clive Bell: “Ce calitate 
este împărtăşită de toate obiectele care ne provoacă emoţii estetice? ... forma expresivă ... 
liniile şi culorile combinate într-un mod anume, anumite forme şi relaţii între forme ne stâr-
nesc emoţiile estetice. Pentru a aprecia o operă de artă nu trebuie să luăm cu noi nimic din 
viaţă” (Bell 1999, 113, 115). Arta modernistă şi teoria estetica s-au concentrat cu precădere 
asupra experienţei estetice subiective. Individul autonom, glorificat în persoana artistului şi 
în obiectul creat, transcend în egală măsură “viaţa” şi publicul. Ideea autonomiei artei a con-
stituit una dintre cele mai importante, dacă nu chiar cea mai importantă axiomă a esteticii 
moderne. Această idee a devenit marca unei noi modalităţi de experienţă estetică, distinctă 
faţă de modalităţile practice, morale, cognitive sau religioase. Esenţa doctrinei, exprimată în 
termeni comuni, constă din convingerea că arta nu are nici un fel de scopuri religioase, morale, 
cognitive, sociale, sau în general extra-estetice. Unica sa raţiune de a fi este de a fi frumoasă, 
bine structurată, bine scrisă. Arta nu ne “învaţă” absolut nimic despre viaţă. Prin urmare, arta 
evoluează în mod exclusiv pe propriile ei fundamente. Arta este, prin urmare, ceva (un ansam-
blu de imagini, culori, sunete, cuvinte; un sistem de semen, o pură ficţiune, etc.), iar lumea reală 
este altceva. Inovaţiile estetice ale moderniştilor, care pleacă din convingerea că arta trebuie să 
fie subiectivă, intuitivă şi îndreptată spre interior, vor duce la eliberarea de orice obligaţie faţă 
de reprezentarea vreunei realităţi exterioare, oricare ar fi aceasta, şi vor transforma arta într-un 
limbaj abstract de semne. la începutul acestui drum, dacă e să luăm exemplul picturii, îl găsim 
pe Cezanne – care distorsionează detaliile vizuale, aplatizează suprafaţa imaginii şi lasă impre-
sia că pictează obiectul din mai multe perspective –, iar la capătul lui îl găsim pe Malevitch 
cu ale sale celebre “pătrate”, şi cu pledoaria sa pentru “creaţia absolută” a “operei pur picturale”. 
Situaţia este într-o mare măsură asemănătoare şi în cazul sculpturii moderniste. Aceasta ne 
apare, conform atât de sugestivei formulări a lui Rosalind Krauss, ca un “gen de gaură neagră 
în spaţiul conştiinţei, ceva al cărui conţinut pozitiv devenea tot mai dificil de definit, ceva ce 
putea fi localizat doar în termenii a ceea ce nu este” (Krauss 1983, 35).
în modernism imaginaţia şi experienţa artistică erau disciplinate deci de restricţiile separării 
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utilitate în scopul de a face arta publică mai accesibilă şi mai relevantă pentru publicul larg. Se 
ajunge astfel la o colaborare tot mai strânsă între artişti, designeri şi arhitecţi în scopul creşterii 
valorii sociale a creaţiei artistice (mobilier urban, elemente arhitecturale, etc.). Dar, pe măsură 
ce creaţia artistică abandonează tot mai mult dimensiunile care o disting ca ‘artă’, lăsându-se 
asimilată de spaţiul public, aşa cum este definit acesta de convenţiile designului şi arhitecturii, 
ea este privită cu tot mai multă suspiciune de artişti.
Creaţia lui Serra trebuie înţeleasă în contextul acestei încercări a artistului de apropriere de 
viaţa cotidiană. Una dintre cele mai importante acuze la adresa lucrării lui Serra a fost cea 
conform căreia el nu ar fi înţeles noul context artistic, lucrarea sa fiind una modernistă, cu alte 
cuvinte fiind definită cu precădere prin dimensiunea sa estetică şi nu print cea socială. Serra 
nu ar fi înţeles faptul că a face artă publică înseamnă a aprecia şi a anticipa impactul social al 
creaţiei artistice; locaţia unei astfel de creaţii nu este niciodată pur fizică şi estetică, ci în primul 
rând social-politică. Să remarcăm însă că artistul american a respins în repetate rânduri aceste 
critici, care ar fi valide, în opinia sa, în cazul unei creaţii artistice moderniste. Dimpotrivă, el a 
arătat un profund interes pentru modul în care lucrarea sa interacţionează atât cu spaţiul pieţei 
cât şi cu cei care trec prin piaţă, intenţia sa fiind tocmai cea de a transforma spaţiul pieţei într-
un loc. O foarte bună descriere a acestui spaţiu, aşa cum arăta înainte de intervenţia artistică 
a lui Serra, ne-o oferă criticul de artă Douglas Crimp: “Tilted Arc a fost construit pe un sit care 
este public într-un mod deosebit de particular. A fost amplasat într-o piaţă flancată de o clădire 
guvernamentală a birourilor federale şi de Camera de Comerţ Internaţional a SUA. Piaţa se 
învecinează cu foley Square, locaţia tribunalelor federale şi statale ale oraşului New York. Tilted 
Arc se situa astfel în chiar centrul mecanismelor puterii statului. Clădirea federal jakob K. javits 
şi piaţa aferentă sunt coşmaruri ale dezvoltării urbane, oficială, anonimă, supradimensionată, 
inumană. Piaţa reprezintă un loc sumbru şi pustiu, al cărui unic rol este acela de a dirija traficul 
uman înspre şi din clădiri. într-unul din colţurile pieţei se afla o fântână care nu poate fi folosită 
deoarece efectul de tunel aerodinamic al enormei clădiri de birouri ar umple întreaga piaţă 
cu apă” (Crimp 2000, 167). într-adevăr, Serra a susţinut în repetate rânduri că consideră piaţa 
ca fiind un spaţiu steril, anonim, remarcabil doar prin insignifianţa sa. Iată de altfel ce declara 
el în faţa comisiei la procesul deschis împotriva operei sale: ,,Menirea sculpturilor mele nu 
este aceea de a-l face pe trecător să se oprească, să se uite şi să se holbeze la ele. Conceptul 
istoric de plasare a unei statui pe un piedestal a fost acela de a separa sculptura de privitor. 
Eu sunt interesat de un loc comportamental în care privitorul interacţionează cu sculptura în 
contextul ei” (Weyergraf-Serra and Buskirk 1991, 65). Este suficient de clar deci faptul că scopul 
principal al sculpturii nu era cel de a atrage atenţia asupra sa, ci asupra contextului/locului în 
care era amplasată precum şi asupra privitorului aflat în acel context/loc. Ceea ce şi-a propus 
prin urmare Serra era de a conferi spaţiului pieţei o nouă percepţie, oferindu-i ceva ce-i lipsea: 
personalitate. Pentru cei mai mulţi dintre noi oraşul este “invizibil”. Străzile, clădirile, chiar şi 

vechiul conflict, de sorginte modernistă, dintre “artă” şi “viaţă”. Dacă avangarda s-a confruntat 
cu o industrie culturală aflată într-o fază incipientă, postmodernismul se vede pus în situaţia de 
a înfrunta o cultură media mult mai dezvoltată din punct de vedere tehnologic şi economic, 
o “logică culturală a capitalismului” (fr. jameson) care infiltrează fiecare aspect al existenţei 
umane. Dacă pentru modernişti crucială era salvarea purităţii ariei în faţa urbanizării, masificării, 
modernizării tehnologice, într-un cuvânt în faţa culturii de masă, artistul postmodern, trăind 
într-o lume în care industria culturală este omniprezentă, nu are de ales, şi depune eforturi de 
a ieşi din ghettoul “artei pure” pentru a pătrunde în interiorul industriei culturale. Tocmai asta se 
întâmplă cu mişcări artistice cum ar fi arta Pop, Op, fluxus, Concept sau Minimalism, care fac 
scena artei anilor 1960-1970 la fel de vie şi de interesantă pe cât de profitabilă din punct de ve-
dere comercial. încercând să iasă din impasul în care au împins-o avangărzile, arta îşi propune 
să meargă dincolo de estetic, înspre “viaţa reală”, angajându-se astfel într-o luptă mai “murdară”, 
dar poate mai importantă decât cea pur estetică.
Un pas important şi extrem de dificil, dar care a venit în mod logic, a fost cel prin care arta a 
hotărât că e momentul să “coboare” în spaţiul public. hilde hein remarca faptul că atât timp cât 
rămâne în interiorul paradigmei moderniste, arta publică nu poate fi decât un oximoron (hein 
1996, 1); modernismul estetizează obiectele artistice, creând astfel o altă lume, paralelă cu cea 
reală. Este la fel de clar faptul că prin simpla “coborâre” în spaţiul public, obiectele artei contem-
porane nu devin automat artă publică. Este ceea ce probabil că nu s-a înţeles în anii 1960-1970, 
perioadă în care arta publică a fost dominată de sculpturi create în tradiţia abstracţiei modern-
iste, cele mai multe dintre ele nefiind altceva decât replici la scară mare ale unor lucrări aflate 
în muzee. Aceste lucrări, creaţii ale unor artişti ca Isamu Noguchi, henry Moore sau Alexander 
Calder, erau total indiferente faţă de spaţiul în care erau amplasate. Scopul declarat al acestui 
gen de artă publică era cel de a contribui la regenerarea vieţii oraşului, de a deveni un antidot 
la stilul funcţionalist al arhitecturii moderniste. De exemplu henry Moore recunoştea faptul că 
este indiferent faţă de spaţiul în care urma să-i fie amplasată creaţia, singurul lucru care-l inte-
resa fiind ca acest spaţiu să-i pună cât mai bine în evidenţă calităţile estetice. Această pretenţie 
s-a dovedit însă nerealistă datorită faptului că valorile artei contemporane erau independente 
faţă de problemele cotidiene ale vieţii urbane. lucrările de artă se confruntau în mod inevitabil 
cu un public extrem de eterogen care, în cele mai multe cazuri, nu avea nici un contact cu arta 
din muzee şi galerii. Odată cu anii 1970 însă, arta publică a început treptat să refuze statutul au-
tonomiei estetice şi să ţintească înspre dezvoltarea unui dialog real cu arhitectura şi cu spaţiul. 
Arta publică se transformă astfel treptat (cel puţin la nivelul intenţiei) într-o formă de viaţă a 
străzii, o modalitate de articulare a valorilor implicite ale oraşului sau a unui spaţiu particular 
(i.e. loc). Spaţiul dobândeşte un rol esenţial în misiunea estetică, socială şi culturală a artei pub-
lice, de unde necesitatea de a crea o artă inextricabil legată de un spaţiu (arta site-specific). Pe 
de altă parte, se manifestă o tot mai accentuată tendinţă de reconciliere a rupturii dintre artă şi 
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potenţială a acestuia. De aceea Tilted Arc chestionează condiţiile socio-politice ale spaţiului 
mai degrabă decât să-şi propună o âmbunătăţire a acestora. 
Serra a intuit faptul că dezvoltarea şi rapida schimbare a capitalismului a dus la nivelarea 
distincţiilor dintre diferenţele şi culturile locale şi că particularităţile locale se omogenizează în 
mod continuu. Arta publică are şi misiunea de a se angaja într-un proces de refacere a vechilor 
diferenţe, mai degrabă decât de creare a unora noi; un proces de recreare a unor spaţii prin 
atribuirea de semnificaţie şi identitate acestui spaţiu nediferenţiat. Artistul american era pe 
deplin conştient atât de faptul că trăim într-o lume profund estetizată, precum şi de faptul că 
arta publică are menirea de a se opune acestei realităţi. la această concluzie a ajuns şi filosoful 
german Wolfgang Welsch, care a dedicat o importantă carte studiului fenomenului estetizării 
globale postmoderne. El subliniază faptul că “trăim în mijlocul unei estetizări nemaiauzite a lu-
mii reale. înfrumuseţarea şi stylingul sunt peste tot. Acestea se extind de la înfăţişarea indivizilor 
la sfera urbană şi publică, şi de la economie la ecologie” (Welsch 1997, 81). Care este menirea 
artei publice într-o lume în care totul a fost înfrumuseţat şi estetizat, într-un astfel de con-
tinuum estetic? Care alta decât rezistenţa: “Astfel rezistenţa la estetizarea exagerată a spaţiului 
public mi se pare a fi o conditio sine qua non, iar stranietatea, dislocarea, întreruperea şi schim-
barea par să fie categoriile obligatorii ale artei în spaţiul public astăzi. Doar o astfel de artă 
merită efortul.” (Welsch 1997, 122). Să nu uităm că una dintre cele mai importante acuze aduse 
sculpturii lui Serra a fost cea în care se vorbea despre “urâţenia” ei. Astfel, conform sociologului 
Steve Dubin, trecătorii “nu au fost iritaţi de mesajul declarat al Tilted Arc, ci au fost deranjaţi 
de ceea ce vedeau ca fiind un impunător şi urât bloc de oţel ruginit ale cărui calităţi artistice 
le erau necunoscute.” (apud Senie 2002, 136). Serra pare să fi înţeles că locul este o categorie 
socială, culturală şi politică, construită sub influenţa unor determinaţii şi implicaţii istorice 
particulare. Tilted Arc scoate la iveală alienarea vieţii contemporane urbane, ea “nu mai caută să 
fie subiect ci verb, provocând acuitatea critică (nu doar fizică) a privitorilor, în ceea ce priveşte 
condiţiile ideologice ale vizualizării lor” (Kwon 2000, 24). Rolul artei publice ne apare în acest 
context ca o formă de rezistenţă în faţa simptomelor capitalismului contemporan, întrupate în 
colapsul experienţei spaţiale, atât într-un registru perceptiv cât şi în unul cognitiv.
Sancţionarea publică a artei lui Serra ridică însă un serios semn de întrebare asupra esenţei şi 
misiunii artei în general şi a artei publice în particular. începând cu a doua jumătate a secolului 
al xIx-lea, artiştii şi criticii de artă au căzut de acord asupra unei definiţii a artei centrată pe o 
permanentă critică a culturii oficiale, burgheze la început, iar apoi de masă, astfel încât măsura 
succesului artistului era dată de gradul în care acesta reuşeşte să provoace revolta publicului. 
Specificul controverselor purtate în jurul artei în secolul xx a constat multă vreme în faptul că 
condamnarea oficială a artei şi ultrajul majorităţii era perceput ca întărind sensul lumii artei, al 
separării ei de alte instituţii sociale, al refuzului instituţionalizării. la sfârşitul anilor 1960 estetica 
şi etica anti-instituţională ia forma unei respingeri a puterii şi a convenţiilor sociale standard şi 

monumentele, nu sunt altceva decât un fundal monoton al vieţii noastre de fiecare zi, spaţii pe 
care trupurile noastre le străbat urmându-şi drumul. Tilted Arc şi-a propus să iniţieze un dialog 
cu acest trecător. Amplasată în calea trecătorilor indiferenţi faţă de arta modernă, ea nu putea 
fi evitată; ea atrăgea atenţia prin simpla sa prezenţă fizică. Trecătorul era obligat să ţină seama 
de prezenţa ei şi pe măsură ce devenea conştient de această prezenţă, devenea conştient şi de 
sine şi de mişcarea sa în spaţiul creat de sculptură. Pas cu pas, percepţia sculpturii şi a spaţiului 
se schimbă.
Serra a subliniat în toate intervenţiile sale faptul că site-specificitatea sculpturii sale era 
determinată în mod egal de condiţiile sociale şi materiale, precum şi de exigenţele estetice ale 
spaţiului pieţei. Sculpturile sale funcţionau ca un mediator între componentele fizice şi arhitec-
turale ale acestui spaţiu, şi cele socio-politice. Dialogul rezultat dintre lucrare şi loc ţintea înspre 
revelarea fizicalităţii locului şi spre intensificarea conştientizării relaţiei dintre sine şi loc. Există 
însă încă o nuanţă importantă. Sculptura lui Serra îşi propunea încă un scop: transformarea 
critică a contextului fizic şi instituţional al locului. Artistul dorea ca sculptura sa să redefinească 
spaţiul în proprii ei termeni şi nu să se lase definită de spaţiul pieţei. Scopul lucrării Tilted Arc, 
şi în egală măsură al întregii sale creaţii din această perioadă, era de a realiza o “ajustare critică” 
a spaţiului. în cest sens Serra declara următoarele într-un interviu: „Am găsit o modalitate de a 
disloca sau modifica funcţia decorativă a pieţei şi de a aduce oamenii în contextul sculpturii. 
(…) Intenţia este să aduc privitorul în sculptură. Amplasamentul sculpturii va schimba spaţiul 
pieţei. După realizarea operei, spaţiul va fi înţeles ca funcţie a sculpturii” (apud Senie 2002, 24). 
Serra avea convingerea că pentru a-şi menţine integritatea, arta trebuie să fie opoziţională: 
„Este cu adevărat obligaţia sculptorului să definească sculptura, nu să fie definit de structurile 
puterii care îţi cer ca, în timp ce ridici sculptura, să faci locul acesta mai frumos. găsesc acest 
lucru complet fals, deoarece noţiunea lor despre frumos şi noţiunea mea despre sculptură 
sunt întotdeauna, invariabil, opuse” (apud Senie 2002, 24). Un obiect de artă reuşit, pare să ne 
spună Serra, va fi cel care, într-un fel sau altul, reuşeşte să întrerupă spaţiul cotidian, sau, ca 
în cazul Tilted Arc, să adreseze o provocare la adresa modului în care fiinţele umane folosesc 
spaţiul. Douglas Crimp remarcă faptul că sculptura „angaja trecătorul într-o experienţă spaţială 
cu totul nouă, în contrast cu eficienţa mecanică stabilită de arhitecţii pieţei” (Crimp 2000, 
168). Tilted Arc impune trecătorului grăbit o rută diferită atunci când traversează piaţa. Crimp 
subliniază faptul că Serra transformă menirea pieţei dintr-un spaţiu pur utilitar într-un spaţiu 
al sculpturii: „Schimbând utilitatea federal Plaza dintr-un loc al controlului de trafic într-un loc 
al sculpturii, Serra a folosit încă o data sculptura pentru a ţine locul ostatic, pentru a insista 
asupra necesităţii artei de a-şi îndeplini propriile funcţii şi nu pe cele atribuite de instituţiile şi 
discursurile care o guvernează” (Crimp 2000, 168). Serra ne transmite astfel că el nu este inte-
resat de „arta ca afirmare sau manifestare a complicităţii” (Serra 1999, 1126), fiind însă profund 
interesat de cel căruia se adresează arta sa, dar doar în măsura în care este vizată transformarea 
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Elemente ale unui demers interdisciplinar

Unul dintre efectele scandalului iscat în urma dezasamblării sculpturii lui Richard Serra a fost 
cel că a dat naştere unei serii de dezbateri asupra artei publice. Astfel, încă în 1989, cea mai 
influentă revistă de artă din SUA, Art journal, a dedicat acestei probleme un întreg număr. 
în articolul care deschide revista putem citi următoarele cuvinte: “Avem nevoie de o istorie 
critică a artei publice moderne. Trebuie să analizăm relaţia în schimbare dintre arhitectură, artă 
şi ornament. Avem nevoie de studii sociopolitice asupra patronajului artei publice şi rolului 
publicului în arta publică. Avem nevoie de un vocabular critic pentru a putea discuta chestiuni 
legate de spaţiu şi pentru a ne adresa diferitelor forme de artă publică. în mod evident, studiul 
artei publice necesită o abordare interdisciplinară şi un context istoric” (Senie & Webster 1999, 
287). Ceea ce s-a înţeles a fost deci faptul că paradigmele istoriei artei nu sunt suficiente pentru 
a explica problemele complexe cauzate de “coborârea” artei în spaţiul public. Acesta este şi 
motivul pentru care ne vom apleca în cele ce urmează asupra rezultatelor obţinute de unele 
discipline care abordează spaţiul public: geografia umană, sociologia urbană şi antropologia 
cotidianului, toate inspirate de teoria critică a culturii şi societăţii. 
Ce este locul şi care este diferenţa dintre spaţiu şi loc? Iată o întrebare crucială pentru geografia 
umană. “Ce este un loc? Ce-i conferă unui loc identitate, aură?” (Tuan 1977, 4). întrebarea şi-o 
pune Yi-fu Tuan în primele pagini ale cărţii sale Space and Place. The Perspective of Experience, 
carte care deschide orizonturi noi unei discipline tinere, geografia umană. Cea mai importantă 
contribuţie adusă de această carte constă din “dinsticţia pe care o face între un domeniu ab-
stract al spaţiului şi o lume experimentată şi simţită a locului” (Cresswell 2008, 55). Pentru Yi-fu 
Tuan locurile sunt centre ale semnificaţiei şi experienţei umane; ele sunt ansambluri speciale, 
încărcate cu istorie şi semnificaţie, încarnând experienţele şi aspiraţiile oamenilor. locul este 
deci spaţiu umanizat, este ambientul imediat al corpului meu. Scriind despre transformarea 
spaţiului în loc, Yi-fu Tuan subliniază importanţa implicării tuturor simţurilor, nu doar a văzului; 
în acest proces este esenţială familiarizarea kinestezică, deoarece “senzaţia unui loc ... este un 
amestec unic de privelişti, sunete şi mirosuri, o armonie unică de ritmuri naturale şi artificiale, 
cum sunt, de exemplu, clipe ale răsăritului şi apusului de soare, ale muncii şi jocului” (Tuan 
1977, 183-184).
locul este însă mai mult decât atât. Aceasta este cel puţin concluzia la care au ajuns cei care 
(geografi, sociologi, urbanişti, antropologi) au continuat cercetările începute de Yi-fu Tuan. 
Sociologul francez henri lefebvre a introdus, încă în 1974, o noţiune a spaţiului ca produs 
social, semnificativ şi trăit, iar geograful Edward Soja a făcut distincţia, de pe o poziţie asumat 
postmodernă, între trei tipuri de spaţiu. El vorbeşte astfel despre un al “Treilea Spaţiu”, pe lângă 
cele două tipuri de spaţiu asumate de geografie în mod tradiţional. geografia a fost dominată, 

se întoarce împotriva oricărui gen de obiecte. Artiştii îşi propun să creeze obiecte care să fie ori 
prea mari ori prea efemere pentru a fi colecţionate, manevrate sau schimbate pe piaţa de artă. 
Cei care au votat pentru dezasamblarea sculpturii lui Serra, au votat implicit împotriva unui 
mod de a înţelege arta. Iar aceştia au fost ‘oamenii obişnuiţi’, care au fost chemaţi pentru prima 
dată în istoria artei să se pronunţe asupra artei. Mesajul lor a fost unul foarte tranşant şi nu 
a rămas fără ecou în lumea artei. E suficient să ne gândim la jeff Koons, unul dintre cei mai 
mediatizaţi artişti în ultimele decenii, şi la intenţia acestuia de a transforma arta într-un mijloc 
efectiv de comunicare. Privit cu reticenţă de Rosalind Krauss, care dezaprobă complicitatea 
acestuia cu piaţa şi deplânge fetişismul său necritic, dar acceptat de un critic experimentat ca 
Robert Rosenblum, care vorbeşte despre fascinaţia pe care o exercită arta lui Koons (Rosen-
blum 1999). Un bun exemplu, pentru a rămâne în sfera artei publice, îl constituie statuia 
intitulată Puppy, creată în 1992 pentru o expoziţie temporară din germania, şi care este acum 
parte integrantă a colecţiei Muzeului guggenheim din Bilbao. Considerată de unii drept una 
dintre cele mai importante sculpturi ale secolului xx, Puppy – un simbol al “iubirii, căldurii 
şi fericirii” (jeff Koons) – este un căţel gigantic în înălţime de peste 12 metri, alcătuit dintr-o 
armătură de oţel care susţine circa 25 de tone de pământ în care sunt plantate 70 000 de flori 
irigate printr-un sofisticat sistem intern de irigaţie. Ambiţia mărturisită a lui Koons era aceea 
de a reda artei ceva din puterea socială pe care miza avangarda la începutul secolului xx, dar 
asta bineînţeles, în noile condiţii ale unei societăţi postindustriale, dominate de mass media. 
la mijlocul anilor 1970, atât modernismul ortodox, cât şi curentele care se revendică într-un fel 
sau altul de la acesta, încep să fie percepute de tinerii artişti ca nefiind altceva decât impasuri 
teoretice care îi împiedică să creeze lucrări noi. Aceştia refuză tot mai mult dezbaterile teoretice 
în care s-au angajat predecesorii lor, pe motivul că sunt sterile. Interferenţa cu elementele cul-
turii de masă şi omniprezenţa mass media va constitui punctul de plecare pentru schimbarea 
radicală care se produce în sculptură. Scopul lui Koons, după cum chiar el mărturiseşte, este de 
a prezenta obiectul aşa cum este, de a nu-l altera nici din punct de vedere fizic, nici psihologic. 
“Obiectele” privilegiate ale lui Koons aparţin iconografiei americane contemporane, în cele din 
urmă kitschului, care devine o sursă privilegiată pentru creaţie. “Banalitatea” constituie o sursă 
esenţială pentru Koons, care afirmă explicit că “Oricine poate veni înspre lucrările mele … la fel 
ca televiziunea, eu spun poveşti accesibile oricui … în mod deliberat încerc întotdeauna măcar 
să aduc lumea la uşa mea, dar dacă ea poate să meargă mai departe, dacă vrea să se iniţieze în 
vocabularul artei, sper că acest lucru se va şi întâmpla” (apud Taylor 1995, 92).
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individ produs de supermodernitate (sau postmodernitate, pentru a folosi termenul sociologu-
lui francez): “Subiectul era divizat. Subiectul istoric, subiectul psihologic, ţineau de o diviziune. 
Dar astăzi suntem într-o societate, într-o configuraţie în care nu mai există negaţie ca atare; 
individul nu mai este subiectul confruntat cu celălalt (...). Nu mai există decât un individ, o 
chestie care e omogenă, indiviză, un fel de monadă care ... funcţionează pentru ea însăşi şi care 
nu mai e confruntată cu o adevărată alteritate. Este raportul aceluiaşi cu acelaşi. Există o specie 
de individualitate care e mai degrabă de tip clonesc, clonică sau clonată, care deci nu mai e 
subiectul” (Ewald 1989, 20). Pentru Baudrillard individul contemporan nu este deci nimic altce-
va decât un spaţiu flotant, fără nici un fel de repere, pură disponibilitate adaptată la accelerarea 
combinaţiilor şi fluidităţii sistemelor. Acest non-Eu al sfârşitului voinţei corespunde unor indivizi 
din ce în ce mai aleatorii – combinaţii imposibil de conceput înainte între activitate şi pasivitate 
– a căror identitate devine problematică într-o epocă a desfacerii şi exploziei personalităţii, aşa 
cum este epoca contemporană. la orizontul acestui proces de deposedare şi de fragmentare, 
apare individul postmodern care ascultă de logici multiple şi se află la îndemâna juxtapuner-
ilor compartimentale sau a combinaţiilor aleatorii şi plate a mesajelor culturale. în critica pe 
care o aduce modernităţii şi tuturor categoriilor sale, postmodernismul statuează o percepţie 
transpersonală şi anonimă a lumii. Din această perspectivă principiul individualităţii apare ca fi-
ind doar un efect iluzoriu al unor mecanisme impersonale care acţionează în şi asupra noastră: 
limba, inconştientul, structurile sociale şi economice.
înţelegerea artei publice ca practică opoziţională presupune deci luarea în considerare nu doar 
a componentelor “vizibile” (fizice, arhitecturale, urbane) ale spaţiului, ci şi a celor “invizibile”, 
care includ atât dimensiunile socio-politice cât şi pe cele psihologice (sau “psiho-geografice”, 
pentru a folosi termenul lui guy Debord). Astfel, oraşul ne apare ca un continuum socio-psiho-
fizic, o lume a experienţei perceptive care nu poate fi considerată ca o “locaţie externă ci ca 
un continuum cu viaţa umană” (Berleant 1991, 77), iar menirea artei publice apare ca fiind cea 
de asumare a rolului de mediator între toate aceste componente. Oraşul, conform lui Robert 
Park, un important membru al şcolii de Sociologie din Chicago, “este … o stare, un corpus 
de obiceiuri, tradiţii, atitudini şi sentimente organizate, inerente acestor obiceiuri şi care sunt 
transmise împreună cu această tradiţie. Oraşul nu este, cu alte cuvinte, un simplu mecanism şi 
o construcţie artificială. Este implicat în procesul vital al oamenilor din care este format” (Park 
& Burgess 1967, 1). într-adevăr, abordarea critică a lui Serra ţinteşte nu doar înspre dimensiu-
nea fizică sau socio-politică a spaţiului, ci şi înspre cea psihologică; cu alte cuvinte, Serra are în 
vedere acel nou tip de individ descris de Augé şi Baudrillard. Pentru sculptorul american spaţiul 
public devine şi un gen de spaţiu pedagogic: “Sunt interesat de un spaţiu comportamental 
în care privitorul interacţionează cu sculptura în contextul acesteia” (apud Weyergraf-Serra & 
Buskirk 1991, 65). Cine este totuşi acest privitor căruia i se adresează Serra şi ce semnificaţie are 
acest “spaţiu comportamental”?

ne spune în esenţă Soja, de o gândire dualistă a spaţiului: “prima, pe care am descris-o ca pe 
o perspectivă şi o epistemologie a Primului Spaţiu, fixată mai ales pe materialitatea concretă 
a formelor spaţiale, pe lucruri care pot fi cartografiate empiric; şi a doua, ca Spaţiu Secund, 
conceput ca idei despre spaţiu în reprezentări profunde ale spaţialităţii umane în forme 
mentale sau cognitive” (Soja 1996, 10). Spre deosebire de aceste două forme ale spaţiului, “al 
Treilea Spaţiu”, care este un “spaţiu trăit”, încorporează viaţa reală şi imaginară a experienţei, 
emoţiile, evenimentele şi opţiunile politice. După cum îl descrie Soja, acest spaţiu este “trăit în 
mod direct”, este spaţiul celor care-l “locuiesc” şi-l “folosesc”, conţinând în mod simultan toate 
celelalte spaţii reale şi imaginare. lucy lippards face un pas mai departe, plecând de la premisa 
că spaţiul nu este doar “o cutie goală” în care se produc interacţiunile sociale, ci mai degrabă un 
produs ideologic. Ea propune o viziune holistică a spaţiului ca un gen de text al culturii umane, 
“intersecţie a naturii, culturii şi ideologiei” care este înţeles ca atare “din interior”. locul este, 
conform lui lippards, “o porţiune de teren, oraş, peisaj urban din interior, rezonanţa unei locaţii 
specifice care este cunoscută şi familiară ... lumea externă mediată prin experienţa umană 
subiectivă” (lippard 1997, 7). 
O altă tendinţă a lumii contemporane este analizată de antropologul francez Marc Augé, care 
studiază relaţia dintre spaţiu şi loc în contextul societăţii noastre “supermoderne”. Supermoder-
nitatea se caracterizează, ne spune Augé, prin schimbarea conceptelor noastre de timp, spaţiu 
şi individ. El foloseşte expresia “locuri antropologice” pentru a descrie acele locuri care sunt 
caracterizate prin identitate, relaţie şi istorie. Aceste locuri sunt purtătoarele unei semnificaţii 
pentru cei care trăiesc în “interiorul” lor şi devin inteligibile pentru cei care le observă. Ipoteza 
pe care îşi propune Augé să o argumenteze este cea conform căreia supermodernitatea 
produce “non-locuri”, adică spaţii care nu sunt antropologice: “Dacă un loc poate fi definit 
ca relaţional, istoric şi preocupat de identitate, atunci un spaţiu care nu poate fi definit ca 
relaţional sau istoric, sau preocupat de identitate va fi un non-loc” (Augé 1995, 77-78). Super-
modernitatea supune conştiinţa individuală la o formă complet nouă de experienţă, direct 
relaţionată cu apariţia şi răspândirea “non-locurilor”. Non-locul este un fragment de spaţiu 
urban, de spaţiu public strict utilitar, depersonalizat, gol din punct de vedere emoţional, fără 
identitate şi fără istorie. Este un spaţiu format în relaţie cu finalităţi concrete (transport, tranzit, 
comerţ, enterteinmant), spaţiu de tranzit (autostrăzi, pasaje, staţii, aeroporturi, pieţe, etc.) unde, 
din momentul în care intră, individul este “eliberat de determinanţii săi obişnuiţi. El nu devine 
ceva mai mult decât ce face sau trăieşte în rolul său de trecător, client sau şofer. (...) ... el gustă 
pentru un timp – ca oricine e posedat – bucuriile pasive ale pierderii identităţii şi plăcerea mai 
activă a jocului de rol. (...) Spaţiul non-locului nu creează nici identitate singulară nici relaţii; 
doar solitudine şi similitudine” (Augé 1995, 103). Aceste locuri ale supermodernităţii şterg 
orice urmă de comunicare reală, determinând mutaţii profunde în modul în care individul 
se percepe pe sine şi mediul înconjurător. Iată cum descrie jean Baudrillard acest nou tip de 
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conştiinţă urbană, iar noţiunea unei experienţe urbane distincte sau a unui “mod de viaţă” va 
constitui, începând cu Simmel, punctul central al dezbaterii sociologice asupra culturii urbane. 
Simmel a crezut că starea emoţională a individului modern este profund modelată de bombar-
damentul continuu cu stimuli specifici vieţii urbane. Conform sociologului german, metropola, 
spre deosebire de micile comunităţi urbane din societăţile preurbane, se caracterizează prin 
impersonalitate, alienare socială, obiectivarea vieţii cotidiene, precum şi printr-o continuă 
stimulare şi şoc: “fundamentul psihologic al tipului metropolitan de individualitate constă în 
intensificarea stimulării nervoase rezultată din schimbarea rapidă şi neîntreruptă a stimulilor 
interni şi externi. (...) Cu fiecare traversare a străzii, cu ritmul şi multiplicitatea vieţii economice, 
ocupaţionale şi sociale, oraşul contrastează adânc cu orăşelul şi viaţa rurală în ceea ce priveşte 
bazele senzoriale ale vieţii psihice” (Simmel 1964, 409-410). Confruntat cu acest scenariu 
confuz, fragmentat şi haotic, psyché-ul modern răspunde cu rezervă şi indiferenţă, forme ale 
autoprotecţiei, împotriva bombardamentului simţurilor cu stimuli externi care se schimbă cu 
rapiditate. Cetăţeanul metropolei este identificat de Simmel cu blasé-ul, expresie tipică pa-
tologiilor modernităţii urbane. Atitudinea blazării apare ca un răspuns natural la ritmurile com-
plexe ale vieţii urbane; un gen de indiferenţă care provine dintr-o suprasaturare a simţurilor.
Revenind însă la termenul de flâneur, nu putem să nu remarcăm faptul că cel care l-a impus, 
dându-i greutatea de figură paradigmatică a experienţei şi percepţiei moderne, a fost Walter 
Benjamin. Pentru Benjamin flâneur-ul este intim legat, pe de o parte, de naşterea metropolei 
moderne, iar pe de altă parte, de înţelegerea acestei metropole ca un spaţiu care trebuie 
parcurs şi explorat. Ca un rezulatat al contribuţiei sale majore, figura flâneur-ului s-a întors în 
mod obsesiv în tentativele de înţelegere a naturii şi a condiţiei moderne şi chiar postmod-
erne, devenind un adevărat trop în literatură, sociologie şi artă urbană. Studiind cristalizarea 
modernităţii în secolul xIx, Benjamin a argumentat faptul că flâneur-ul a fost atât de profund 
legat de schimbările sociale ale acestui secol, încât nu i-ar fi supravieţuit. Cu alte cuvinte, 
flâneur-ul ar fi trăit şi murit pe scena secolului xIx, sau şi mai exact, pe scena Parisului secolului 
xIx, atât de bine descrisă de Baudelaire. Este un lucru remarcat printre alţii şi de Sven Birkerts: 
“Benjamin a descoperit că, trasând dispariţia graduală a flâneur-ului istoric, a putut să ilus-
treze progresul ‘modernului’: mecanizare, urbanizare, încorporarea şocului în viaţa cotidiană şi 
eroziunea şi retragerea spiritului (‘aura’) din interacţiunea omului cu mediul său. (…) flâneur-
ul, precum delicata corabie a sensibilităţii, nu a fost creat pentru supravieţuire” (Birkerts 1982, 
166). Studiind cu extremă minuţiozitate modul în care capitalismul şi-a impus în mod inevitabil 
propria sa ordine asupra metropolei şi a vieţii acesteia, Benjamin a ajuns la concluzia că, în cele 
din urmă, flâneur-ul “împărtăşeşte condiţia mărfii (...) Intoxicarea care îl înconjoară pe flaneur 
reprezintă intoxicarea produsului în jurul căruia gravitează fluxul de cumpărători” (Benjamin 
1983, 5). Scepticismul lui Benjamin va fi însă contrazis de o serie de teoreticieni care se vor 
întoarce la figura flâneur-ului în contextul metropolei contemporane. Aceştia şi-au asumat 

Pentru a înţelege individul în spaţiul urban, putem porni de la textele clasice ale unor gânditori 
ca georg Simmel şi Walter Benjamin, autori care au avut un rol decisiv în definirea a ceea ce 
numim azi ‘modernitate’. Un termen esenţial în jurul căruia s-a încercat construirea semnificaţiei 
modernităţii a fost cel de flâneur. flâneur-ul, a remarcat Charles jenks, “deşi ancorat în viaţa 
cotidiană, este o formă analitică, un instrument narativ, o atitudine faţă de cunoaştere şi de 
contextul ei social. Este o imagine a mişcării prin spaţiul social al modernităţii” (jenks 1995, 
148). Chiar dacă nu a creat termenul, Charles Baudelaire poate fi considerat adevăratul părinte 
al flâneur-ului. flâneur-ul este, pentru poetul francez, observatorul a ceea ce reprezintă 
modernitatea: “tranzitoriul, fugitivul, contingentul …” (Baudelaire 1971, 193). la fel ca mulţi 
comentatori care i-au urmat, Baudelaire s-a arătat fascinat de “spectacolul vieţii elegante şi al 
miilor de existenţe pasagere, ce circulă prin subteranele unui mare oraş…” (Baudelaire 1971, 
65). “Viaţa Parisului”, îşi asigură Baudelaire cititorul, “este bogată în subiecte poetice şi minu-
nate. Minunăţia ne învăluie şi ne adapă ca şi atmosfera; atâta doar, că nu o vedem” (Baudelaire 
1971, 65). într-adevăr, pentru artistul modern (scriitor sau pictor), ritmul tot mai accelerat al 
oraşului, cu tumultul său asiduu şi vârtejul neîncetat de percepţii şi reprezentări în continuă 
schimbare, a constituit principala sursă de inspiraţie. “flaneria – remarca franz hessel – este 
un fel de lectură a străzii, în care feţele, vitrinele, terasele cafenelelor, maşinile, automobilele şi 
copacii devin o bogăţie de litere egal valabile ale alfabetului”(apud frisby 1994, 81) din care 
s-a construit lumea. Pentru Baudelaire, flâneur-ul reprezintă un nou ‘tip’ de individ, o creaţie 
a metropolei moderne, un individ căruia spectacolul marilor aglomerări urbane îi conferă 
atât o securitate ontică cât şi una estetică. Aşa cum au remarcat majoritatea teoreticienilor, 
flaneria este asociată în principal cu un mod de a vedea, vizualul reprezentând cel mai impor-
tant element care-i motivează existenţa. De exemplu, graham MacPhee consideră că pentru 
Baudelaire: “lumea vizibilă nu mai este inertă, ci creează noi contexte pentru experienţa 
vizuală, producând transformări şi combinaţii care cer atenţie şi forţează noi juxtapuneri asupra 
privitorului. la rândul său, viziunea este concepută ca un proces activ de selecţie şi sinteză care 
formează şi organizează experienţa vizuală în termenii coordonatelor spaţiale şi temporale 
ale înţelesului uman” (MacPhee 2002, 37). în acest context, MacPhee vorbeşte despre două 
tipuri radical diferite de vedere: o vedere estetică, cea a flâneur-ului, “identificat cu cei care sunt 
îndepărtaţi de preocupările imediate ale întreprinderii practice şi acţiunii sociale, şi care sunt, 
prin urmare, capabili să adopte un mod de percepţie liber faţă de imperativele contingente ale 
imediatului”, şi o vedere utilitară sau instrumentală “care se apleacă asupra incoerenţei obiect-
elor, dintr-o dată făcându-le utile în timp ce simultan cedează în faţa disocierii şi lipsei de sens” 
(MacPhee 2002, 37).
Primul sociolog al modernităţii în sensul dat acesteia de Baudelaire, ca element efemer, fugitiv 
şi contingent, a fost georg Simmel. El a analizat modernitatea în sensul concret al modalităţilor 
de experimentare proprii vieţii cotidiene urbane. Mediul metropolitan impune o nouă 
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să se apropie de lumea reală nu sunt decât argumente ale profundelor schimbări prin care 
trece astăzi lumea artei. Importanţa şi responsabilitatea artei publice devine în acest context 
una extrem de mare, ea aflându-se pe poziţia cea mai avansată în această adevărată “bătălie” 
purtată pe un teren pe care arta s-a ferit până acum să şi-l asume cu adevărat: spaţiul public. 
în 1989 criticul de artă Arlene Raven publica o antologie intitulată Art in the Public Interest, 
care ilustrează nemulţumirea tot mai mare a artiştilor implicaţi în proiecte de artă publică 
faţă de instituţionalizarea artei în anii 1980 precum şi tot mai marea nevoie pe care o resimt 
aceştia de a crea o artă responsabilă din punct de vedere social, artă care să umple prăpastia 
tot mai evidentă dintre artă şi viaţă. Aceşti artişti se revendică de la o tradiţie care îi include 
pe constructiviştii ruşi, joseph Beuys, situaţioniştii, Allan Karpov, Cristo, etc., tradiţie care nu 
s-a simţit niciodată acasă în galerii sau muzee. într-adevăr, arta publică a devenit în ultimele 
decenii o alternativă extrem de competitivă faţă de sistemul galeriilor şi muzeelor. în interiorul 
criticii de artă, arta publică se constituie ca o provocare la adresa iluziei unei arte universale şi 
aduce în discuţie natura publicului – cadrele de referinţă ale acestuia, locul acestuia faţă de 
diversele constructe ale societăţii şi diferitele sale identităţi culturale. Este adevărat că o bună 
parte a artei publice s-a dovedit a fi un eşec. Acest lucru se datorează cu precădere plasării aces-
teia în interiorul ethosului modernist, în care interesele artistului nu ţin cont de cele ale publicului. 
Aşa a apărut de exemplu aşa-numita plop-art, creaţii artistice care nu au nici o relaţie cu spaţiul în 
care sunt amplasate sau cu comunitatea căreia ar trebui să i se adreseze, fiind doar expresia unei 
viziuni individuale. Tocmai ca o provocare la adresa stereotipurilor în care cad inevitabil sculpturile 
de mari dimensiuni, noile forme ale artei publice mizează în mod hotărât pe deschiderea unui 
dialog între artist şi public.
Arta publică suferă schimbări radicale în anii 1990, fapt evidenţiat şi prin etichetele lingvistice 
de care se simte mai apropiată: new genre public art, artă dialogică, artă civică, artă angajată, 
artă comunitară, etc. Unul dintre principalii promotori ai acestei radicale schimbări a fost ar-
tistul şi teoreticianul Suzanne lacy, care a şi creat de altfel termenul de “new genre public art”: 
“Confruntaţi cu unele dintre cele mai profunde probleme ale timpului nostru – deşeurile toxice, 
relaţiile rasiale, vagabondajul, îmbătrânirea şi identitatea culturală – un grup de artişti vizuali au 
dezvoltat modele distincte pentru o artă ale cărei strategii publice de angajament constituie o 
componentă importantă a limbajului estetic. ( ... ) Putem descrie această artă ca pe ‘new genre 
public art’, pentru a o distinge atât ca formă cât şi ca intenţie de ceea ce s-a numit ‘artă publică’ – 
termen folosit în ultimii 20 de ani pentru a descrie sculpturile şi instalaţiile din spaţiul public. Spre 
deosebire de ceea ce s-a numit artă publică, new genre public art – artă vizuală care foloseşte 
atât medii tradiţionale cât şi non-tradiţionale pentru a comunica şi interacţiona cu o audienţă 
largă şi diversificată despre probleme care sunt relevante în mod direct pentru viaţa lor – se 
bazează pe angajament” (lacy 1995, 19). Ceea ce-şi propun aceşti artişti este să participe activ 
la regenerarea urbană şi socială. Arta publică ia într-o bună măsură forma unui proces social, a 

argumentarea lui Michel de Certeau, care ne aminteşte faptul că, deşi industria culturală pare 
să ne domine vieţile, suntem mai mult decât nişte consumatori pasivi. Astfel, pentru a da doar 
două exemple, Charles jenks, analizând modul în care actul plimbării a fost redescoperit de 
guy Debord şi de situaţionişti, vorbeşte despre o metodologie a plimbării postmoderne (jenks 
1995, 153), iar Charles harrison şi Paul Wood trasează o paralelă între flâneur-ul lui Baudelaire 
şi arta pop din America: “Când flaneur-ul baudelairian a părăsit Parisul anilor 1860 pentru a se 
reîncarna în formă modernă în New York-ul anilor 1960, şi-a recunoscut poate privirea ironică 
dar fascinată în picturile unui Roy lichtenstein sau a unui Andy Warhol” (harrison & Wood 1999, 
684).

Arta publică ca artă în interesul publicului

Se vorbeşte tot mai mult în ultimele decenii despre o ‘turnură socială’ a artei (sculpturii) în gen-
eral şi a artei publice în particular, despre artă ‘în interesul’ publicului. Ce înseamnă însă acest 
lucru?
la mijlocul anilor 1990, doi artişti ruşi, Vitaly Komar şi Alex Melamid, şi-au propus să găsească 
un răspuns la întrebarea cum ar trebui să arate “arta pentru oameni”. în acest scop ei au început 
prin a apela la profesionişti în sondaje care au chestionat câte 1000 de oameni din mai multe 
ţări, incluzând SUA, franţa, Rusia, Kenia, China, în privinţa opiniilor acestora privind arta. Cei care 
au participat la studiu au fost întrebaţi despre culoarea preferată, dacă preferă peisajul sau nudul, 
stilurile tradiţionale sau abstracte, animalele domestice sau sălbatice, etc. Dacă americanii, de 
exemplu, preferă personaje complet îmbrăcate, figuri istorice cum ar fi Abraham lincoln şi un stil 
realist, mai mult de jumătate dintre ruşii chestionaţi preferă nuduri sau figuri parţial nud, oameni 
obişnuiţi, stilul tradiţional rusesc şi scene rurale. Majoritatea din toate ţările preferă culoarea 
albastru deschis oricărei alte culori. Având aceste date, Komar şi Melamid au creat câte un singur 
tablou pentru a satisface gustul majoritar al fiecărui grup naţional. Rezultatul a fost, bineînţeles, 
unul comic. (http://awp.diaart.org/km/index.html) Este interesantă însă concluzia la care au ajuns 
cei doi artişti: “Aveam această imagine în Rusia despre America ca despre o ţară a libertăţii unde 
majoritatea conduce – ceea ce este într-un fel adevărat, deoarece la alegeri, poţi câştiga dacă ai 
majoritatea. (…) Avem încredere – este interesant – în aceşti oameni, credem că acest sistem, 
este faţă de alte sisteme, cel mai bun sistem social şi politic. Avem încredere în aceşti oameni 
atunci când votează pentru preşedinte, dar nu avem încredere niciodată în gusturile lor, în 
judecata lor estetică” (apud levine 2007, 2). Artistul contemporan realizează tot mai acut faptul 
că arta în formele sale anterioare are un foarte slab efect (în cazul în care are unul) asupra 
majorităţii populaţiei. O tot mai mare parte a lumii artei (artişti, curatori, critici) vorbeşte azi 
despre responsabilitatea artei, iar dificultăţile pe care le întâmpină artiştii atunci când încearcă 
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unei intervenţii în spaţiul public. Acest nou statut al artei publice este determinat pe de o parte 
de refuzul statutului de comoditate al artei şi al colonizării ei de către piaţa de artă şi de instituţiile 
acesteia şi pe de altă parte de revenirea la un statut al artistului de avangardă. Valoarea acestui 
nou gen de artă publică este dată de capacitatea ei de a iniţia un proces continuu de criticism so-
cial şi de a crea spaţii imaginare în care să se construiască versiuni alternative de viitor. New genre 
public art se implică în viaţa comunităţii, ducând la conştientizarea unor valori şi opţiuni într-un 
spaţiu particular. în acest scop ea poate apela atât la forme tradiţionale (pictură, sculptură), cât 
şi la cele specifice postmodernismului (performance, instalaţie, text, tehnologii video, muzică, 
etc.). Acest nou gen de artă publică poate să reflecte tradiţia unei comunităţi, să mediteze asupra 
schimbărilor sociale sau asupra viitorului unei comunităţi, să promoveze o idee, asumându-şi un 
rol activ în regenerarea urbană. în acest mod, arta se îndepărtează de tendinţele universaliste ale 
abstracţiei moderniste (care au oferit temeiul estetic pentru arta publică anterioară), pentru a cel-
ebra realităţile concrete ale oamenilor “obişnuiţi” şi a experienţei cotidiene a acestora. Arta devine 
în acest mod mai accesibilă şi mai familiară. Disiparea artei ca o categorie culturală şi disoluţia lim-
bajului artei în favoarea activităţilor şi intervenţiilor ce au loc în comunitate, se produce departe 
de privirea “protectoare” a muzeului. Acest fapt este remarcat şi de curatorul Mary jane jacob: 
“Arta publică s-a deplasat dinspre obiectele de mari dimensiuni înspre proiecte site-specific 
fizice sau conceptuale iar apoi înspre preocupări audience-specific (lucrări făcute ca răspuns la 
cei care ocupau un spaţiu dat), a trecut dinspre o funcţie estetică, la o funcţie de design iar apoi 
la o funcţie socială. (…) în anii 1990 rolul artei publice s-a deplasat dinspre reînnoirea mediului 
fizic înspre cel de îmbunătăţire a societăţi, de la promovarea calităţii estetice la contribuţii aduse 
calităţii vieţii, de la îmbogăţirea vieţii la salvarea vieţii” (jacob, 1995: 56).
îşi pierde, astfel, arta mult râvnita autonomie? Poate că da, cel puţin în sensul avut în vedere de 
modernişti. şi totuşi, chiar anexată de istorie cum este, opera de artă îşi păstrează autonomia, 
pentru că îndeplineşte o funcţie specifică. In lumea contemporană arta s-a impus ca o instituţie, 
ea fiind capabilă să producă dacă nu norme, arunci în mod cert, un imaginar social. şi asta pentru 
că arta este omniprezentă. Ea oferă posibilităţi infinite pentru renaşterea şi extinderea politicii 
culturale în sectoarele cele mai diverse (de la modă la amenajarea locuinţei sau la construirea 
unui stil de viaţă, de la designul tastaturii unui computer până la regizarea unui spectacol de de-
schidere a unui campionat de fotbal sau a unei campanii electorale). Arta contemporană devine 
astfel, în sfârşit ... contemporană! Ea preferă, conform atât de inspiratei exprimări a lui herman 
Parret, fericirea raţiunii estetice, voyeurismului raţiunii teoretice, amintindu-ne faptul că pentru 
tradiţia antică (şi nu numai) aisthesis-ul presupune în chip ideal sinestezia simţurilor (a tuturor 
simţurilor, fără a privilegia unul dintre ele cum este cazul văzului – ca acces direct la obiect –, 
privilegiat de întreaga tradiţie filosofică occidentală). fericirea raţiunii estetice, fericire care nu 
este altceva decât “recunoaşterea şi acceptarea unui a-fi-împreună-cu-ceilalţi, Mitmenschsein” 
(Parret 1996, 123).
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monumentele publiCe în Construirea 
treCutului (şi prezentului) istoriC

Edit András

la două decenii după prăbuşirea sistemului socialist, politologul american Charles King 
desfiinţează concepţia conform căreia Europa de Est ar alcătui o regiune geopolitică distinctă, 
omogenă. în argumentaţia sa, cele 27 de ţări “post-comuniste” sunt atât de deosebite unele 
de altele, încât nu pot fi tratate într-un sistem interpretativ comun, nu li se pot aplica aceleaşi 
metode de analiză. Mai mult decât atât, în abordarea acestor ţări chiar şi problematica trebuie 
formulată specific, distinct (King 2010, 99). După părerea sa, am intrat într-o nouă epocă, 
cea “post-post comunistă”, caracterizată prin faptul că viitorul evident distinct, către care se 
îndreaptă aceste ţări, mai degrabă poate fi o bază de comparaţie pentru ele decât trecutul 
lor socialist comun (King 2010, 89). Cu toate acestea, deşi argumentează consecvent pentru 
găsirea unor noi căi în cercetarea tranzitologică a regiunii, lasă o pistă strâmtă şi pentru 
relevarea caracteristicilor comune: “…Europa post-comunistă rămâne totuşi o regiune în 
care împăcarea cu trecutul nu este doar o preocupare pur intelectuală. Problemele iscate 
în procesul de digerare, de prelucrare sau de radiere a trecutului istoric sunt prezente 
atât în arta şi literatura cât – deopotrivă – şi în înalta politică a regiunii” (King 2010, 183). 
întrucât cercetătorii culturii originari din această regiune se confruntă la fiecare pas cu acest 
aspect, constatarea de mai sus nu este deloc o noutate pentru ei. Studiul de faţă abordează 
fenomenul în funcţie de monumentele instalate în spaţii publice, şi în funcţie de cum sunt 
reflectate ele în creaţiile artei contemporane.
în Blocul Estic de odinioară, odată cu intrarea în Uniunea Europeană, a început un oarecare 
proces de “deznaţionalizare”, dar acest proces de unificare este întreţesut şi de tendinţe diametral 
opuse – chiar dacă în măsură diferită în fiecare ţară – de intensificare a naţionalismului, 
a populismului de dreapta, de extindere a fundamentalismului religios. în interpretarea 
contradicţiei, nu putem să pierdem din vedere faptul, că din cele 27 de ţări post-socialiste, 22 au 
fost înfiinţate după destrămarea sistemului socialist, pe ruinele Uniunii Sovietice şi Iugoslaviei. 
Aceste noi ţări se confruntă cu problemele “întemeierii statale” şi cu cele ale edificării naţiunii. 



124 125

Mai ales în cazul noilor membri – în pofida existenţei unei formaţiuni supranaţionale cum este 
Uniunea Europeană – limitele memoriei comune şi ale prefigurării viitorului sunt în continuare 
trasate de statele naţionale. Aceste ţări continuă să fie legate – mai mult, cramponate chiar – 
de specificul lor naţional, etnic şi religios, de ideea omogenităţii şi a deosebirii. în consecinţă, 
regiunea este caracterizată de conflicte şi violenţe etnice, care răbufnesc intermitent. 
Rescrierea trecutului naţional, mitizarea şi glorificarea lui în slujba intereselor politice cotidiene 
face parte din peisagiul politic al fiecărei ţări din această categorie.
Studiul de faţă se concentrează asupra procedeelor prin care oficilitatea statală foloseşte 
pentru scopurile sale politice spaţiul public, rămas gol din punct de vedere fizic şi simbolic 
după prăbuşirea socialismului, precum şi a modului cum artiştii acestei regiuni reflectă 
fenomenul. Mă preocupă în mod deosebit acele cazuri şi evenimente, prin care ei se 
raportează la manifestările contrarii şi reciproc anihilatoare ale memoriilor colective şi viziunilor 
radical diferite asupra viitorului. în centrul preocupărilor mele se află lupta pentru ocuparea 
simbolică a spaţiului public, caracterizată prin monopolizarea lui de către anumite grupări, 
prin expulzarea altora, de asemenea, operele cu caracter politic sau partinic care interpretează 
transformările spaţiului public, indiferent de genul lor (creaţii ale “public art”, video, perfor-
mance arts, sau opere “conceptuale”).
în acele ţări, în care schimbarea regimului s-a desfăşurat paşnic, ca rezultat al unor tratative la 
masa rotundă, memoria traumatizantă a trecutului socialist a fost ascunsă sub un voal, analiza 
lui a fost amânată sine die, până într-un viitor îndepărtat. Transformarea s-a desfăşurat prin 
compromisuri acceptabile atât pentru elita dominatoare cât şi pentru opoziţie, iar la discuţii, 
partenerii au pus deoparte, au ascuns “sub preş” toate problemele regimului. Consemnarea 
trecutului şi analiza lui şi-a pierdut actualitatea, iar amintirile despre el s-au schimbat şi s-au 
încărcat cu sensuri noi: pentru dreapta politică amintirea trecutului a devenit un mijloc de 
vânare de vrăjitoare, iar pentru cei de stânga uitarea a fost benefică, mai ales pentru cei ce 
vroiau îngroparea trecutului socialist cu scopul de a reîncepe jocul – după eşecul socialismului 
– cu cărţi noi. Susţinerea necesităţii rememorării, descoperirii şi prelucrării trecutului era 
considerată semn al retoricii de dreapta, ca atare, aluziile la această necesitate erau excluse 
din discursul politic de stânga. Din această cauză, trecutul socialist a devenit – în multe dintre 
ţările socialiste, dar în Ungaria cu siguranţă – temă tabu, învăluit de uitare. Tăcerile, tabuurile 
otrăvesc comunicarea şi au consecinţe grave: fără dezvăluirea, prelucrarea, interpretarea critică 
a nedreptăţilor şi frustrărilor trecutului nu pot fi tratate nici provocările prezentului. Deoarece 
sunt de părere că cele două – analiza trecutului şi înţelegerea prezentului – se condiţionează, 
iar prăbuşirea socialismului şi naţionalismul se întrepătrund, nu pot împărtăşi părerea lui King, 
conform căreia “cliofilia maniacală” (King 2010, 10), cramponarea de trecut ar fi principala cauză 
care împiedică statele din această regiune să joace un rol mai activ în politica internaţională 
reală. Sunt de părere că deşi ignorarea sau ştergerea urmelor trecutului pentru o mai activă 

orientare spre viitor poate avea un ecou pozitiv în politica internaţională, ea este mai puţin 
benefică pentru această regiune. fără o analiză critică a trecutului regiunea poate să recadă 
în capcanele pe care le-a experimentat deja, dar care acum sunt din nou ignorate sau şterse 
din memorie. la fel de problematic este însă şi tratamentul local al acestei amnezii, imaginea 
mitizată a trecutului, îndreptată îndeobşte împotriva acelor grupuri etnice, ale căror memorie 
urmează să fie ştearsă din interpretarea simplificat omogenizată a conceptului de cultură şi de 
naţiune. Consecinţa acestora este faptul, că locurile de rememorare sau monumentele devin 
obiective permanente de luptă politică, ţinte ale practicii artistice subversive.
în decursul istoriei, dărâmarea de statui a devenit o componentă quasi obligatorie a fiecărei 
schimbări de regim. “Statuile, monumentele dărâmate simbolizează metaforic prăbuşirea 
sistemului care le-a făurit” (gamboni 1997, 51). Revoluţia ungară din 1956 a început cu 
dărâmarea statuii lui Stalin din Budapesta, la fel cum primele semne ale schimbărilor politice 
iminente din 1989 au fost şi ele acţiuni similare (Verdery 1999, 5). Odată cu ele a început 
transformarea spaţiului public totalitar în spaţiu public democratic. Sau – cel puţin – asta a fost 
iluzia acelor începuturi euforice.
Deîndată ce socialismul de tip sovietic s-a prăbuşit, iar ţările din zonă au scăpat de puterea 
colonizatoare, noile democraţii instaurate au iniţiat – cu entuziasmul unui nou început – 
curăţarea spaţiilor publice poluate ideologic. “Desovietizarea” (Kovács 2002, 452) a început cu 
dărâmare de statui, cu îndepărtarea simbolurilor culturii socialiste, cu schimbarea denumirilor 
străzilor sau cu reluarea vechilor denumiri. în Ungaria, mare parte a statuilor din pieţele 
publice au fost instalate într-un parc de statui, Parcul Memento, situat la marginea Budapestei, 
conceput ca punct de atracţie pentru turismul cultural internaţional. Datorită amplasamentului 
izolat, organizării sale inflexibile, formal-estetizante, parcul nu a putut funcţiona ca loc de 
comemorare pentru populaţia locală (Turai 2009, 101). la fel şi în lituania: statuile socialiste au 
fost adunate şi amplasate într-un mediu natural în parcul grūtas, loc destul de izolat. în parc 
s-a amenajat loc pentru excursii, locuri pentru joacă, ceea ce înlesneşte contactul personal 
cu statuile. S-au organizat – în micile construcţii amplasate în pădurea respectivă – până şi 
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expoziţii tematice ce se înscriu în contextul şi atmosfera exterioară creată de statui. Paralel – 
cu mult înainte ca problemele trecutului să fie prelucrate de comunităţile respective – s-au 
înfiinţat locuri oficiale de comemorare, controlate de stat în oraşele regiunii: Tallin, Praga, 
Budapesta. Vestigiile trecutului socialist au fost adunate, izolate de societatea “sănătoasă”, 
închise în “carantină” asemenea unor purtători de virusuri letale. Aceste locuri oficiale ale 
comemorării “ready-made”, primite de-a gata în mod oficial, nu pot funcţiona cu adevărat ca 
locuri de comemorare.
în câteva state, transformarea nu a însemnat altceva, decât înlocuirea mantrelor socialismului 
internaţional cu autoritarianismul naţionalist. în alte locuri, paralel cu înlăturarea rămăşiţelor 
socialismului, cu radierea trecutului, cu blocarea memoriei şi împiedicarea “ceremoniilor de 
înhumare”, statul şi biserica – respectiv, în unele locuri – forţele naţionalist extremiste – şi-au 
arogat dreptul de a pune stăpânire pe spaţiul public în mod simbolic. Simbolurile socialiste 
compromise au fost înlocuite de monumente naţionale, religioase sau iredentiste.
Pe periferiile fostei mari puteri, în statele desprinse din Uniunea Sovietică de odinioară, 
necesitatea transformării spaţiului public s-a manifestat foarte energic. Ca parte a edificării 
naţionale precipitate, monumentele socialiste au fost preschimbate cu monumente şi 
simboluri naţionale care corespundeau de acum noilor relaţii de putere schimbate radical; 
populaţiile asuprite au devenit dintr-o dată cele constitutive ale statului. Dar, acest mod 
simbolic de a face politică – în care statuile şi simbolurile publice au ocupat un loc central – nu 
ţinea seama de faptul, că statele naţionale care şi-au recâştigat independenţa, au moştenit 
o populaţie eterogenă, mixtă din punct de vedere etnic. şi asta nu doar ca o consecinţă a 
70 de ani de dominaţie sovietică, ci datorită unui proces mult mai îndelungat, determinat 
de extinderea imperiului rus. Acest proces a rezultat un conglomerat multietnic şi multilingv 
înaintea revoluţiei din octombrie, şi creării regimului socialist. în perioada sovietică, “graniţele 
trasate în mod arbitrar au făcut ca între graniţele demografice ale diverselor grupuri etnice, şi 
cele trasate pe principiile administrativ-etnice ale federaţiei ruse, să fie doar o corespondenţă 
foarte vagă” (King 2010, 138). Epurările etnice, dislocările forţate de populaţie, dar şi migraţia 
forţei de muncă au contribuit la situaţia în care după destrămarea Uniunii Sovietice un sfert 
din populaţia ei s-a găsit în afara statului naţional, format din comunitatea etnică de care 
aparţinea. în mod cert, perdanţii majori ai acestei situaţii erau ruşii. “Destrămarea Uniunii 
Sovietice şi formarea pe fostul ei teritoriu a statelor naţionale, a lovit în plin rolul conducător al 
comunităţilor ruse. în periferii, dominaţia lor politică, economică şi lingvistică a fost subminată 
de mişcări de independenţă etno-naţionaliste viguroase. Pe aceste teritorii periferice 
subdezvoltate – unde populaţia rusă a fost în poziţie privilegiată ca fiind promotoare de 
modernitate – acum, în vâltoarea mişcărilor de renaştere şi rezistenţă naţională a devenit o 
entitate indezirabilă” (King 2010, 139).
După datele recensământului din 1989 30% din populaţia Estoniei era de naţionalitate rusă. 

Majoritatea acestei populaţii a ajuns în Estonia după cel de al doilea război mondial, ca urmare 
a politicii de rusificare, dar şi în paralel cu dezvoltarea industrială, ca funcţionari de stat sau 
personal auxiliar al bazelor militare navale (Bollerup, Christiansen 1997, 62, 64). locuitorii ruşi, 
care au rămas pe teritoriul Estoniei după proclamarea independenţei, au fost asociaţi de către 
estonieni cu regimul sovietic asupritor. Pe de altă parte, situaţia lor a fost împovărată şi de 
legea restrictivă a cetăţeniei, care nu asigura automat cetăţenia estoniană pentru populaţiile 
ne-estoniene. (Bollerup, Christiansen 1997, 70). Ca atare, ruşii rezidenţi, din privilegiaţi au 
devenit dintr-o dată străini indezirabili. Tensiunile etnice, politice şi culturale izvorâte din 
această răsturnare de situaţie au răbufnit în violenţe făţişe, devastări şi confruntări cu poliţia 
în centrul Tallinului – ca urmare a unui conflict iscat în jurul unei statui amplasate într-o piaţă 
publică. în numele renaşterii naţionale, la începutul anilor 1990, cele mai multe dintre statuile 
amplasate în perioada sovietică au fost strămutate, cu excepţia unui monument din cel de al 
doilea război mondial, numit Ostaşul de bronz, care se bucura de popularitate. Până la urmă, 
în 2007 şi această statuie a fost strămutată dintr-o piaţă centrală a capitalei şi amplasată în 
cimitirul militar. Anterior, timp de doi ani, monumentul fusese izvorul unor tensiuni între 

naţionaliştii estonieni, care reclamau necesitatea strămutării lui, şi populaţia de limbă rusă, care 
îl apăra. Aceste tensiuni au fost folosite şi de partide în campaniile lor politice. Din mijlocul 
anilor ’90, în numele populaţiei ruse, excluse din spaţiile publice, veteranii din cel de al doilea 
război mondial au sărbătorit la 9 mai sfârşitul Marelui Război Pentru Apărarea Patriei, ziua 
Victoriei la acest monument, acoperindu-l cu flori. Doar că monumentul pentru locuitorii de 
origine estoniană din Tallin nu reprezenta atât sfârşitul războiului, cât, mai de grabă, asuprirea. 
Iar pentru minoritatea rusă, lipsită de drepturi în noul stat, monumentul a devenit de acum 
un loc de cult, simbol al identităţii sale culturale. “Ceea ce s-a pierdut pentru oraş odată cu 
strămutarea monumentului a fost spaţiul public (în sensul lui politic cel mai larg), născut din 
practica zilei Victoriei şi care avea menirea de a suplini lipsa reprezentării publicului opus, 
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de limbă rusă” (Kurg 2009, 64). Tensiunile moştenite şi ignorate, răbufnite în jurul Ostaşului 
de bronz, tensiuni care au scindat opinia publică şi societatea estoniană, au devenit tema 
principală a videoului creat de Kristina Norman, intitulat “Monolit”. Videoul este parafrazarea 
filmului ştiinţifico-fantastic al lui Stanley Kubrick “2001 – Odiseea spaţială. începe cu muzica 
acestui film de referinţă, pe ritmurile căreia statuia ostaş, venind din cosmos în chip de rachetă, 
după o oarecare bâjbâială şi schimbări de direcţie, aterizează la Tallin. Urmează interviuri 
pline de pasiuni, fragmente de filme documentare despre manifestaţii de masă pro- şi contra 
statuii, ciocniri violente iscate de evenimente, bătrâni care pupă statuia ca pe un icoană, 
manifestaţii neonaziste – dar, mai cu seamă – imagini despre frustraţii reciproce, nedigerate, 
lăsate moştenire generaţiilor viitoare în forme animate de coşmaruri. Creaţia pornită din 
poziţia de bază a dublei identităţi a artistei, se înserează în rândul acelora care argumentează 
pentru necesitatea dezbaterii sociale, publice ale problemelor trecutului, ale rolurilor asumate 
în formarea lui. în spatele creaţiilor lui Kristina Norman stă convingerea că păstrarea tăcerii 
asupra trecutului, voalarea lui se răzbună, pentru că sfera publică lipsită de abilităţile care se 
creează în decursul unor dezbateri publice – acum, lipsită de mijloace şi practice adecvate – nu 
poate reacţiona eficient nici faţă de provocările venite din direcţia opusă. Prosperând pe solul 
naţionalismului, febra conservativă (clericală) de a amplasa statui – a creat tensiuni, “întinzând 
coarda” în cealaltă direcţie. în partea veche a Tallinului, în pofida a mii de semnături, expertize 
şi argumente, în ciuda artiştilor care protestau, s-a construit din fonduri de stat un monument 
în amintirea “Războiului de Independenţă”. Monumentul gigantic, proiectat de ingineri naivi 
şi diletanţi, poartă însă un mesaj politic clar determinat. Reprezintă o cruce din sticlă de 24 
de metri, care redă forma unei distincţii militare din perioada interbelică, numită Crucea 

Libertăţii, şi care acum are menirea de a reprezenta ideea de independenţă, precum şi noua 
identitate de stat. Este amplasată astfel, încât orientarea sa despică vizual imaginea catedralei 

ortodoxe. Oraşul a schimbat monumentul sovietic purtând conotaţii ruse şi ortodoxe, 
amplasat central, cu un simbol naţional de patru ori mai mare, cu o cruce denumită “Coloana 
Eliberării”, amplasată în apropierea fostului monument. Se poate spune aproape cu certitudine, 
că problema naţionalismului post-socialist – care caracterizează toată regiunea – apare cel 
mai acut în Estonia. De altfel, asupra Regiunii Baltice s-a concentrat şi activitatea platformei 
internaţionale 1, care studiază legătura concretă dintre naţionalismul contemporan şi arta 
critică modernă prin organizarea de workshopuri, seminarii şi printr-o expoziţie2  vernisată la 
Tallin.
Polonia este relativ omogenă, nu este caracterizată de conflicte şi tensiuni etnice ci – mai 
degrabă de adversităţi şi diferende ideologice. în privinţa monumentelor, locul strămutărilor 
este luat de o schimbare a semnificaţiei lor. De exemplu asta s-a întâmplat în cazul 
monumentului “Poznan, iunie 1956”, ridicat de Sindicatul Solidaritatea în 1981, în amintirea 
răscoalei înfrânte. Mesajul monumentului s-a schimbat odată cu schimbarea de regim. în Po-
lonia biserica catolică a încercat să salvgardeze influenţa sa asupra maselor şi activismul politic 
care îl caracteriza şi în statul democratic nou format. După părerea istoricului de artă polonez 
Piotr Piotrowski, Solidaritatea nu a luptat doar “pentru pâine şi libertate” ci şi pentru memorie 
– care la fel ca toate – a fost acaparată de comunişti” (Piotrowski 2007). Analizând semnificaţia 
monumentului, subliniază rolul lui definitoriu în trezirea conştiinţei politice a Poznanului, în 
măsură ce devenea simbolul rezistenţei anticomuniste. “Propagând lozincile democraţiei, 
Solidaritatea crea un front comun ideologic bazat pe catolicismul polonez… în acelaşi timp, 
în mod paradoxal, ambele părţi – comuniştii şi Solidaritatea – activau în interiorul aceleiaşi 
paradigme identice ale mecanismelor sociale, cu alte cuvinte, în limita unei singure ideologii 
dominante (alese), proclamând unitatea în diversitate, refuzând conflictul ideologic care este 
condiţia sine-qua-non a democraţiei funcţionale” (Piotrowski 2007).
lupta pentru acapararea spaţiului public este parte determinantă a politicii simbolice a 
ţărilor vecine din Europa Centrală. Aceste ţări au o numeroasă diasporă, dispusă de-a lungul 
graniţelor, datorită faptului că limitele demografice nu corespund graniţelor politice, ceea ce 
constituie – de la Trianon încoace – punctul nevralgic al relaţiilor statelor ce s-au desprins din 
Monarhia Austro-Ungară. Semnificaţia Trianonului este diametral opusă în ţările vecine şi rivale 
Ungariei, constituind izvor de tensiuni intermitente. Pentru Ungaria Trinonul este întruchiparea 
tragediei naţionale datorită pierderilor mari suferite – atât teritorial cât şi demografic – iar 
pentru ţările vecine se leagă de decolonizare şi naşterea noilor state naţionale. “Revizia era 
numitorul comun al politicii maghiare interbelice, aproape toată lumea de la (extrema)dreapta 
până la (extrema)stânga era de acord cu ea” (Ungváry 2009, 388). 
Pacea de după cel de al doilea război mondial a restabilit – în esenţă – graniţele vechi, iar în 
ţările blocului sovietic comportamentul oficial prestabilit era de bună vecinătate în numele 

1  Public Preparation 2008-2010.

2  Let’s Talk about Nationalism! Between Ideology and Identity. KUMU, Tallinn, 2010
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internaţionalismului socialist. Problema nu a fost soluţionată, doar “ascunsă sub preş”; Trianon 
a devenit temă tabu şi a fost exclus din limbajul public. După dispariţia imperiului sovietic, 
problema s-a întors ca un boomerang. Nu a fost nici o singură forţă politică de dreapta – 
dincolo şi dincoace de graniţe – care să nu mizeze pe cartea naţionalistă, iar ideea revizionistă, 
respectiv – în cealaltă parte – sărbătorirea Trianonului a constituit miezul aproape sacru al 

oricărui sistem de idei de dreapta.
febra inaugurărilor de statui, politizarea simbolică obiectivată în monumente – ale cărui 
rezultat a fost mulţimea de statui “Szent István” cu care au fost umplute spaţiile publice rămase 
goale – nu s-a oprit la graniţe. Dimpotrivă, cu ajutorul statului ungar, s-a extins dincolo de ele, 
mai ales asupra teritoriilor locuite de maghiari din Transilvania şi Slovacia. “Definirea legăturilor 
între statele naţionale şi părţile naţiunii, pe care doresc să le reprezinte, este problema cea 
mai importantă pentru politicieni şi pentru politicienii culturii, mai ales în Europa şi Eurasia 
post-comunistă” (King 2010, 133). Intervenţia ţării de origine în viaţa minorităţii care trăieşte pe 
teritoriul altei ţări pune într-o situaţie dificilă chiar minoritatea respectivă, deoarece identitatea 
acesteia este împărţită între ţara în care locuieşte şi cea care se declară a fi ţara de origine 
istorică a unei naţiuni etnoculturale. (Diaspora) simte şi limitele până la care ţara mamă poate 
merge cu problemele minoritare pe tărâm internaţional; cunoaşte luptele politice interne 
în privinţa importanţei menţinerii legăturilor cu minoritatea; simte solidaritatea (sau lipsa 
solidarităţii) culturale; cunoaşte şi sentimentul de apartenenţă la ţara mamă a grupurilor 
etnice aflate în diverse locuri” (King 2010, 134). Ungaria a probat în ultimii ani prin numeroase 
exemple valabilitatea acestor afirmaţii.
Inaugurarea statuii lui györfi lajos: “Szent István” la Komárno de către Solyóm lászló, 

preşedintele republicii maghiare nu a putut avea loc (hushegyi 2009), deoarece partea slovacă 
a considerat acest “gest” ca amestec în problemele interne. Din partea slovacă s-a mai reamintit 
problema sensibilă al amplasamentului nedemn al statuii lui Chiril şi Metod. Conducătorii 
extremei drepte, jan Slota şi Anna Belousova, având intenţia de a pune coroane de flori pe 
această statuie aflată pe balconul frontispiciului clădirii “Slovenska Matica”, au fost nevoiţi să 
se caţăre pe un geam aflat la etaj pentru a-şi săvârşi vrerea. în interpretarea lor, ei şi-au riscat 
chiar viaţa, datorită faptului că în timpul acţiunii au fost nevoiţi să stea cocoţaţi pe o scară, în 
bătaia vântului puternic. Scopul acestei acţiuni dramatizate a fost trezirea conştiinţei naţionale 
slovace, dobândirea controlului asupra pieţei publice, sustrăgând acest drept din jurisdicţia 
consiliului local şi transferându-l guvernului. în următoarea fază a războiului statuilor, ca urmare 
a tensiunilor etnice şi ambiţiilor politice, în vara anului 2010 statuia a fost smulsă – la propriu 
– de pe frontispiciul clădirii Slovensca Matica, iar în locul ei nu a rămas decât o gaură neagră. 
Statuia a fost reamplasată pe un soclu înalt, în centrul sensului giratoriu de pe piaţa Kossuth. 
Marea gaură neagră a rămas însă pe frontispiciul clădirii. Transart Comunication, un proiect 
artistic de două zile, desfăşurat la Komárom şi Komárno, a reflectat această situaţie acută. în 
cadrul Public Dialog , din instalaţia de sunet instalată de Koronczi Imre, s-au putut auzi suspine, 
venind din gaura respectivă.
în cadrul procesului de invazie a spaţiului public, pasul următor – la fel de controversat – a 
fost amplasarea statui lui Svatopluk în cetatea de la Bratislava, proaspăt renovată. (hushegyi 
2010b, 22). Statuia a fost oferită în dar statului de către ján Kulich, sculptorul cel mai de 
succes al vremurilor socialiste. După revolta din 1968 a devenit una dintre figurile centrale 
ale normalizării, dispunând de puteri depline asupra vieţii studenţilor, dar şi asupra amenajări 
pieţelor publice. După schimbarea regimului, în încercarea de a se repoziţiona, a acceptat 
solicitări din partea statului dar şi din partea bisericii – cu alte cuvinte şi-a convertit experienţa 
sa de sculptură socialistă într-una naţionalistă. în acord cu mitul naţional slovac, scopul căruia 
este de a reface genealogia naţională până la perioada cuceririi Bazinului Carpatic, statuia 
îl prezintă pe Svatopluk în postura de rege. Supracompensându-şi activitatea din vremurile 
socialiste, sculptorul a cioplit o cruce dublă cu braţe egale pe scutul lui Svatopluk; adică 
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însemnul consacrat al gărzilor hlinka, corespondentul local al svasticii în această organizaţie 
fondată în 1938. Organizaţia, împreună cu Tineretul lui hlinka “… s-au constituit urmând 
exemple străine fasciste – de fapt naziste – şi erau organizaţii paramilitare, de menţinere a 
ordinii ale partidului” (Kamenec 1995, 36). în urma protestelor venite din partea mass-mediei şi 
în urma demonstraţiilor tinerilor artişti, simbolul de extremă dreapta a fost înlăturat, dar statuia 
a rămas pe loc.

în 2010, Parlamentul Maghiar a declarat ziua de 4 iunie ziua Solidarităţii Naţionale, iar drept 
răspuns, în aceeaşi zi, în Komárno, la pilonii podului care actual desparte cele două ţări, s-a 
depus o placă memorială în numele poporului slovac, ca semn de omagiu adus celor care au 
semnat tratatul de pace de la Trianon. în decursul acestui război al statuilor, în spaţiul public au 
fost amplasate monumente, altele au fost strămutate sau puse în slujba unor interese politice 
antagonice. la acest proces au reacţionat o serie de artişti reprezentanţi al curentului artistic 
critic.
în cadrul programului public art iniţiat de Institutul Cultural Maghiar (Magyar Művelődési In-
tézet) şi lectoratul de Arte Plastice (Képzőművészeti lektorátus), în anul 2009 artista maghiară 
din Slovacia Németh Ilona, privind lumea din perspectiva dublei apartenenţe, a instalat o 
oglindă uriaşă lângă statuia Turul din győr .3 Turul era pasărea sfântă a mitologiei maghiare 
străvechi, care “zburând în faţa lui Attila şi Árpád i-a condus la victorie certă” (Kerepeszki 2009, 
347). în perioada interbelică turul a devenit un simbol al concepţiei iredentiste, reprezentând 
Ungaria Mare şi pretenţiile revizioniste. Astăzi este una dintre simbolurile de extremă dreapta. 
Cu ajutorul oglinzii care face ca statuia să fie văzută de peste tot, artista atrage atenţia asupra 

3  A mi kis falunk. A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 2009.évi public art pro-
gramja. (Our small village. 2009 public art project.) Institutul Cultural Maghiar (Magyar Művelődési Intézet) 
şi Lectoratul de Arte Plastice (Képzőművészeti Lektorátus), Budapest, 2009, 32-33.

modificărilor de semnificaţie pe care le-a suferit statuia, obligând privitorul să se confrunte 
cu tensiunile prezentului. Proiectul artistului conceptual horváth Tibor atinge problemele 
sensibile ale Trianonului.4  A colectat matriţe auto reprezentând Ungaria Mare, apoi le-a plasat 
pe harta Ungariei de azi – punând faţă în faţă iluziile cu realitatea, criticând iluziile. Un blogger 
de pe site-ul tranzit.blog.hu a secţionat o asemenea matriţă, schimbând în partea stângă 
culorile naţionale maghiare cu culorile drapelului izraelian şi l-a confruntat cu contururile 
Ungariei Mari, desenat cu culorile roşu-alb-roşu ale drapelului Árpád şi cu simbolurile naziştilor 
maghiari (Nyilaskeresztesek) care răzbat din fundalul hărţii actuale ale Ungariei. Bloggerul 

4  http://tranzit.blog.hu/2009/09/07/outsiders_out.

subliniază legătura care există între revizionism (pretenţia reconstituirii Ungariei Mari) şi 
xenofobie – antisemitism în primul rând. Această legătură devine evidentă şi în modul în 
care a fost primit acţiunea în Ungaria a artistei engleze liane lang. Artista a pus o mână de 
plastic în ciocul unei statui Turul, amplasat ilegal în cartierul 12 din Budapesta. A ales statuia 
atestând insensibilitatea socială faţă de spaţiul public local. Ne putând sesiza un angajament 
politic din partea ei, cu greu am putea să acuzăm artista cu intenţia de a provoca în mod voit 
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o confruntare, dar proiectul a fost interpretat de cercurile de extremă dreapta ca o jignire la 
adresa mândriei naţionale. Aceştia au început imediat căutarea unui ţap ispăşitor, vandalizând 

monumentul holocaustului de pe faleza Dunării, amplasând picioare de porc în pantofii de 
bronz (Nagy 2009). Amplasarea de statui turul reînvie o practică dintre cele două războaie 
mondiale, făcând parte din tradiţia de dreapta – aşa că legarea acestei tradiţii de evreime 
nu este nici ea nouă. Pasărea Turul “în perioada interbelică a devenit unul dintre cele mai 
importante simboluri ale revizionismului, podoaba aproape obligatorie a fiecărui monument 
iredentist. Dar, din cauza unei confrerii studenţeşti care s-a format şi înflorit atunci, turul a fost 
asociat şi cu altceva: cu introducerea de numerus clausus, cu antisemitism, cu naţionalism 
agresiv” (Kerepeszki 2009, 342). în timp ce sunt de acord cu concepţia lui Rosalyn Deutsche, 
conform căreia spaţiul public democratic este caracterizat de conflicte şi compromisuri, nu 
de armonie (Deutsche 1998, 158-170), nu pot să nu remarc totuşi că acestea nu trebuie să 
culmineze în propagarea urii.
Ecoul acţiunii artistei atrage atenţia asupra faptului, că există o deosebire fundamentală 
în comportamentul local în privinţa revalorificării statuilor naţionale sau a celor de factură 
socialistă. Cea de a doua acţiune a lui lang s-a desfăşurat având ca ţinte statuile Parcului de 
Statui, iar această acţiune nu a stârnit nici un ecou local. în mâinile artistei statuile socialiste 
s-au desprins de orice context politic şi ideologic, mai mult, acest context a devenit parcă o 
pură ficţiune, un decor, în timp ce statuile s-au transformat în culisele erotice ale performance-
ului artistei, avansând în puneri în scenă ready-made. Manechinele de femei din plastic, 
care interferează cu statuile (amplasate sub picioarele statuilor, agăţate pe mâinile lor etc.) 
cu certitudine amintesc de toposuri vizuale hollywoodiene. folosind tipologia Susan Buck-
Morse, “simbolurile maselor” şi “spectacolul de masă” care împreună devin baze ale “bogăţiei 
dorinţelor reciproc complementare” (Buck-Morse 2002, 176), putem spune că după căderea 
socialismului tipurile nu mai pot fi separate atât de clar, aşa cum era posibil acest lucru anterior, 

în anii treizeci, sau în cele ale războiului rece. Prin figura lui King Kong industria americană 
de filme a oferit un anumit fel de strategie de refugiu în timpul marii crize mondiale. Asta, 
în timp ce statuia gigantică a lui lenin, care trebuia să stea pe acoperişul proiectatului dar 
nicodată realizatului Palat al Sovietelor de la Moscova, era menită să creeze extaz socialist 

exact în perioada proceselor politice, exilurilor şi execuţiilor în Uniunea Sovietică stalinistă. Cele 
două mecanisme – idealul propus de industria capitalistă a filmului şi construirea de castele 
de nisip utopice în socialism – sunt reduse la un numitor comun de Buck-Morse, susţinând 
că “semnificaţiile viselor sunt ambivalente, ele oscilează între teamă şi dorinţă” (Buck-Morse 
2002, 176). Putem ajunge şi mai aproape de sensul intervenţiilor artistice de la Budapesta, 
prin folosirea metaforei lui Mitchell numită “sindromul King Kong” (Mitchell 1992, 75), conform 
căruia “trupul femeii albe se situează între raţionalismul iluminist şi barbarie”. în această 
construcţie, omul alb reprezintă productivitatea, iar fiara distrugerea. Dacă interpretăm în acest 
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cadru teoretic intervenţiile lui liane lang, ajungem la concluzia că rolurile încep să se modifice: 
în rolul fiarei învinse vom găsi statuile socialiste est-europene. Conform toposului anterior, 
practica artistică socialistă a spaţiilor publice şi arta individuală capitalistă se ordonează şi ele: 
cea socialistă ajungând într-o categorie de “civilizaţie” mai puţin avansată faţă de arta apuseană, 
(presupus) mai liberă şi lipsită de inflexiuni ideologice. Această atitudine de sfidare corespunde 
în mod egal atât concepţiilor şi canoanelor istoriei artelor din vest, cât şi celor din Europa de 
Est, după schimbarea de regim. Ea se reflectă de asemenea şi în practica managerilor artei: în 
ţările fostului bloc estic, după căderea socialismului, reprezentarea artei realismului socialist nu 
mai este de găsit în muzee. A dispărut din contextul respectiv, dar şi din discursul artistic, a fost 
plasată în parcuri de statui sau muzee ale socialismului, ca ilustraţie a unei experienţe istorice 
intimidante, ilustraţie menită să contracareze cele scrise de istoriografia socialistă. Expoziţia 
din Centrul de Artă Modernă şi Contemporană (MODEM) din Debreţin,  cu titlul “Comunism 
cotidian”, a atras atenţia tocmai asupra acestei anomalii, fiind prima care priveşte ca obiect 
de cercetare istorică – în contextul muzeelor de artă – fenomenul realismului socialist. Deşi 
după schimbarea de regim s-a făcut o încercare de prelucrare a temei (györgy-Turai 1992), o 
monografie mai serioasă, făcută cu exigenţă ştiinţifică nu a apărut decât recent (Prakfalvi-Szűcs 
2010).
Pe tărâm autohton bântuie încă moştenirea modernismului, cu toposurile prin care s-au 
împotrivit realismului socialist, susţinând că implicarea socială şi discursul realist nu face parte 
din artă. Continuă să se perpetueze o suspiciune şi neîncredere izvorâtă din rărunchi împotriva 
operelor care tratează teme politice. Deşi în ultimii ani s-au înmulţit manifestările artei critice, 
care se concentrează asupra problemelor sociale, prezenţa lor continuă încă să fie mai degrabă 
sporadică. Comerţul cu obiecte de artă are şi el o contribuţie în ignorarea rolului social al 
artei, şi în încorsetarea ei într-o funcţie de artizanat producător de obiecte (de lux). Retorica 
autohtonă încă face o legătură directă între arta politizată, activistă, şi o descrie cu epitetul de 
“socialistă”, iar acest epitet este net descalificator în ochii opiniei publice artistice mai largi.
la periferii, în zonele de graniţă, unde politica simbolică se manifestă mai pregnant ca 
în centru, problemele sociale pot fi ignorate mai greu, în consecinţă, mai multe proiecte 
abordează problema tensiunilor sociale şi etnice. După declaraţia regizorilor, scopul proiectului 
Transart communication.Public Dialog, organizat paralel la Komárom şi Komárno este: 
“Reflexia comună şi reînnoită asupra problemelor legăturilor interetnice şi multiculturale, 
cu o privire specială asupra relaţiilor de convieţuire actuale, maghiaro-slovace. 20 de artişti 
maghiari şi slovaci îşi realizează proiectele legate de temă, pe ambele maluri ale Dunării, în 
spaţiile publice din Komárom şi Komárno, în speranţa că ele vor contribui la soluţionarea 
în stil european a tensiunilor şi inegalităţilor culturale şi etnice încă mai existente”. De fapt, 
aveau intenţia de a interveni asupra spaţiilor publice ocupate politic şi ideologic, cu scopul 
de a face auzite şi vizual percepute mesajele lor diferite de cele oficiale, conform funcţionării 

cu adevărat democratice a spaţiului public. Vroiau să demonstreze că ideologia naţionalistă 
promovată de ambele părţi, este în contradicţie cu caracterul multietnic şi multicultural al 
zonei de graniţă, iar colaborarea culturală are tradiţii la fel de vechi, ca şi tensiunile create 
conform intereselor politice. Artiştii au reflectat nu numai asupra conflictelor şi abuzurilor cu 
caracter ideologic, dar au demonstrat că zonele cu populaţie mixtă, cum sunt cele de graniţă, 
ar trebui să fie transnaţionale mai degrabă, decât zone în care graniţele sunt privite ca nişte 
linii de demarcaţie, dincolo şi dincoace de care o cultură încearcă să devină dominatoare 
în defavoarea celeilalte. în spiritul acestor convingeri, au organizat în 2008, la Bratislava, şi 
expoziţia “határmentiek” (Borderers/ludia z hraničýh zón)[Oameni din zona de graniţă]. “Există 
cazuri în care graniţa oricărei ţări, concepută ca linie de demarcaţie, nu este în sincron cu 
exigenţele şi sentimentele reale ale oamenilor care trăiesc în zonă “(grúň 2008, 4).
Doi ani mai târziu, când situaţia a început să se agraveze, în cadrul proiectului Transart 
Communication.Public Dialog, performance-ul lui Szombathy Bálint a atras atenţia asupra unui 
fenomen paralel, dar legat de cele de mai sus: asupra amneziei colective. Străbătând ambele 
maluri ale Dunării în postură de om-reclamă, dar fără să facă publicitate unei mărci sau reţele, 
purta alternativ drapelele unor ţări socialiste destrămate (Uniunea Sovietică, Cehoslovacia, 
Iugoslavia) cu inscripţia în limba maghiară, slovacă şi sârbă: Aminteşte-ţi! [Emlékezz!] fiind 
din Voivodina, artistul cunoaşte bine fazele edificării naţionale, în care miturile şi iluziile 
implică rescrierea sau radierea trecutului, necesitând pentru asta un fel de tabula rasa. Artiştii 
slovaci Moravčik şi jaro Varga au încercat să inverseze tocmai acest fenomen. Moravčik, prin 
intervenţia ei site-specifică, a făcut-o propriu zis, întorcând – cu postamentele lor inscripţionate 

– acele statui care în 1945 au fost luate din clădirea Oficiului de Muncă, dezvelind numele 
figurilor (în majoritate maghiari), care au fost şterse din memoria istorică locală (Takáts Sándor, 
jedlik Ányos, Pázmándy Péter, Konkoly Thege Miklós). Varga a făcut linia subţire – care separă 
istoria crezută ca fiind autentică şi cea închipuită, mitizată – să dispară, când pe ambele părţi 
ale frontispiciului aceleiaşi clădiri a pus inscripţii (în limba slovacă, respectiv, maghiară), ce 
păreau vechi şi care au redat un citat din Antoni greylin: “Moştenirea culturală nu este identică 
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cu identitatea naţională.”
Creaţia lui Németh Ilona – una dintre organizatoarele proiectului –, intitulată “Căutarea unui 
loc ideal pentru statuie” este o statuie împachetată, atârnată de braţul macaralei, dar lăsată fără 
cap pregătită pentru transport pe o automacara. Capul poate fi înlocuit după plac, adecvat 
schimbărilor cursului politic. Această stare de atârnare este o aluzie la meschinăria amplasării 
şi strămutării de statui, un comentariu direct la războiul statuilor. De fapt, ea realizează ideea 
artiştilor ruşi emigranţi, Komar şi Melamid, care în 1992 la întrebarea pusă tot de ei “Ce e 
de făcut cu propaganda Monumentală?” – sau, cu alte cuvinte, ce e de făcut cu statuile de 
propagandă socialistă, devenite desuete? – au răspuns cu această idee (András 2009, 296). Cu 
ideea reluată Németh atrage atenţia asupra faptului, că nici după douăzeci de ani dilema nu a 
fost soluţionată, mai precis, că ea a renăscut într-o manieră naţionalistă.

Mai mulţi artişti au reacţionat la situaţia ingrată, în care ţările din zonă caută reciproc 
discreditarea culturii celuilalt. Statuia efemeră, amplasată în spaţiul public de Martin Piaček, 
intitulată “Acadele Naţionale”, consumabilă, vopsită în culorile naţionale slovace şi, respectiv, 
maghiare, atrage atenţia asupra violentării şi manipulării simbolurilor naţionale, şi asupra 
sloganelor aţâţătoare la ură naţională, având mesajul: fiecare să o lingă pe cea care îi convine. 
Róza El hasszan a pus la vedere o “Minge de fotbal care plânge” cu lacrimi din mărgele de sticlă, 
deoarece pentru cercurile naţionaliste meciurile de fotbal erau prilej de zăzanie, de creare de 
conflicte care şi ele erau legate de războiul statuilor. 
în anatomia violenţei etnice, “punerea de etichete”, folosirea epitetelor simplificatoare, 
jignitoare, are un rol de importanţă centrală. Prin ele, câte o grupare etnică încearcă să-i 
convingă pe cei din afară despre justeţea măsurilor luate, arătând că în partea cealaltă – în 
cazul nostru – se află “mongoloizi necivilizaţi“ . Cealaltă funcţie a etichetării, rezidă în controlul 
limbajului – etichetarea niciodată nu este gratuită, ea reprezintă întotdeauna un act politic 
(King 2010, 74). în munca lor, gruparea care activează din 2006 numită Kassa Boys, alcătuită din 

artişti slovaci (Tomáš Makara, Radovan Čerevka, Peter Vrábel), problematizează declaraţiile lui 
jan Slota, liederul extremei dreapta. în lucrarea lor intitulată “Muzeum” , cu “wunderkammer”-
ul din secolul xxI, interpretează la propriu, reprezintă ca într-un panoptic elucubraţiile, 
etichetările, învinuirile, viziunile scăpate de sub control ale lui Slota, cu privire la maghiari. Cu 
ajutorul unor tehnici de manipulare fotografică ei vizualizează spusele lui Slota despre göncz 
Kinga, conform cărora aceasta ar fi o “nenorocită cu părul zburlit” – înfăţişând-o pe ministrul 
de externe maghiar în formă de vampir; iar când Slota descrie statuia Szent István ca “o paiaţă 
călare”, Kassa Boys ciopleşte un clown pe cal. Altădată Slota numeşte maghiarii “mongoloizi cu 
picioare strâmbe”, pe “mârţoage”, iar grupul face un material ilustrativ şcolar pe această temă. 
Pasărea mitică a maghiarilor, turul este apostrofată ca un “papagal urât”, iar în interpretarea 
ironică Kassa Boys, exact aşa apare.
Etichetele folosite de Slota aduc aminte de retorica folosită de naţionaliştii slovaci între anii 
1939-1940. Pentru a exemplifica, cităm ieşirea secretarului Partidului Naţional Slovac josef 
Kirschbaum, după care “Maghiarii sunt o rasă ţigano-jidană, hrănită cu lapte da cal, iar dacă 
au ceva cultură, de la noi au luat-o” (janek 2010, 124). în 1940 au fost organizate demonstraţii 
antimaghiare în mai multe oraşe, cu slogane ca: “Totul e al nostru, de la Vác la Poprad! Asia e 
a voastră, acest pământ ne aparţine!” “Slovensko pentru slovaci, Asia pentru unguri! luaţi-vă 
boarfele şi căraţi-vă în Asia!” După cum se vede, nu numai retorica este asemănătoare, ci şi 
mecanismele prin care conflictele etnice pot fi convertite în antisemitism sau ură faţă de romi. 
în mod conştient sau nu, portretul-tip al maghiarului, făcut de Čerevka pe baza declaraţiilor lui 
Slota, ne trimite la caricaturile antisemite din anii ’30.
Polemica consecventă dusă de artiştii slovaci cu istoriografia naţionalistă, cu crearea de mituri 
şi cu formele reprezentării naţionale, nu se opreşte doar la formele extremiste ale acestora. 
O lucrare de mai de demult al lui Martin Piaček intitulată “Părinţii naţiunii” (2006), o serie de 
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fotografii concentrate asupra “imaginea în spaţii publice ale eroilor mişcării naţionale slovace 
din secolul xIx, pune accentul în mod apăsat pe reprezentarea statuară a simbolurilor 
corporale ale sexului/paternităţii”.  fotografiile ironice, nu departe de blasfemie, concentrate la 
partea de jos ale eroilor naţionali, sugerează pentru noi mesajul de imposibilitate de a procrea, 
impotenţă. Dacă însă ne vom apropia de aceste fotografii dinspre interpretarea teoretică a 
masculinităţii, putem contura un alt mod de semnificare. Concepţia modernă a masculinităţii 
s-a format paralel cu instituţiile societăţii patriarcale. Naţionalismul născut în secolul xIx, 
şi cel renăscut pe ruinele socialismului în secolul xxI se bazează deopotrivă pe valorile 
patriarcale, tradiţional-conservatoare: familie, religie, misoginism şi subordonare feminină. în 
privinţa interpretării psihologice, teoretice a masculinităţii, îl cităm pe lacan, care în opera sa 
“The significance of the phallus” numeşte “etalarea publică a potenţei” ca fiind caracteristică 
feminină, deoarece în cultura noastră exhibiţionismul se asociază automat cu femeia (lacan 
1977, 291). Alphen e de părere, că în cultura noastră interdicţia reprezentării vizuale a penisului 
este motivată de faptul că organul sexual masculin este stabil doar în transformarea sa 
simbolică, phalică, şi imprevizibil în realitatea sa corporală, deci, ca semnificant al puterii îşi 
îndeplineşte funcţia cel mai bine dacă rămâne invizibil. (Alphen 1994, 260-271) în această 
accepţie părinţii naţiunii sunt purtătorii simbolici al puterii, deci nu au nevoie de etalarea 
fizică a potenţei lor. Alphen arată şi faptul că în lumea noastră în curs de schimbare ca efect 
al globalizării, migraţia (Alphen 2005b) şi cultura homo (Alphen 2005a) erodează puternic 
concepţia modernă a masculinităţii, dar naţionalismele est-europene încearcă reînvierea unei 
construcţii gender-construcţii anterioare. Boris Buden ne atrage atenţia asupra faptului că 
nu putem vorbi de un concept de naţionalism omogen, universal, având în vedere existenţa 

a numeroase forme diferite de naţionalisme (Buden 2007, 12-17): naţionalism de tip vestic 
apărut în urma migraţiei, caracterizat fiind de xenofobie şi antiislamism, iar în naţionalismul 
ţărilor postsocialiste, patologii mai vechi se reînnoiesc.
Anti-monumentele lui Piaček reprezintă o formă de critică autentică la adresa fabricării de 
mituri şi de naţionalism exclusivist, îndreptată cu ură împotriva popoarelor vecine. El redă 
momentele ruşinoase sau îndoielnice ale istoriei Slovaciei din secolul xx prin statui mici, 
albe, un fel de monumente-mutante miniature. Se referă la momente în urma cărora ţara a 
alunecat în situaţii extreme, violându-şi cetăţenii, ignorând normele statului de drept şi cele 
ale democraţiei. Creaţiile sale sunt: soclul statuii lui Maria-Terezia făurit de jános fadrusz, 
demolat în 1921; întâlnirea între jozef Tiso, şeful statului slovac şi hitler, care a avut ca rezultat 
exterminarea evreimii locale (1939); Edvard Beneš, preşedintele Cehoslovaciei semnează 
decretul prin care maghiarilor şi germanilor li se revocă drepturile minoritare (1945); asasinatul 
politic al cărui victimă a fost Róbert Remiáš, care ar fi fost martor cheie într-o cauză implicând 
lipsire de libertate şi şantaj (1996).
Alţi artişti îşi asumă mai degrabă rolul de mediator, propunând soluţii simbolice pentru 
rezolvarea tensionatelor legături de vecinătate. în performance-ul intitulat “Căsătorie mixtă” al 
lui Eperjesi Ágnes organizat în cadrul proiectului Transart Communication autorii de diferite 
naţionalităţi şi de sex diferit ale Dicţionarului Slovac-Maghiar şi Maghiar-Slovac s-au căsătorit 
în cadrul unor ceremonii festive. Paginile dicţionarului au fost revalorificate într-o acţiune 
de stradă de Mécs Miklós: a pus gemeni să distribuie paginile rupte trecătorilor cu intenţia 
de a testa până unde se poate menţine simetria şi este posibilă traducerea. în momentul în 
care unul dintre gemeni a fost refuzat, nu i s-au primit paginile din dicţionar, firul s-a rupt, 
traducerea, comunicarea a devenit simbolic imposibilă. Un alt organizator al proiectului, juhász 
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R. józsef, în instalaţia lui de sunet intitulată “2 minute”, a schimbat muzica ceasului primăriei – 
marşul lui Klapka – cu muzicile binecunoscute de introducere ale poveştilor de seară pentru 
copii, difuzate de televiziunea slovacă, respectiv de cea maghiară. Cu această soluţie simplă, 
plină de umor, a destins şi a detensionat situaţia, stârnind râsul pe acea piaţă Klapka, pe care 
horthy defila victorios în uniforma sa de marinar, după primul dictat de la Viena. “în aplauzele 
puternice şi uralele entuziaste ale publicului înşiruit, defila horthy, de la marginea oraşului până 
la tribuna festivă, construită special pentru acest scop în piaţa Klapka” (Thurbucz 2009, 158). 
în oraşul Komárno, Sugár jános a transformat o sală dezafectată de cinema în butique 
Empatia, expunând varianta video a performance-ului elevului său Borsos jános, intitulată 
“îngenunchiere naţională”, respectiv şi o pictură de Omara, o pictoriţă romă din Ungaria. 
Problema romă, sensibilă în fiecare dintre cele două ţări, nu a fost reprezentată la acest 
eveniment de două zile în nici un fel, în afara acestei picturi cu rol de semnal. Cu perfor-
mance-ul lui, Borsos jános, purtând însemnele simbolice şi piese din îmbrăcămintea specifică 

a unor grupuri sociale, face un gest de reconciliere, împăcare faţă de cei care sunt excluşi şi 
stigmatizaţi, etichetaţi conform unor stereotipii. Avea intenţia de a compensa acele grupuri 
sociale care sunt dispreţuiţi din cauze rasiale, etnice sau din cauza orientării lor morale. Din 
intenţii similare s-a constituit şi o lucrare anterioară, public art a lui Sugár jános. A expus 
pancarte bilingve (maghiaro-române, maghiaro-slovace şi maghiaro-ţigăneşti ) pe care a înscris 
doar un singur cuvânt: iertare, fără să explice cui i se adresează prin acest gest. Cererile de 
iertare bilingve au creat animozităţi, mergând până la şterpelirea – de către făptaşi necunoscuţi 
– a tăbliţei slovaco-maghiare (Pelesek 2010).
la Komárno, în performance-ul realizat în spaţiu public, lucia Tkacova şi Anetta Mona Chisa au 
imitat – în chip de statuie vie, care se punea în mişcare doar dacă se puneau bani într-un vas 
pus în faţa lor – o demonstraţie de stradă. Acţiunea care urmează tradiţia populară “tableau 
vivant”, nu a reprezentat un eveniment măreţ sau un tablou istoric, ci o manifestare care nu 
are motive şi scopuri clare, nu se ştie de ce, împotriva cui se manifestă, tăbliţele şi pancartele 

purtate fiind goale, de culoare gri. în locul demonstranţilor vedem comedieni de stradă, ale 
căror subzistenţă depinde de performanţa respectivă. Mitul lui Pygmalion se transformă în 
contrarul său, dacă un eveniment întâmplat real cândva, dar uitat, se întrupează în statuie. 
Mesajul dureros al acestui performance spectaculos este că participarea activă a oamenilor 
în făurirea istoriei şi destinului propriu s-a pierdut definitiv: în această distopie gri, în acest 
“performance noir” oamenii sunt surdo-muţi, performeri de stradă dezorientaţi complet. Artiştii 
zugrăvesc în culori sumbre situaţia în care lucrurile se întâmplă deasupra capului oamenilor, 
contrar voinţei lor.
Aceea stare ideală, care este descrisă în legătură cu conflictul israelo-palestinian de conceptul 
de “memorie comună” de către cercetătorul şi activistul de pace israelian Irit Keynan5 , nu se 
poate înfăptui nici în regiunea noastră otrăvită de conflicte etnice permanente, care îşi trag 
seva din traumele netratate ale unui trecut îndepărtat sau mai recent, şi care trecut îndeamnă 
permanent la căutare de ţapi ispăşitori.
Cealaltă regiune, care se evidenţiază în politizare simbolică şi în fenomenele semnalate mai 
sus este – în mod tradiţional – Transilvania. Ea întotdeauna a avut un statut special în gândirea 
publică şi cea politică maghiară. la începutul secolului xx baza “conştiinţei istorice maghiare 
în formare” era că “menirea patriei mici, frăţeşti era să salvgardeze tradiţiile statalităţii maghiare, 

5  Conferinţă susţinută la: The limits of memory. The third Annual Interdisciplinary Memory Conference, 
March 6, 2010, The New School for Social Research, New York.
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cultura maghiară de orientare europeană, să apere maghiarimea de toate ameninţările 
externe” (Egry 2009, 507). în perioada interbelică, “pentru politica maghiară, pierderea 
Transilvaniei ... era un de provizorat care poate fi reparat, şi nu o soluţionare definitivă” (Egry 
2009, 507). în consecinţă, atitudinea ţării mamă era definită de conceptul unităţii naţionale 
şi de necesitatea reviziunii. în perioada socialismului problema a dispărut de pe ordinea de 
zi, în timp ce partea cealaltă practica românizarea susţinută a spaţiului, înrăutăţind situaţia 
maghiarimii minoritare transilvane, ducând lucrurile până la promovarea rău famatului plan 
de sistematizare a satelor. Dacă în momentul schimbării regimului conceptul de reviziune nu 
a apărut clar, formulat în mod direct la nivelurile politicii înalte – şi nici nu putea să apară mai 
ales nu paralel cu ambiţiile de intrare în Uniunea Europeană a Ungariei, în centrul intenţiilor 
de extremă dreapta s-a fluturat ideea Ungariei Mari. Iar odată cu frenezia de amplasare de 
statui – acţiune menită să trezească spiritul maghiarimii cu sprijin de stat – ideea a apărut şi pe 
eşichierul politic transilvan. 
Cea mai mare deosebire faţă de Slovacia este că în cazul Transilvaniei funcţionează încă 
foarte puternic înrădăcinata relaţie centru-periferie, relaţie care îşi are obârşia tot în perioada 
interbelică. Din cauza distanţei, şi din cauza ignoranţei, această relaţie apare în ochii celor din 
ţara mamă ca fiind un fenomen arhaic. “Tot la periferie se referă şi prezentarea elementelor 
folclorice ca fiind autentic transilvane, sau exagerarea rămânerii în urmă ca fiind caracteristica 
de bază a regiunii. Acestea puteau fi legate lesne de imaginea omniprezentă a unei minorităţi 
suferinde, cu referire la dispariţia maghiarimii din oraşele centre ale civilizaţiei, sau – cel puţin 
– cu amplasarea lor la periferia acestor oraşe“ (Egry 2009, 526). Această atitudine este valabilă 
– în linii mari – şi astăzi, având consecinţă pe plan artistic drept plasarea tendinţelor locale pe 
orbite forţate. în autoidentificarea artiştilor, pe lângă caracteristicele etnografice obligatorii, 

apar şi accente de maghiarime strămoşească – aşa cum de altfel se şi aşteaptă din partea lor. 
Atitudinile critice sunt mai puţin compatibile cu o astfel de atmosferă.
în anul 2010, la Miercurea Nirajului din Secuime a fost inaugurată statuia lui Blaskó jános, 
“Principele Csaba” – o donaţie venită din partea fidesz. Ca o avanpremieră a ceremoniei, husari 
călare au străbătut localitatea, în piaţa centrală s-au făcut demonstraţii de arte marţiale, aşa 
cum cerea statutul simbolic al Ardealului. “în mulţime se înălţau steaguri naţionale, steaguri 
cu benzi Árpád, steaguri secuieşti... un membru al gărzii Maghiare a sosit cu o pancartă pe 
care se cerea independenţa Transilvaniei... pancarta a rămas în piaţă în pofida rugăminţilor 
organizatorilor”. 6 Kövér lászló în cuvântarea sa festivă a făcut uz de retorica tradiţională a 
unităţii naţionale: “Primul capitol al reînvierii maghiare îl vom putea scrie împreună în viitor, 
de la Miercurea Nirajului până la Budapesta”.  Această retorică promitea desfiinţarea relaţiei 
umilitoare de centru-periferie, punând în perspectivă posibilitatea tratamentului egal în viitor. 
“Kövér lászló a accentuat în cuvântarea sa: în Transilvania şi oriunde este nevoie de politicieni 
şi de o politică care să reprezinte interesele maghiarilor faţă de străini, şi nu de politicieni care 
să reprezinte interese străine în rândul maghiarilor.”  Un asemenea mod de a pune problema 
îngreunează orice colaborare între artiştii majoritari şi cei minoritari, face aproape imposibilă o 
abordare critică. Despre o colaborare artistică, în care cele două părţi ar fi participat pe picior 
de egalitate – nu putem auzii, în special nu cu artiştii români. Expoziţia care îşi propunea 
titlul de Roşu alb şi verde, şi care a fost organizată la Sfântu gheorghe în sala de expoziţii 
contemporane Magma cu titlul de “felkarolandó felejthető felejtendő” (de Sprijinit, de Ignorat, 
de Uitat), poate fi privită ca o interprindere deschizătoare de drumuri. Artiştii de la Nemze-
ti Művészetért Alapítvány (fundaţia pentru Arta Naţională) 7 – farkas Roland, Antal Balázs, 
Radics Márk, Mécs Miklós şi horváth Tibor – au prezentat creaţii care reacţionează la opere 
caracterizate de o „identitate naţională exagerată”, artificioasă. S-au manifestat critic faţă de 
lucrări care abuzează de- şi monopolizează simbolurile naţionale (Nemzeti, Kokárdamandala), 
care exagerează specificul maghiar cu scopul de a instiga la ură (Piros fehér öld!, Nem vagy ba-
rátom)[Roşu Alb ucide! Nu suntem prieteni] sau la frenezia naţională de a amplasa statui (Turul 
zsákutca, Vatera-Turul)[fundătura Turul,Vatera-Turul] . Titlul expoziţiei este o aluzie la fostele trei 
principii (ale statului maghiar) de politică culturală: de sprijinit, de răbdat, interzis, respectiv la 
varianta actualizată ale lor, la principiile şi exigenţele puse în faţa artei naţionale. graffiti-ul roşu 
a sălii de expoziţie (Mit sütsz ki Szőcs tán cenzurát sütsz ki Szőcs – joc de cuvinte intraductibil. 
Aproximativ: Ce croieşti Cojocare, brodezi cenzură? Szőcs, numele ministrului maghiar al 
culturii = Cojocar în lb. rom.) proiectează temerile legate de o politică culturală controlată, 
pusă în slujba intereselor politice. Această atitudine politică a artiştilor maghiari radicali a fost 
taxată drept provocativă de câţiva membri influenţi al societăţii artistice locale. 

6  Székelyhon.ro: http://www.szekelyhon.ro/news/news/11934/kover-laszlo-leplezte-le-csaba-kiralyfi-
szobrat.html

7  http://www.nmalapitvany.tk/fff.html 
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Absurditatea şi anacronismul rivalităţilor naţionale exacerbate de înalta politică, este resimţită 
mai ales de artiştii de provenienţă ardeleană care s-au stabilit şi îşi desfăşoară activitatea 
în Ungaria şi care în cursul construirii noii identităţi – în mod inevitabil – s-au confruntat 
cu semnificaţia şi folosirea simbolurilor naţionale, cu manipularea lor. în videoul lui KissPál 
Szabolcs (2001), intitulat “Rever”, corul cântă pe muzica imnului naţional român textul imnului 
naţional maghiar, trecând astfel de o linie care frizează blasfemia în căutarea unei identităţi 
naţionale. Kerezsi Nemere este preocupat şi el de trasarea arbitrară a graniţelor. în fotografiile 
sale poetice (2002) făcute pe această temă, două pietre de hotar amplasate în 1920 sunt 
absolut identice, doar o literă diferită semnalează până unde se întinde patria unui popor şi 
unde începe patria celuilalt. Pietrele pline de licheni, înconjurate de bălării asemenea unui 
memento, ne dezvăluie durerea şi suferinţele cauzate de trasarea şi modificarea graniţelor, 
de asemenea multele victime care au căzut – şi cad încă – în interesul a ceea ce se numesc 
“comunităţi virtuale” (Anderson 2006). într-un performance de al lui, făcut în 2007, revine la 
această idee, fluturând un steag fără culoare, confecţionat din metal, până leşină sub greutatea 
lui. într-un video de un minut, realizat de horváth Tibor intitulat “Co.co” (2010), steagul îşi pierde 
culoarea din cauza vociferărilor nearticulate care se aud, fără să aflăm dacă de frică sau de 
ruşine, dacă vociferările i se adresează, sau se petrec în numele său.
Charles King distinge – fără să le califice – două tipuri de naţionalism: “Până ce naţiunea se 
compune din indivizi înzestraţi cu drepturi, naţionalismul este un factor util în unificarea 
comunităţii în faţa unui duşman extern. Dar dacă interesele comunitare contravin intereselor 
indivizilor care o compun, atunci naţiunea devine inamicul libertăţii umane” (King 2010, 23). 
King deosebeşte naţionalismul “cetăţenesc” care se bazează pe iubirea de ţară şi conferă 
protecţie în faţa inamicilor, de naţionalismul “etnic”, exhaustiv în care “vrerea comună a naţiunii 
definită cultural, contravine voinţei individuale (King 2010, 31) şi pereclitează libertatea “prin 
subordonarea libertăţii individuale exigenţelor unei comunităţi.” De fapt, el argumentează 
pentru o identitate naţională mai largă, faţă de naţionalismul bazat pe rasă, etnie sau 

“comunitate de sânge”: “naţiunea, dacă se bazează pe stimă faţă de individ, poate ajuta la 
răsturnarea unui despotism străin… şi poate conferi protecţie faţă de abuzurile statului, 
putând (astfel) să înfrâneze tendinţele naturale ale acestuia spre centralism şi absolutism”. 
Ne atrage atenţia asupra faptului că ţările din care lipsea coeziunea generată de conştiinţa 
puternică a unităţii “au căzut victime unor despoţi, care au impus unitatea de sus, cu preţul 
suprimării libertăţilor individuale” (King 2010, 32). în regiune cunoaştem foarte bine ambele 

tipuri de despotism: regimul sovietic a sacrificat identitatea locală şi naţională pe altarul 
internaţionalismului proletar, dar şi cealaltă extremă, naţionalismul etnic e binecunoscut, 
creează constant tensiuni, are pretenţii teritoriale bazate pe o ideologie naţională exhaustivă, 
în numele unei comunităţi perene, străvechi, dar abstracte. în micile state duşmane care s-au 
înfiinţat pe teritoriul imperiilor tradiţional multiculturale, naţionaliştii se întrec pe piaţa miturilor 
şi istoriilor naţionale rivale, pe baza cărora definesc pământul natal revendicat. Arta are un rol 
important în formularea învăţămintelor istorice, în aducerea la lumină a lor, în diagnosticarea 
simptomelor patologice, a anomaliilor, în arătarea distorsiunilor, în prelucrarea traumelor. 
Rolul ei nu e câtuşi de puţin să slujească aceste ideologii, ci să menţină potenţialul critic şi să 
stimuleze discursul public. 

Traducere de Meister Róbert
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are treCutul viitor?
(dilemele arhiteCturale ale oraşului post-
soCialist pe exemplul loCalităţii debreţin)

Erzsébet Ágota Berta 

Oraşul post-socialist reprezintă o configuraţie hibridă. în parte urmează procesele de 
reorganizare post-moderne ale oraşului vest-european, în parte reprezintă anomaliile sociale 
şi culturale ale transformării post-socialiste a spaţiului central-est european. Tocmai îmbinarea 
acestor două “post”-stări creează oraşul post-socialist, conferindu-i în acelaşi timp şi caracterul 
hibrid. Analizând actualul proces de transformare al Budapestei, zoltán fejős porneşte tot de 
la cele două “post”-caracteristici ale oraşelor central-est europene de după 1989, formulând 
teza conform căreia “aici globalizarea nu e pur şi simplu simptomul post-modernului şi/
sau consecinţa acestuia, ci varianta post-socialistă a localizării,” astfel încât “cele două «post»-
trăsături (...) constituie structuri amestecate care nu pot fi sesizabile în altă parte.” (fejős 2002)
în vestul Europei, respingerea colectivă a teoriilor modernităţii din domeniul arhitecturii, 
dezvoltate în practica urbanismului, precum şi necesitatea descoperirii de noi funcţiuni ale 
oraşului începând cu anii 1970 au dat startul acelor procese de transformare, puse în practică 
în cursul lucrărilor de reabilitare şi reconstrucţie pe baza cărora s-a format imaginea oraşului 
post-modern până în anii 1990. Este cunoscut faptul că comunitatea utilizatorilor a criticat mai 
ales aşa-numitele efecte ale senzaţiei de inospitabilitate (Unwirtlichkeit) ale oraşului modern, 
adică tehnologia blocurilor de locuinţe din panouri prefabricate, texturile de materiale rigide, 
precum şi lipsa de intimitate şi pierdere a identităţii locale ca efect al ridicării cartierelor de 
blocuri. (Mitscherlich 2008). De asemenea, este cunoscut şi faptul că formarea societăţii 
bunăstării în Europa occidentală în anii 1970 a atras după sine şi necesitatea elaborării unei 
noi concepţii privind spaţiul urban. Aşadar, concepţia moderniştilor despre oraşul funcţional, 
orientat spre munca de producţie, a fost înlocuită cu concepţia oraşului-spectacol sau 
-festival orientat spre consum, care a dezvoltat şi/sau folosit arhitectura post-modernă care 

Oraş post-modern în prezentare post-socialistă

prin intermediul suprafeţelor sale pline de culoare, a formelor sale neo-eclectice istoricizante, 
precum şi a dimensiunilor moderate a putut crea nu numai râvnita iluzie a confortului, ci şi o 
identitate locală.
După 1989, în ţările din spaţiul central-est european, arhitectura modernă, pe lângă faptul 
că era considerată dezumanizantă, a mai fost şi etichetată politic. Aşadar, în Ungaria, nu 
este întâmplătoare folosirea pe scară largă a sintagmei “realist-socialist” (szocreál) pentru 
a descrie blocurile din panouri prefabricate, şi aici nu e vorba doar de lipsă de cunoaştere 
dacă în mentalul comun întreaga arhitectură din perioada socialismului este considerată 
realist-socialistă, cu toate că politica socialistă din domeniul construcţiilor utiliza concepţiile 
arhitecturii moderne privind spaţiul urban şi locuinţa încă din anii 1960. Tocmai aplicarea 
socialistă a arhitecturii moderne (în special utilizarea ei ca un instrument al puterii pe clădirile 
reprezentative) a condus la starea de ostilitate faţă de arhitectura modernă în arealul central-
est european, nu numai datorită handicapurilor sale în materie de dezvoltare urbană, ci şi 
a conţinutului ideologic care li s-a atribuit şi care e greu de şters. Evident, ca o consecinţă a 
acestui fapt, atitudinea ostilă a devenit mult mai vehementă.
Transformarea oraşelor (şi implicit a peisajului urban) în fostele ţări socialiste a început 
prin distrugeri cu caracter simbolic (demolări, îndepărtarea sau schimbarea funcţiei unor 
monumente publice, sau redenumirea de străzi şi instituţii), apoi a continuat cu privatizarea 
accelerată a imobilelor, în urma căreia numeroase clădiri publice şi imobile de locuit, dar şi 
terenuri publice din spaţiul urban au devenit proprietate privată. însă în decursul acestui timp 
excepţional de scurt nu au fost adoptate legi şi create instituţii în domeniul construcţiilor, care 
să reglementeze eficient activitatea noilor proprietari şi investitori particulari în această privinţă. 
în noua sa calitate de proprietate privată, fosta proprietate obştească, care era subsumată 
urbanităţii oraşelor, a devenit importantă doar ca sursă de profit privat, iar proprietarul, deloc 
preocupat de mecenatul colectiv, de obicei a exploatat fără scrupule potenţialul de profit al 
imobilului deţinut. Mai mult decât atât, acesta a demonstrat aceeaşi lipsă de scrupule şi limite 
şi atunci când şi-a impus propriile gusturi arhitecturale şi vizuale. Deoarece pretenţiile pentru 
auto-reprezentare şi profit au putut fi satisfăcute concomitent în activitatea de construcţie, în 
anii 1990, pofta de a construi a fost foarte mare în fostele oraşe socialiste din arealul central-
est european. De la Moscova până la Berlin, fostele oraşe socialiste au primit o nouă faţă cu o 
rapiditate demnă de invidiat, însă într-un context sociologic şi arhitectural în care investitorul 
nu a fost preocupat de oraş, ci de terenuri, nu a fost interesat de viitorul oraşului, ci de profi-
tul rapid, această stare de fapt fiind modificată cel mult de pretenţia spre auto-reprezentare. 
Particularităţile arhitecturale care au creat noua faţă a oraşelor – volumul uriaş al clădirilor, 
aglomerarea construcţiilor, funcţia de utilizare monolitică (şi anume dominaţia consumului), 
formele post-moderne şi eclectice – au înscris acest sistem de relaţii aparţinând sociologiei 
puterii şi a gustului în spaţiul oraşelor central-est europene de la sfârşitul secolului xx.
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Dar şi alte aspecte ale schimbării sociale – procesele de ghetoizare, mahalizare, şi gentrificare 
care se completează reciproc – s-au înscris în spaţiul urban, punând amprenta segregării 
sociale asupra structurii urbane. Cartierele de locuinţe, precum şi locuinţele sociale lichidate, 
în care au locuit milioane de oameni, nu puteau fi nici uşor demolate, nici uşor de reconstruit, 
deoarece noii proprietari ai acestora nu aveau puterea financiară care să le permită aşa 
ceva. Totuşi, odată cu migraţia păturilor mai avute şi a intelectualilor şi sosirea noilor locatari 
(persoane cu un nivel de venituri şi educaţie scăzut, cu o situaţie defavorabilă, sau fără un 
loc de muncă), a început procesul de mahalizare a acestor zone, în paralel desfăşurându-se 
procesul de revitalizare (şi izolare) a zonelor neglijate arhitectural şi a aglomeraţiilor unde s-au 
aşezat păturile mai avute. Structurii urbane moderne funcţionaliste, egalizante prin intermediul 
simbolisticii sale sociale, care a definit oraşul socialist din anii 1960 până la căderea regimului, 
i s-a suprapus astfel o altă structură până la începutul mileniului III, şi anume structura urbană 
segregată, născută din acţiunile opuse şi pline de tensiune ale sărăcirii/îmbogăţirii sociale. 
Desigur, împreună cu peisajul arhitectonic corespunzător: pe de o parte, avem blocurile din 
panouri prefabricate “înfrumuseţate” şi domesticite cu ajutorul unor tehnologii improvizate 
casnice (arce vopsite pe geamurile pătrate, balcoane pline de culoare sau loggii acoperite cu 
sticlă), iar pe de alta, avem vile construite după un design unic, într-un stil “trendy” (country 
home, post-organic, minimal-art) sau parcuri rezidenţiale.
Oraşul post-socialist reprezintă o configuraţie urbană în formare şi deschisă, căreia îi este certă 
doar originea, şi anume oraşul socialist modern. Nu are însă o reprezentare proprie asupra 
viitorului, iar deşi punctul de pornire al planificării sale strategice este întotdeauna viziunea 
asupra viitorului, conţinuturile acesteia le importă din brand-urile urbane post-moderne vest-
europene. Mărcile urbane din Ungaria sfârşitului de secol xx, precum “oraş creativ,” “oraş fără 
frontiere,” “oraş locuibil” sau “oraş inteligent,” reprezintă o dovadă în acest sens. Acea teorie a 
urbanismului modern preluată şi în perioada socialistă, conform căreia oraşul şi viitorul acesteia 
pot fi proiectate prin intermediul arhitecturii (arhitectului) vizionar(e), a fost negată de realitate 
şi respinsă ca o utopie prezumţioasă de către strategiile urbane ale neo-liberalismului post-
modern. Dar, deoarece în ţările vest-europene competiţia liberă a calităţii este asigurată printr-
un sistem de concurs de proiecte deschis, iar validarea intereselor comune este garantată de 
cultura democraţiei cu o tradiţie de câteva sute de ani, proiectele referitoare la viitorul oraşelor 
pot fi realizate în cadrul unor structuri mai complexe şi difuze decât voinţa politică autocrată 
din domeniul construcţiilor. Ca urmare a stării de subdezvoltare a culturii civice democratice şi 
a sistemului instituţional, oraşele post-socialiste din spaţiul central-est european, deşi au scăpat 
de directivele politice, au intrat sub influenţa directivelor banului, ceea ce nu favorizează 
viitorul comun, ci interesul individual. Aşa poate fi explicat faptul că deşi marketingul oraşului 
post-socialist susţine lozincile humanitas-ului post-modern, dezvoltarea urbană urmează şi 
revendică (sic!) tehnicile capitalismului sălbatic.

Oraşul post-socialist din spaţiul central-est european este greu locuibil. Eforturile de dezvoltare 
urbană ale municipalităţilor, care s-au înscris pe calea forţată a administrării lipsurilor, 
incertitudinea culturii formatoare de gusturi şi spaţii arhitecturale, precum şi anomaliile sociale 
care copleşesc individul, reprezintă alte efecte ale senzaţiei de inospitabilitate (Unwirtlichkeit) 
care dublează sentimentul de alienare moştenit din oraşul modern socialist. în plus, aplicarea 
post-socialistă a tendinţelor arhitecturale şi urbanistice post-moderne a conferit şi ea noi 
accente efectelor locale ale senzaţiei de inospitabilitate (Unwirtlichkeit) în oraşele central-est 
europene (deşi în Europa de vest au creat măcar iluzia oraşului ospitalier). în mod paradoxal, 
versiunea post-socialistă a arhitecturii post-moderne, care a apărut pe scenă împreună cu 
programul său de restabilire a tradiţiilor regionale, a identităţilor locale şi a spiritului locului 
(genius loci), joacă un rol în crearea caracterului de non-lieux (Augé 1992) al oraşului globalizat.
Recent, acest proces specific regional al dezvoltării urbane contemporane a ajuns în centrul 
preocupărilor mai multor discipline ştiinţifice. Aşa cum în anii 1970, Imperiul Austro-Ungar, 
considerat o periferie a Europei, a ajuns în prim-planul cercetărilor din domeniul istoriei şi a 
ştiinţelor sociale, la fel asistăm în momentul de faţă la o revenire a acestei regiuni în centrul 
preocupărilor ştiinţelor culturale. în scopul cercetării acesteia au fost elaborate numeroase 
proiecte interdisciplinare şi interregionale care au avut ca rezultat publicarea unor importante 
studii ştiinţifice. (Pichler–Marinelli-König 2008; Kovács 2010; http://kek.org.hu/2010) De altfel, 
istoria socială care se dezvăluie ca spaţiu urban, precum şi spaţiul urban care poate fi lecturat 
ca istorie socială, înfăţişează cu o densitate exemplară procese politice, sociale şi estetice în 
arealul post-socialist. Acesta este motivul pentru care cercetările de politologie şi ştiinţe sociale 
privind post-socialismul prelevează cu plăcere mostre din spaţiul urban, în vreme ce cercetările 
asupra oraşelor îşi îndreaptă cu plăcere atenţia către procesele post-socialiste ale oraşelor din 
spaţiul central-est european. Interogaţiile antropologiei culturale şi cele aparţinând teoriei 
identităţii şi memoriei au contribuit la deschiderea de noi orizonturi în cercetarea sa la sfârşitul 
mileniului trecut (aşa cum şi cercetarea memoriei culturale şi-a găsit subiectul paradigmatic 
în fenomenul oraşului post-socialist). Oraşul – unde timpul istoric ni se dezvăluie tectonic 
în straturile spaţiale şi arhitecturale ca o experienţă sincronizată – este o veritabilă “maşină 
a memoriei” care transpune multi-temporalitatea trecuturilor în simultaneitatea spaţiului. 
Etapele trecutului recent care comprimă timpul, precum post-socialismul, sunt deosebit 
de instructive, deoarece aici dinamica proceselor sociale în parte se accelerează, în parte se 
încetineşte, iar spaţiul urban nu aşează timpurile culturale pur şi simplu una peste alta, ci ne 
dezvăluie momentul multi-temporal de o manieră aproape euristică în instantaneul ciocnirii 
diferitelor caractere arhitecturale. în opinia mea, aceasta este paradigma în cadrul căreia poate 
fi abordată – foarte atractiv – şi problema dezvoltării urbane a Debreţinului pe parcursul 
ultimelor decenii: atât aspectul vizual şi arhitectural al spaţiilor sale publice, cât şi utilizarea lor 
comună, sau strategia de dezvoltare urbană a municipalităţii şi anomaliile din implementarea 
acesteia.
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loc al memoriei, non-loc, monument – 
crearea spaţiului public pe parcursul a trei teme

Prima temă: Locul memoriei în mediul internaţionalist al blocurilor din 
panouri prefabricate 

“locul reprezintă toate acele lucruri pe care le căutăm în el, pe care le cunoaştem despre 
el, şi cu care îl asociem.” (Assmann 1999, 330). în cadrul naraţiunilor istorice şi literare despre 
Debreţin, oraşul ca urbanitate construită, precum şi arhitectura construită ca forţă formatoare 
de cultură figurează mai degrabă la capitolul lipsuri. însă, aceste naraţiuni nu numai că au 
criticat subdezvoltarea mediului construit şi lipsa urbanităţii ca fiind un fapt revoltător, ci le-au 
şi exotizat cu numeroase ocazii: au prezentat ca fiind spiritul locului, un fel de genius loci, 
faptul că Debreţinul aşa e oraş, că nu este oraş. Aproape toate sursele narative despre oraş 
au interpretat perioada formării sale din Evul Mediu timpuriu ca pe o “enigmă” metafizică. Au 
considerat demn de explicat cum a fost posibilă fondarea oraşului într-un spaţiu geografic şi 
geopolitic atât de ostil urbanităţii, unde nu exista apă, munte, sau piatră pentru construcţia 
unui zid de apărare, şi unde drumurile, la răscrucea cărora este poziţionat, erau teatrul unor 
permanente ciocniri armate. Explicaţia, care mai târziu a devenit parte a mitului etiologic al 
comunităţii locale, a prezentat această stare de fapt ca pe un miracol, interpretând-o ca pe un 
semn al caracterului său de “ales,” al misiunii sale de îndeplinit în numele comunităţii locale, dar 
şi naţionale. (Balogh 1969, 12) Aşa s-a născut acea metaforă urbană, conform căreia Debreţinul, 
oraşul imaginar (imagined city), a fost creat de contrastul dintre lipsa unui zid construit şi 
puterea credinţei, acel zid care este mai solid decât cel construit, de antiteza dintre un oraş 
construit şi unul spiritual. 
Ce este oraşul – în ce măsură este identificabil cu fondul său construit şi în ce proporţie şi sens 
este creat de către “oraşul spiritual”, adică acel genius loci născut din îngemănarea memoriei 
culturale, tradiţiilor, şi proceselor istorice; putem oare să vorbim despre aşa ceva în cazul 
Debreţinului, şi cum putem (sau trebuie) să ne raportăm la aceasta în cadrul planificării urbane 
– această problematică a devenit un punct central în discursurile arhitecturale ale Debreţinului 
din secolul xx. Desigur, cu conţinuturi diferite, corespunzătoare schimbărilor survenite în 
politica din domeniul construcţiilor. lipsa urbanităţii, mitizată odinioară, a legitimat practica 
planificării urbane reconstructive în cadrul urbanisticii socialiste. Sărăcia de monumente 
istorice, precum şi arhitectura caselor de jeleri şi de târgoveţi au facilitat argumentaţia în 
favoarea demolărilor, a reamenajării funcţionale a spaţiului, şi a reconstrucţiei prin ridicarea 
de blocuri din panouri prefabricate, care prezentau un grad mai ridicat de confort. Aşa cum 
de altfel s-a şi întâmplat în anii 1960-70. însă, la sfârşitul anilor 1970, reprezentanţii generaţiei 
mai tinere de arhitecţi au considerat mai oportune reabilitarea şi revitalizarea ca soluţii pentru 
abordarea structurilor arhitecturale şi urbane sărăcăcioase sau lăsate în paragină. Aceasta 

nu a reprezentat doar o pretenţie pentru un peisaj stradal mai colorat, dar şi un semn al 
ataşamentului faţă de memoriile trecutului arhitectural. (hajdú-Bihari Napló 1975. 25 dec., 
pag. 10) Mai mult decât atât, a reprezentat şi creionarea unei noi percepţii a urbanităţii, care 
gândea oraşul nu doar din perspectiva structurilor construite, dar şi din cea a faptelor, stărilor, 
şi memoriilor pe care acestea le-ar putea conţine, pentru care sunt responsabile invizibilele 
structuri urbanistice profunde (scări, dimensionalitate, şi structură). Iar Debreţinul a oferit 
modelul pentru această nouă concepţie urbană, cel puţin conform unui episod al atunci-
popularei emisiuni de televiziune Unokáink is látni fogják (şi nepoţii noştri vor vedea asta), 
care dezbătea reconstrucţia centrului oraşului. Cu ajutorul exemplului topografiei arhitecturale 
sărace în monumente istorice a vechiului oraş-târg, oraş “civis”* (cívisváros) a putut fi elaborată 
acea concepţie despre urbanism care a deschis percepţia oraşului către orizontul antropologiei 
culturale, dorind în acelaşi timp să ia în considerare şi faptele memoriei culturale şi a lumilor 
imaginate (imagined worlds) (Osskó 1979, 179).
Transformarea concepţiilor de dezvoltare urbană a primit un nou avânt şi o nouă faţă în 
ultimii ani ai socialismului, când simptomele descompunerii sistemului politic s-au acutizat. la 
mijlocul anilor 1980, Debreţinul nu mai era preocupat de aplicarea grandiosului plan socialist, 
care prevedea crearea unui mediu construit necesar oraşului industrial de trei sute de mii de 
locuitori, ci de trecutul său arhitectural. Promisiunea unui oraş mai plăcut şi mai prietenos era 
oferită de către trecut, în calitatea acestuia de garant al identităţii locale şi a caracterului local. O 
mărturie în acest sens este numărul special al revistei Magyar Építőművészet (Arta construcţiei 
ungureşti) dedicat arhitecturii şi gândirii urbanistice din Debrecen în anii 1980, fiecare 
articol din cuprinsul acestuia dezbătând moştenirea istorico-culturală a oraşului, 90% din 
edificiile descrise reprezentând refaceri sau revitalizări de monumente istorice sau reabilitări 
de spaţiu public. (Magyar Építőművészet 1990/2.) Arhitectura acestui deceniu şi-a găsit 
vocaţia în scoaterea la lumină a straturilor urbane ale vechiului târg, precum şi în restaurarea 
şi reconstrucţia caselor de târgoveţi, considerând şi în teorie necesar să facă o radiografie a 
naturii caracterului local, a identităţii de târgoveţi, şi a “debreţinismului” localizate în trecut. 
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Numai că interesul pentru trecutul arhitectonic în Debreţin s-a lovit de arhiva aproape goală a 
acestui trecut. Acea perioadă arhitecturală care s-a păstrat ca o ţesătură coerentă de clădiri nu 
are o vechime mai mare de 100-120 de ani, în vreme ce unele edificii răsfirate au o vechime 
de doar aproape 200 de ani. Straturile mai vechi ale trecutului se găsesc doar în structurile 
urbanistice profunde (şiruri de case cu parter şi orizontalitate, trama stradală radial-inelară, 
sistemul de grădini). Iar dacă această lipsă a urbanităţii a putut reprezenta o forţă formatoare 
de comunitate în sursele narative ale Debreţinului, sau un model pentru mai sus amintita 
teorie urbană, a oferit în schimb puţine impulsuri pentru crearea de forme arhitecturale. 
Intervenţia reconstructivă de mare amploare care a început în anii 1980 şi care continuă în 
prezent, în urma căreia centrul istoric al Debreţinului a primit noi funcţiuni, un nou aspect 
arhitectural şi un nou “caracter,” vorbeşte (şi) despre arhitectura care se confruntă cu tradiţia 
lipsei în lipsa tradiţiei. Aceasta ni se dezvăluie cel mai limpede prin divergenţa care apare între 
cele trei faze ale reconstrucţiei centrului (valul reconstructiv din anii 1980, cel de la sfârşitul 
secolului trecut, şi cel încă intens din momentul actual), şi mai întâi de toate în diferenţele 
dramatice dintre aspectul arhitectonic, amenajarea spaţiului şi realizările tehnice din Piaţa 
Centrală, zona Biserica Mare-Parcul de Ruine, şi Conac (Udvarház). 
Prima reconstrucţie a zonei din jurul Bisericii Mari a început în 1980-82. în urma reconstrucţiei, 
a fost creat Parcul de Ruine de-a lungul frontului estic al bisericii, care a scos la iveală acele 
straturi arhitecturale care s-au format în perioada dintre fondarea bisericii în secolul xII (Biserica 
Sf. Andrei) şi construcţia Bisericii Mari în 1821. Această reconstrucţie nu a lăsat în parc rămăşiţe 
de obiecte arhitecturale care să poată fi vizitate (cele câteva fragmente de nervuri şi bolţari 
din perioada gotică au fost expuse în Muzeul Déri), şi nu a restaurat complet niciun fragment 
de clădire (asta dacă nu luăm în considerare proiectata instalare a fostei porţi cu balauri). 
Chiar dacă decizia de a nu expune puţinele fragmente de clădiri în zona bisericii ar fi fost 
doar una de ordin pragmatic, am putea acorda soluţiei o importanţă mult prea mare decât 
aceasta. Mai ales dacă o privim din perspectiva celei de-a doua reconstrucţii (care a avut loc 
chiar în timpul elaborării prezentului studiu şi despre care vom vorbi în rândurile de mai jos). 
Deoarece straturile arhitecturale din parcul de ruine din anii 1980 nu au fost menite a constitui 
un eveniment vizual, o experienţă vizuală, ci doar pentru a putea fi străbătute, folosind 
noţiunile de filosofie a artei ale lui Walter Benjamin, putem spune că parcul s-a folosit de 
tehnica indicării (Vorstellung) în detrimentul tehnicii expoziţiei muzeale (Ausstellung). Parcul 
a creat posibilitatea trăirii descoperirii arhitecturale, care este reprezentanta timpului istoric, 
nu în calitatea ei estetică, ci auratică. (Benjamin 1974) Cum spaţiul a fost lăsat gol, şi doar 
calităţile tectonice ale acestuia au fost scoase în evidenţă prin formarea arhitecturală, s-a făcut 
aluzie la un strat temporal îndepărtat, “revocat” prezentului (entzogen; Assmann 1999, 338): 
un gest indicativ, cu deixisul lui “aici”, care a creat o conexiune cu “odinioară” prin intermediul 
aducerii aminte (ca străbatere). Iar tocmai prin activarea spaţialităţii a devenit Parcul de ruine 
un veritabil loc al memoriei (lieux de mémoire). Cum cel care se plimba urma diferitele cote 

(parţial arhitecturale, parţial naturale) ale terenului, interconectate prin intermediul treptelor, 
era înşfăcat de spaţialitatea pură, iar prin asta – aşa cum spunea arhitectul lászló Kertai – i 
se dezvăluia “o supra-construcţie istorico-arhitecturală organică în procesul ei.” (Kertai 1990, 
27). A mai contribuit la această situaţie şi faptul că în momentul constituirii arhitecturale a 
Parcului de ruine, nu s-a urmărit ascunderea timpului construcţiei. Mai mult decât atât: prin 
intermediul materialelor utilizate şi a formei sale rustice, zidul (din cărămidă şi peliculă de 
beton netencuită deasupra), care coboară în trepte şi semnalează conturul şi cota pardoselii 
vechii biserici, a transformat în privelişte ruptura temporală dintre prezentul revelator şi 
trecutul revelat. Parcul de ruine, care formează un semicerc în jurul bisericii, şi în cadrul căruia 
ruinele în sine sunt doar parţial arhitectonice, şi parţial parte a naturii, face o trecere lină către 
Parcul comemorativ, creat în stilul grădinilor englezeşti în 1862 de către Societatea Parcului 
Comemorativ, instituţia care răspundea în acel moment de domeniul urbanismului, cu scopul 
de “a suplini prin copaci, arbuşti, şi flori faptul că natura ne-a privat de un curs de apă, munţi 
şi piatră.” (Balogh 1996, 150). Această construcţie şi divizare spaţială neregulată, care în epocă 
era decorată cu numeroşi arbuşti rari, iar vara devenea o pădurice luxuriantă, se mărginea 
cu Colegiul Reformat. zonele de parc arhitectural confluente ale Parcului de ruine şi Parcului 
comemorativ conectau astfel două dintre edificiile marcante ale oraşului, şi anume Biserica 
Mare şi Colegiul Reformat – cele două embleme ale oraşului conectate şi în cadrul spaţiilor 

imaginare ale Debreţinului povestit (narat) – întărind prin simbolistica spaţiului legătura strânsă 
dintre Biserică şi şcoală. 
Putem considera drept o reuşită proiectul Parcului de ruine din anii 1980 din perspectiva 
actuală deoarece a fost o aşa-numită intervenţie “moale” în cadrul căreia arhitectura a servit 
discret indicarea trecutului istoric local şi a oraşului narat, văzând principala ei îndatorire în 
crearea topografiei locului simbolic şi a timpului istoric cu ajutorul mijloacelor arhitecturale. 
Parcul nu a transformat acest ansamblu spaţial şi de edificii supraîncărcat cu elemente mitice 
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şi simbolice într-un monument care devine existent pentru comunitate doar în timpul ritului 
comemorativ (aniversări, sărbători publice), ci într-un loc al memoriei (lieux de mémoire), “unde 
răsare ceva în plus din viaţa simbolică” (Nora 1999, 146), adică, “unde mai există ceva pe care 
să se poată clădi memoria istorică” (gyáni 2000, 82). în acelaşi timp, proiectul reconstructiv cu 
scop memorial a urmărit formarea unui spaţiu public viu, potrivit şi pentru folosirea pragmatică 
a spaţiului. De altfel, conform proiectelor, zona memorială a Bisericii Mari-Colegiului Reformat 
ar fi urmat să fie conectată printr-un pasaj subteran de Conac, acesta din urmă fiind construit 
pe latura estică a zonei bisericii şi funcţionând ca un complex de edificii cu funcţii în domeniul 
serviciilor. Un nivel subteran în care a fost planificată expunerea unei serii de reprezentări ale 
istoriei locale ca o continuare a aducerii aminte. Mare păcat că programul arhitectural nu a 
funcţionat nici măcar în momentul elaborării sale, iar noile reconfigurări nu au făcut decât să-i 
pericliteze şi mai mult şansele. Până la urmă pasajul subteran a fost construit, însă, deoarece 
Biserica Reformată a considerat că acesta ar pune în pericol statica Bisericii Mari, s-a luat decizia 
de a-l desfiinţa. Astfel s-a pierdut un element fundamental al concepţiei arhitecturale (cu 
toate că direcţionarea pasajului foarte aproape de biserică nu a fost o alegere foarte potrivită), 
deoarece despărţirea spaţiului memorial de cel utilitar a însemnat schimbarea sensului 
ambelor spaţii. Ca urmare, zona Bisericii Mari a devenit un fel de spaţiu monumental izolat, 
care lasă loc doar reprezentării sau consumului spaţial turistic. Iar relieful suprarealist de bun 
gust realizat de Antal Pázmándi şi amplasat pe peretele Conacului, reprezentând legendele 
oraşului prin intermediul unor fragmente figurative, şi-a pierdut funcţia: a fost redus la statutul 
de element decorativ scos din context şi amplasat pe peretele unei clădiri de servicii în urma 
izolării sale de zona memorială. De asemenea, în esenţă, s-au pierdut şi straturile de semnificaţii 
referitoare la legendele oraşului ale celor două importante lucrări de plastică figurativă 
modernă, amplasate în curtea interioară a Conacului, şi anume sculptura de piatră Amintire 
(Emlék) realizată de Márton Váró şi fântâna cu clopot (harangos díszkút) a lui Varga Nándor. 
Nici faza de reconstrucţie începută în anul 2000 nu a ajutat prea mult. Totuşi, transformarea 
străzii Pieţei în zonă pietonală a asigurat legătura funcţională dintre Biserica Mare, Colegiul 
Reformat şi Conac, însă proiectarea spaţială de slabă calitate a Pieţei Principale dinspre latura 
sudică a bisericii şi-a pus amprenta asupra zonei cu o agresivitate vizuală aşa de mare încât 
dilemele mai spirituale ale aducerii aminte au dispărut complet. Transformarea Parcului 
de ruine într-un spaţiu izolat cu o semnificaţie vagă a coincis în mod necesar cu începutul 
procesului său de mahalizare. Odată cu dispariţia folosirii multifuncţionale a spaţiului – ceea ce 
ar fi însemnat controlul mai sănătos al teritoriului (şi implicit garanţia siguranţei sale publice) 
– încet-încet au început să se infiltreze consumatorii de droguri şi oamenii fără adăpost, adică 
utilizatorii devianţi ai spaţiului Pieţei Principale care funcţiona ca târg, loc pentru festivaluri 
sau loc de întâlnire pentru subculturile adolescenţilor (skateri şi biciclişti). Aşadar, la începutul 
mileniului III, zona bisericii a devenit unul din focarele de infracţionalitate ale localităţii. (DBfVR 
2009) la baza acestui proces se află – cel puţin aşa se vede din perspectivă ulterioară – 

caracterul problematic al concepţiei spaţiale a zonei pietonale Piaţa Principală–strada Pieţei, 
care a conferit un nou caracter centrului oraşului şi prin intermediul arhitecturii, precum şi 
fenomenele contradictorii ale folosirii sociale a spaţiului.
însă, înainte de a prezenta masiva reconstrucţie a pieţei, în urma căreia a fost construit spaţiul 
monolitic din centrul oraşului Debreţin în anii 2000-2001, merită să reflectăm puţin asupra 
perioadei sale de tranziţie din anii 1990, când au avut loc câteva intervenţii directe de factură 
politică în amenajarea pieţei, care sunt edificatoare şi din perspectiva teoriei memoriei.

A doua temă: De la politica monumentelor istorice până la “non-locuri”

Odată cu căderea regimului comunist, când elaborarea noului proiect urbanistic şi a noii 
imagini a oraşelor a devenit o îndatorire (şi o posibilitate), dilema trecutului arhitectural al 
Debreţinului a îmbrăcat o nouă formă. Dacă în anii 1960-1970 s-a urmărit rescrierea radicală 
a trecutului în cadrul texturii arhitecturale, în anii 1990 s-a încercat reinventarea acestuia. în 
anii tranziţiei politice, nici măcar nu s-a pus problema că există mai multe feluri de trecut, în 
mare parte în funcţie de cui aparţine acest trecut, ceea ce acum este o judecată fundamentală 
a filosofiei istoriei. în momentul respectiv, majoritatea locuitorilor Debreţinului erau convinşi 
că “trecutul” menit a restabili identitatea locală a oraşului, pe care o simţeau ca pierdută, 
trebuia căutată în tradiţia de târg, “civis” (cívishagyomány), oricare ar fi fost conţinutul acesteia, 
oricât de problematic ar fi fost conţinutul acesteia. (Balogh 1969; lakner 2006). în momentul 
respectiv, socialismul tocmai răsturnat politic era privit ca un factor întrerupător al tradiţiei 
memoriei, iar din acest motiv s-a propus interzicerea memoriei acestuia: de parcă un timp 
întrerupător de timp trebuia întrerupt. Desigur, această multiplă întrerupere temporală este 
una din explicaţiile dezorientării sesizabile în cadrul intervenţiilor reconstructive – construcţii şi 
demolări – din Debreţinul perioadei tranziţiei politice, care continuă să fie sesizabilă şi în pre-
zent. Schimbarea denumirilor de străzi care aminteau de personalităţi sau evenimente cultice 
aparţinând comunismului, precum şi demolarea monumentelor istorice cu caracter politic au 
fost primele manifestări ale politicilor simbolice ale autorităţilor locale post-comuniste. în 1990, 
în urma unor asemenea demolări publice, au dispărut o serie de monumente publice din 
peisajul urban, cum ar fi Monumentul bătăliei de tancuri (Tankcsata emlékmű) de Pál Pátzay, 
monumentul statuar dedicat Republicii Sfaturilor de István Kiss, Proletarul (Proletár), statuia 
lui lenin realizată de Viktor Kalló, care în momentul demolării era deja acoperit cu mesaje 
jignitoare scrise cu graffiti, manifestarea furiei publice transformând piedestalul acesteia într-un 
stâlp al infamiei. (képek)
Totuşi, ca o paranteză, ar trebui amintit faptul că în urma dezbaterii publice stârnite pe 
marginea demolării monumentului Republicii Sfaturilor, Debreţinul a iniţiat şi organizat o 
conferinţă care a avut loc pe 29 martie 1990, în cadrul căreia a fost adoptată o declaraţie prin 
care participanţii s-au exprimat împotriva valului demolator de statui, care era problematic 
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şi din punctul de vedere politicii memoriei. în ciuda acestui fapt, în 2003, presa a descris 
demolarea Centrului Kölcsey, proiectat de Mikolás Tibor, ca pe un act simbolic de ştergere a 
“trecutului.” Deşi opinia publică a fost divizată în această privinţă, având loc dezbateri aprinse 
în mass-media locală (mai mult decât atât: în curtea interioară a recent-construitului centru 
comercial a avut loc şi un public performance spontan, prin care participanţii au celebrat 
demolarea edificiului prin mimarea unei înmormântări), totuşi majoritatea s-a exprimat în 
favoarea demolării, considerând că edificiul trebuia demolat nu atât datorită stării sale de 
degradare sau a aspectului său estetic (ceea ce ar fi corespuns realităţii, deoarece în acel 
moment clădirea era fără stăpân de mai mulţi ani şi începuse să se degradeze), ci datorită 
faptului că trona ca “o umbră a fostei epoci” într-unul dintre cele mai circulate zone ale oraşului. 
(în Ungaria, metafora este un locus communis cultural provenind din epigrama intitulată 
huszt a poetului ferenc Kölcsey, cel care a dat şi numele clădirii, cu toate că acolo are o cu 
totul altă conotaţie). Dar fosta clădire Kölcsey, care adăpostea o sală de teatru multifuncţională, 
un cinema de artă, precum şi un ansamblu artistic amator, era modernă prin caracterul său 
experimental: un sistem spaţial mişcător, un ansamblu arhitectural dinamic alcătuit din cuburi 

rotite, scări şi poduri, am putea spune: pe stilul lui le Corbusier. (kép) Proiectantul clădirii l-a 
urmat pe fondatorul arhitecturii moderne şi prin faptul că a gândit arhitectura împreună 
cu artele frumoase, modelând interioarele cu ajutorul unor opere murale de mare valoare, 
precum mozaicul de sticlă Tempefői de Viola Berki, şi sculptura murală în marmură şase graţii 
(hat grácia) de Márton Váró, şi incluzând opere sculpturale precum sculptura non-figurativă în 
bronz Ochiul pământului (A föld szeme) de Amerigo Tot. însă, nici măcar în anul 2003 aceste 
valori arhitecturale şi artistice nu au fost suficiente pentru ca oraşul să integreze clădirea 
în noua sa faţă şi noul său sistem. Demolarea clădirii a beneficiat de o expunere mediatică 
puternică, imaginile estetizate ale demolării subliniind conţinutul simbolic al acesteia. (Operele 
artistice care au fost parte integrantă a clădirii au fost răsfirate în mai multe locuri – au ajuns 
în spaţiile unor instituţii unde expunerea lor este întâmplătoare; iar mozaicul lui Berki zace în 
bucăţi într-una din subsolurile clădirii administraţiei judeţene.) Deşi municipalitatea a selectat 
prin concurs planul noii clădiri funcţionale prevăzută a fi construită pe acel teren, şi anume 
cel al centrului de congrese care promitea mai multe venituri decât funcţia artistică, nu a 
dispus realizarea proiectului care prevedea rezolvarea problemei prin păstrarea vechiului 
centru. (Debreceni Disputa 2003) De data aceasta, Debreţinul nu s-a mai folosit de metoda 
re-funcţionalizării atunci când a făcut ca acest “monument” al fostului regim politic să dispară, 
deşi se folosise de aceasta în cazul unui monument de o valoare mai mică şi cu un caracter 
politic făţiş. Este vorba de Monumentul eliberării (felszabadulási emlékmű) de Pál Pátzay, 
inaugurat în 1967 şi amplasat ca şi “compensaţie” în locul monumentului sovietic îndepărtat în 
timpul evenimentelor revoluţionare din 1956. Compoziţia de bronz reprezentând familia, deşi 
nu s-a folosit de iconografia monumentelor politice socialiste, a semnalat totuşi încărcătura sa 
ideologică prin inscripţia de pe înaltul său piedestal, şi anume locuitorii Debreţinului salută 
eliberarea prin viitorul lor! (“Debrecen népe jövendőjével köszönti felszabadulását!”), întărind-o 
prin inscripţia numelor eroilor sovietici pe table din piatră de var amplasate pe soclu. Iar 
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amplasarea spaţială a statuii a fost gândită de către 
galonatul arhitect modernist Károly Weichinger: 
aşezând-o în faţa faţadei moderne a palatului 
monument-istoric Alföldi şi în paralel cu frontul străzii, 
a poziţionat statuia astfel încât faţada netedă a clădirii 
să servească drept fundal, iar înălţimea piedestalului a 
potrivit-o mărimii figurilor şi a poziţiei în spaţiu. Adică 
a cuprins piaţa, statuia şi clădirea într-un ansamblu 
compoziţional şi semantic.  însă imediat după 
căderea regimului comunist, notabilităţile de atunci 
nu au ştiut cum (sau nu au dorit) să iniţieze un dialog 
cu aceste conţinuturi estetice ale statuii. Statuia a 
fost tratată exclusiv ca un monument politic care, 
precum memoria învinşilor, nu putea fi păstrată în 
această funcţie. De aceea, partea inferioară a soclului, 

de-a lungul inscripţiei circulare, a fost tăiată, iar ca parte a noului cult politic, numele celor 
decedaţi a fost şters de pe tablele de piatră pe 23 octombrie 1993, în ziua aniversării revoluţiei 
din 1956, de parcă ar fi fost o “contra-depunere de coroane,” după cum s-a exprimat un istoric 
care cerceta problema culturilor. (Pótó 2003, 26) Schimbarea funcţionalităţii statuii care fusese 
descotorosită de conţinuturile perioadei politice condamnate şi redusă ca proporţii, a fost 
definitivată prin repoziţionare spaţială, re-vopsire şi redenumire. în perioada 2001-2002, statuia 
redenumită familia din Debreţin (Debreceni család) a fost amplasată în spaţiul verde creat 
ca loc de odihnă în Piaţa Principală, piedestalul fiind vopsit roz, în ton cu cromatica spaţiului, 
sugerând parcă o idilă biedermeier. Diletantismul estetic al intervenţiei a fost desăvârşit prin 
amplasarea numelui sculptorului, şi nu a denumirii statuii, pe piedestal – creându-se astfel o 
enigmă grotească din perspectiva istoriei artei şi demonstrând confuziile temporale ale post-
socialismului şi anomaliile inevitabile ale schimbării cultului din perspectiva teoriei memoriei.  
Monumentul politic transformat în statuie publică a devenit astăzi un element modest al Pieţei 
Principale dominate de designul spaţial comercial.
în opinia mea, aceste noi rupturi temporale şi acţiuni de ştergere a “trecutului” în spaţiile 
publice din perioada schimbării de regim, nu au făcut decât să accentueze dezorientarea 
faţă de “trecut” din cadrul dezvoltării urbane a Debreţinului. şi asta şi-a pus amprenta asupra 
intervenţiilor urbanistice de la începutul mileniului III – nu numai construcţiile, ci şi demolările, 
spaţiile publice şi fragmentele arhitecturale căzute în paragină pot fi analizate din această 
perspectivă. Una din deficienţele persistente ale instituţiilor de urbanistică din Debreţin este 
aceea că au lăsat în afara orizontului lor vizual faptul că moştenirea urbană socialistă este o 
problemă ce poate fi tratată concepţional. Degeaba a atras mai sus amintitul memorandum, 
adoptat la conferinţa Monumente istorice în Ungaria organizată în Debreţin, atenţia asupra 
valorii istorico-documentare a elementelor arhitecturale, statuilor sau picturilor realizate 

în perioada 1945-1989, sugerând conservarea lor pentru posteritate, că mai multe creaţii 
arhitecturale socialist-realiste care au modelat imaginea oraşului, respectiv opere plastice 
planificate împreună cu centrul Kölcsey conform concepţiei urbane moderniste, sunt pe cale 
de dispariţie sau se află într-o stare avansată de degradare. (elementul decorativ din crom-

oţel Tufă de fier (Vasbokor) de Márton Váró de pe strada Erzsébet, turnul de ceas din crom-oţel 
din cartierul Újkert realizat de acelaşi Váró, precum şi lucrarea Fénymobil din crom-oţel de 
Béla Tilless, care fusese amplasată în fosta Piaţă a Astronauţilor (Űrhajósok tere), este o mare 
pierdere nu numai prin prisma valorii sale artistice, dar şi datorită faptului că piaţa fusese 
excelent amenajată din punct de vedere estetic)  Problema “trecutului recent” considerat 
conservabil din punctul de vedere istoric şi al monumentelor istorice – se pare – încă nu s-a 
conturat în mintea urbaniştilor din Debreţin. E drept, ca urmare a privatizărilor precipitate, 
degradarea afectează şi o bună parte din arhitectura vechiului târg pe care oraşul a inclus-o 
în rândul mărcilor sale identitare. Dar unul din motive este că oraşul preferă construcţiile de 
mare anvergură, reprezentative. Aşa cum istoria a demonstrat-o concludent, puterea politică 
(mai ales dacă e nouă), încearcă să îşi pună amprenta pe tărâmul social prin intermediul 
unor edificii reprezentative. Nici Debreţinul din anii tranziţiei politice nu şi-a găsit vocaţia 
urbanistică în intervenţiile “moi,” în conservarea umilă a ţesutului urban, ci în mega-proiectele 
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spectaculoase, aducătoare de capital financiar şi politic substanţial. în schimb, clădirile de 
mare anvergură (destule dintre ele având valoare arhitecturală) sunt de obicei izolate, de 
multe ori fiind amplasate pe terenuri pustii, neconstruite, sau sunt înconjurate de case 
sărăcăcioase, improvizate sau dărăpănate, care uneori adăpostesc elemente infracţionale. în 
oraşul post-socialist, favela nu contrastează doar la marginea oraşului cu arhitectura atractivă 
din zona centrală, ci o face insinuându-se printre elementele acesteia din urmă. Această formă 
arhitecturală specială a sub-urbanizării este prezentă şi pe imaginea post-socialistă a centrului 
Debreţinului, contribuind foarte defavorabil la procesele de sub-urbanizare socială a zonei 
urbane, şi anume la îmbătrânire, suprapopulare şi criminalizare.
Aşadar, acestea sunt perspectivele din care putem privi formarea zonei pietonale Piaţa 
Principală – strada Pieţei din 2000-2001, precum şi concepţia, parţial aflată în proiect şi parţial 
implementată, asupra spaţiului public din cadrul planului denumit Debrecen Belváros Funkció-

bővítő Város-Rehabilitáció (Reabilitarea Urbană şi lărgirea funcţiilor Centrului Debreţinului) (în 
continuare: DBfVR), lansat în anul 2009. 
Cea mai mare contradicţie conceptuală a procesului de reconstrucţie a centrului Debreţinului, 
început în 2000-2001, constă în faptul că în timp ce acţionează ca mijloc al marketing-
ului urban care încearcă să facă oraşul vandabil (în primul rând instituţiilor turistice) 
prin intermediul simbolurilor marcante precum oraşul-târg, “civis” (cívisváros) sau Roma 

calvinismului, precum şi a narativelor trecutului oraşului imaginar (imagined city), în acelaşi 
timp creează prin intermediul intervenţiilor arhitecturale un oraş-spectacol comercial, a cărui 
construcţie fictivă a trecutului arhitectural nu are nimic în comun cu spiritul locului (geni-
us loci). Mai mult decât atât: are la fel de puţin în comun cu această tradiţie, cât a avut şi 
arhitectura din panouri prefabricate a socialismului anilor 1970. însă niciodată nu a fost uşor 
de spus sub ce forme arhitecturale poate fi surprinsă tradiţia “civis” sau cea calvină, înţeleasă 
ca mentalitate colectivă, însă arhitectura clasicizantă a casei locuitorilor târgului (paraszt-
polgár) care constituia fronturile străzilor, precum şi scările târgului, puteau fi încă pe drept 
puse în legătură cu puritanismul calvin. însă această tradiţie a avut un efect inhibitor privind 
construcţiile de la sfârşitul secolului xIx şi începutul secolului xx, iar reconstrucţia socialistă 
a distrus-o în mare parte aducând teoria modernităţii ca argument. Aşa numita teorie a 
regionalismului critic, care poate fi imaginat ca o sinteză a tradiţiei şi modernismului (frampton 
2002) este de multă vreme o serioasă dilemă (şi sarcină) a paradigmei Europei fundamentată 

pe cultura memoriei. însă, creatorii concepţiilor reconstrucţiei urbane a Debreţinului nu au 
intrat în dialog cu această problematică. în schimb, au preferat să urmeze paradigma post-
modernă – adică: au creat o tradiţie, şi nu au dezvăluit, ci au inventat “trecutul.”
în primul rând, Piaţa principală a Debreţinului – care corespunde sectorului extins al străzii 
principale dinspre frontul sudic al Bisericii Mari – conţine numeroase obiecte: fântâni 
arteziene, statui, WC-uri publice scoase în evidenţă prin baldachine, obiecte de iluminat de 
mari dimensiuni, suporţi pentru flori din fier forjat, panouri pentru afişaj, cabine telefonice, 
bănci, stema oraşului, măsurător de timp şi temperatură, etc. Iar toate sunt antichităţi recreate, 
având elemente decorative care fac aluzie la ornamentaţia eclectică de la sfârşitul secolului 
xIx şi începutul secolului xx. De parcă aici rolul principal nici nu ar fi deţinut de arhitectură, 
ci de către mobilierul stradal. Doar scopul reconstrucţiei a fost de a elimina traficul auto din 
piaţă, de a crea o privelişte liberă asupra edificiilor (în special asupra Bisericii Mari), şi de a 
reda pieţei funcţiunea de spaţiu public. Totuşi, vizitatorului îi revine mai degrabă experienţa 
pustietăţii aglomerate decât cea a spaţialităţii. şi nu doar pentru că fronturile pieţei sunt 
întrerupte şi cad în afara perceptibilului, ci mai ales pentru că obiectele se oferă ca experienţe 
culinare: majoritatea acestora nu joacă alt rol, decât cel de decoraţie de completare a spaţiului. 
Incapacitatea pieţei de a oferi experienţa spaţialităţii se datorează şi lipsei tectonicităţii, a 
multi-dimensionalităţii palpabile a formelor spaţiale şi masive. Adică o asemenea calitate 
arhitecturală care ar fi condiţia posibilităţii unei regionalităţi sau identităţi locale non-
ideologice, adică substanţiale şi din perspectivă arhitecturală. (frampton 2002, 428). Acest 
fapt se datorează în primul rând uriaşului covor dungat şi colorat, făcut astfel prin fasonare şi 
pavajul neted. Astfel, edificiul Bisericii Mari, destinat evidenţierii spectaculoase şi simbolice, se 
scufundă din perspectivă îndepărtată, şi mai mult decât atât, chiar dă senzaţia că se lasă pe 
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spate puţin. Un exemplu concludent privind crearea unei perceptibilităţi plane în detrimentul 
unei palpabilităţi spaţiale este faptul că podul mare (nagypalló) (o invenţie curioasă locală 
dezvoltată pentru traversarea mării de noroi şi descoperită sub nivelul pietonal în timpul 
lucrărilor de reconstrucţie), care joacă un rol în legendele oraşului, este observabilă printr-o 
placă de sticlă ridicată deasupra nivelului pietonal, şi nu vizitabilă sub nivelul trotuarului, 
parcă “scufundându-te” sub acesta.  “fântâna adâncă a trecutului” a devenit aici un coşciug de 
sticlă, unde fostul pod mare al legendelor stă ascuns precum o relicvă mumificată. Ceea ce 
a devenit de asemenea vizibil odată cu podul mare este acel gest muzealizant radical care a 
transformat şi localitatea într-un obiect portabil, exponabil şi observabil. Acest gest (care poate 
fi explicat şi ca diletantism sărac în idei) aminteşte şi de maniera de abordare a trecutului. De 
faptul că practic aici trecutul nu are loc, deoarece nu este loc, ci relicvă. Asta atestă şi practica 
reconstrucţiei şi a recreării de antichităţi din zona pieţei: turnuri eclectice şi portaluri dispărute 
reconstruite după recrearea lor computerizată pe baza pozelor din epocă. Aici avem de-a face 
cu “case din secolul xIx construite în secolul xxI” – dacă ne bazăm pe lucrarea de filosofie a 
istoriei a criticului de arhitectură austriac (Achleitner 2002, 33). Ceea ce s-a creat în acest fel nu 
este un semn al memoriei care ne conduce la realitatea imaginată a unui trecut odată existent, 
ci este priveliştea fictivă a unui trecut fictiv. Din perspectivă monumentală, este o aplicaţie 
post-modernă a trecutului, iar din perspectiva filosofiei memoriei, este apropierea trecutului. 
Adică nu este o operaţiune arheologică, ci una decorativă. După cum piaţa este mai mult 
decât atât, şi obiectul care înfăţişează trecutul istoric şi legendar al oraşului (de exemplu, prin 
grafica ce eroizează nişte luptători huni, aflată pe unul din pereţii fântânii decorative compuse 
în jurul păsării fenix de pe stema oraşului, modelat cu un naturalism grotesc; şi prin stridenţa 
coloristică (pseudo-)naivă a stemei localităţii, realizată ca pavaj de mozaic) este un obiect de 
design, o mascare a lipsei cunoaşterii trecutului (al cărei simptom este şi popularismul de 
prost-gust). ştergerea temporalităţii este însoţită de ştergerea localităţii: şi piaţa principală a 
Debreţinului face referire la un oraş-decor care ar putea exista oriunde. 

Excurs – ce exemplifică lipsa unei sirene?
Modelarea arhitecturală a Pieţei Principale poate fi percepută ca un semn al timpului deoarece 
arhitectul proiectant a fost acelaşi lászló Kertai care a proiectat Parcul de ruine cu optsprezece 
ani mai devreme, iar singurul element spaţial al pieţei cu valoare de obiect de artă, şi anume 
fântâna decorativă, a fost creată de ceramistul Antal Pázmándi, cel care mai demult a realizat 
reliefurile Conacului. Există o diferenţă considerabilă între construcţia arheologică discretă 
din anii 1980, care a creat aproape un joc spaţial filozofic pe frontul nordic al Bisericii mari, 
şi pustietatea uriaşă, nearticulată arhitectural pe care arhitectul a creat-o pe frontul sudic 
al bisericii în 2001. Dar există o diferenţă eclatantă şi între montajul suprarealistic al Cronicii 
Debreţinului şi naturalismul post-modern al pasării fenix. Iar este pur şi simplu uluitor (deşi 
acesta nu este un termen ştiinţific) faptul că stema oraşului din pavaj este tot creaţia unui 
artist, mai exact a aceluiaşi Tibor Uhrin Cs. care a realizat la începutul anilor 1980 lucrarea 
non-figurativă în crom-oţel Morişca de vânt (Szélforgó), amplasată în cartierul Újkerti. Nu e 
sigur dacă motivul schimbării trebuie căutat în schimbarea habitatului creativ sau în declinul 
puterii creatoare. Iar nici schimbarea de paradigmă modern – post-modern nu explică totul. 
Din punctul meu de vedere, cred că putem să găsim explicaţia prin intermediul exemplului 
dispariţiei sirenei. 
Au existat numeroase critici la adresa Pieţei Principale după construcţia acesteia. Cei mai mulţi 
critici au abordat subiectul pe baza unor predispoziţii politice sau chiar prejudecăţi, ceea 
ce a avut ca rezultat faptul că analiştii pieţei de-abia au gândit din perspectiva arhitecturii, 
dezvoltării urbane, sau a esteticii spaţiale. Cei mai mulţi au văzut în piaţă o auto-reprezentare 
a municipalităţii dominate de fIDESz în acel moment, dar au fost şi critici care au descoperit 
simboluri francmasonice în structura pieţei, interpretându-le ca pe nişte semne ale unei mari 
conspiraţii. (Új Magyar Építőművészet 2001/ 5) Chiar dacă din perspectivă ştiinţifică această 
din urmă perspectivă (care nu trebuie să ne preocupe) poate fi considerată drept o prostie 
discursivă, merită totuşi să reflectăm asupra sa, deoarece este o manifestare a discursului 
public – chiar dacă e vorba de un caz extrem. De altfel, discursul critic la adresa pieţei, 
indiferent de conţinutul acestuia, este deja definirea comunitară a spaţiului, o asemenea 
acţiune de ocupare – social construction of public space (Amin 2008, 5) –, care atestă tocmai 
vivacitatea acestuia. Aşadar, această însuşire critică a trimis Piaţa Principală către discursul 
politic, folosind ca argument mutilarea fântânii decorative realizate de Pázmándi.
fântâna decorativă, al cărei principal element iconografic, şi anume pasărea fenix ce se ridică 
din foc, a fost preluat din legendele oraşului Debreţin, din care s-a inspirat şi lucrarea Cronica 
Debreţinului, mai conţinea şi o sirenă colorată în negru, purtând pe cap o tichie de bufon şi 
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ţinând în mână o carte deschisă. Sirena, ca şi creatură fabuloasă şi grotescă în acelaşi timp 
(acest amestec fiind accentuat de către atributele sale, tichia şi cartea), a arătat foarte clar 
că aici era vorba de o reprezentare ironică a legendelor locale. Era vorba de un gest post-
modern în esenţă, prin care pasărea fenix s-a transformat într-o găină grasă, iar elementele 
decontextualizate ale narativei Debreţinului (tinicheaua ce făcea aluzie la carnaval, şi cartea 
ce făcea aluzie la ştiinţă), ajungând în contexte noi, au căpătat o înfăţişare parodică (aceasta a 
fost sirena). fântâna, sub această formă de persiflare vizuală stridentă, a putut fi văzută în piaţă 
doar pentru câteva zile, deoarece sirena a fost îndepărtată, încă nefiind clar din ce motive şi 
cu ce mandat. faptul a fost unanim considerat drept o imixtiune în autonomia artei, deşi prin 
intermediul unor retorici diferite (Kácsor 2001; Wehner 2001), fiind amintit ca un exemplu clasic 
de aroganţă politică faţă de artă chiar şi după mai mulţi ani de la producerea acestuia. (Wehner 
2004; 2008) însă, relatările despre mutilarea ilegală a fântânii nu au amintit despre faptul că 
nu doar ceva a fost îndepărtat de pe aceasta, ci altceva a fost adăugat, şi anume lucrarea în 
faianţă legenda hunilor (hun legenda) de zalán Kertai, care înfăţişează într-un stil eroizant 
o ceată de călăreţi gonind. şi de aceea e curios că (din câte cunosc) acest fapt nu a fost 
dezbătut pe forumurile publice, deoarece “completarea” (atât prin maniera ei de reprezentare, 
cât şi prin tematica ei) a reprezentat o intervenţie mult mai brutală în logica vizuală a fântânii 
decât îndepărtarea sirenei. Mai mult decât atât: fântâna şi-a pierdut propriul univers nu prin 
intermediul “amputării,” ci prin intermediul “protezei.” 
Dacă nu atribuim cele întâmplate discursului politic şi ne suspendăm principiile mărturisite 
privind inviolabilitatea operei de artă în interesul înţelegerii, am putea vedea că şi în această 
intervenţie de mutilare-completare a fost vorba de crearea socială a pieţei. Poate tocmai de o 
varietate în cadrul căreia s-a manifestat un genius loci – în caz fericit tranziţia post-socialistă, în 
caz mai puţin fericit spiritul mentalităţii locale. Opinia publică (prin referire la care sirena a fost 
îndepărtată), autorităţile publice (în puterea cărora a stat îndepărtarea acesteia) şi artistul (care 
a a “corectat” modificarea fântânii printr-un gest patetic) au alcătuit împreună propria fântână, 
o asemenea fântână care atunci se potrivea pieţei. De parcă oraşul nu ar fi (încă?) destul de 
liber pentru a-şi contempla propriul trecut mitizat din perspectiva umorului. Ceea ce practic 
înseamnă să îl contempleze prin intermediul artei.

Oraşul-spectacol, creat ca urmare a acţiunii de reconstrucţie şi reabilitare urbană a 
centrului Debreţinului, iniţiat la începutul mileniului III şi care continuă în prezent, şi-a luat 
modelul ideologic din legendele identităţii locale. Mai mult decât atât, s-a angajat tocmai 
să formeze arhitectural acest lieux de mémoire. însă ceea ce a fost creat ca rezultat nu se 
poate numi restaurare a memoriei, ci un patchwork arhitectural, construit din fragmentele 
decontextualizate ale Debreţinului povestit, relicvele edificiilor oraşului vechi, şi obiectele 
imaginate ale unui trecut imaginat ca o lume fotogenică a cărei măsură este popularitatea 
şi vandabilitatea – neavând nici o legătură nici cu criteriile valorice ale filosofiei trecutului 

arhitectural, nici cu cele ale conservării monumentelor istorice, şi nici cu munca colectivă 
de a lăsa trecutul posterităţii. legătura contradictorie dintre funcţiunea de oraş-spectacol şi 
concepţia unei identităţi locale imaginate nuanţate prin validarea intereselor politice este ceea 
ce acum defineşte imaginea urbană şi explică noua aplicare a “trecutului.” Acum, “trecutul” 
reprezintă una din ofertele oraşul-spectacol turistic, care poate deveni eficient tocmai dacă 
suprimă “perspectivitatea” memoriei. (Assmann 1999, 408). De altfel, expunerea scenică a lui 
“odată,” considerat ca păstrat în relicve, face ca absenţa trecutului să dispară, deci programul 
urbanistic care se manifestă în amenajarea spaţiului tocmai ne scuteşte de efortul memoriei, 
deschizând cale liberă consumului culinar.
fără îndoială, acesta este motivul pentru care Piaţa principală a Debreţinului a devenit atât de 
populară. Succesul său la nivelul comunităţii poate fi explicat din punct de vedere sociologic 
prin faptul că în timpul procesului de creare a acesteia s-au întâlnit conceptele de social 
production of public space (crearea spaţiului din punct de vedere instituţional şi arhitectural) 
şi social construction of public space (folosirea socială, adică interpretarea publică, a spaţiului 
public). 
Această unică zonă pietonală a oraşului este adaptabilă şi diversă din punct de vedere 
funcţional: reprezintă un spaţiu muzeal pentru turişti, spaţiu public de întâlnire pentru 
săracii oraşului (oameni fără adăpost, persoane în vârstă), loc de întâlnire pentru grupuri 
de adolescenţi şi diferite subculturi ale tinerilor (skateri, biciclişti), iar din când în când loc 
desfăşurare pentru manifestări festive – asigurând spaţiu public uneori pentru sărbători cu 
caracter comercial (festivaluri), alteori pentru reprezentaţii politice (sărbători de stat). Instituţiile 
din domeniul urbanismului neagă criticile referitoare la estetica arhitecturală şi aspectul 
tehnic al pieţei, aducând ca argument vivacitatea zonei pietonale: o piazza cu o componentă 
socială bogată şi plină de viaţă, care reflectă trecutul de oraş-târg al Debreţinului. Desigur, 
responsabilii cu politica de urbanism a municipalităţii au şi lucrat la acest aspect, având în 
vedere că au organizat aici mai multe festivaluri (zilele Curcanului în domeniul gastronomiei, 
carnavalul florilor sau Vara Debreţinului), evenimente culturale şi spectacole (zilele cărţii, târguri 
de iarnă şi de vară, concerte de muzică populară şi pop sau expoziţii de maşini), şi au încurajat 
deschiderea de terase, restaurante sau cafenele prin reduceri de taxe. Evident, prin privatizarea 
spaţiului public în scopuri comerciale şi organizarea de evenimente publice majore gratuite, 
utilizarea spaţiului pentru consum şi divertisment a devenit dominantă. De altfel, tocmai o 
asemenea piaţă publică a fost construită în Debreţin în 2001, una care – asemănător celor 
din cadrul societăţilor-spectacol (Erlebnisgesellschaft) – nu cere o utilizare specială a spaţiului: 
precum toate “non-locurile” (non-lieux) din lume, nu se aşteaptă la (şi bineînţeles nu oferă) 
nimic în sens comunicativ, doar (la) consumul produsului global decorat cu elemente 
locale (Wessely 2010). Aparent, piaţa este întotdeauna plină, dar e foarte rar când aceasta 
funcţionează ca agora sau forum (în ultimii zece ani, doar câteva forumuri de dezbatere 
civică sau adunări politice au fost organizate). Această piaţă publică este mai degrabă o zonă 
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semi-privată, fiind terenul plimbărilor în familie, întâlnirilor între prieteni, şi a auto-reprezentării 
private; iar această auto-reprezentare privată este singura practică a urbanitas-ului (a vieţii 
urbane şi a comunicării) de după anii tranziţiei politice. în lumina cercetărilor urbane, se pare 
că nu doar în Debreţin, ci pretutindeni în regiunea spaţială şi temporală a post-socialismului.
Consumul global, comerţul financiar şi de mărfuri au transformat spaţiile oraşului post-
socialist politizat în “non-locuri,” caracteristice super-modernismului, prin intermediul propriilor 
genuri arhitecturale (centre comerciale, mall-uri, bănci) şi icoane vizuale (afişe uriaşe, panouri 
publicitare pe pereţi). însă această tendinţă urbanistică – pe care un istoric britanic a cuprins-o 
în sintagma From Wall to Mall (de la zid la Mall) făcând referire la zidul Berlinului – a creat 
consensul dintre dezvoltatorii urbani şi consumatorii urbani. (Andrusz 2008, 26) Ceea ce e 
aproape sigur tot moştenirea socialismului: se pare că foamea pentru consum moştenită din 
perioada comunistă este un spaţiu de acţiune conector – acesta fiind unul dintre motivele 
pentru care spaţiul public comercializat este un spaţiu urban atât de popular.

A treia temă: Monumente istorice invizibile – 
proiecte de reconstrucţie opace

Deja au apărut primele semne ale eroziunii zonei pietonale Piaţa principală – strada Pieţei. 
Datorită capacităţii de absorbţie a noului centru comercial, numit fórum, deschis în zona 
centrală, multe din magazinele aflate pe strada Pieţei ori s-au mutat în acesta, ori şi-au închis 
porţile, lăsând în urma lor faţade dărăpănate în mai multe locuri. De asemenea, falimentul 
hotelului privat Arany Bika a lăsat urme vizibile pe faţada proiectată de Alfréd hajós, una din 
emblemele arhitecturale ale oraşului: tencuială uzată şi murdară, portaluri demontate sau 
inscripţii, iar în apropierea faţadei din spate insinuându-se o favelă primitivă care semnalează 

degradarea arhitecturală apărută ca urmare a stării de faliment material şi conceptual. însă 
degradarea pavajelor ieftine, mobilierul stradal de proastă calitate şi erodarea fântânilor 
arteziene sunt de asemenea semne ale degradării arhitecturale premature a zonei. De parcă 
între timp oraşul ar fi lăsat piaţa în voia sorţii, piaţă care acum un deceniu încă reprezenta un 
prilej de auto-reprezentare pentru autorităţile locale. Planul DBfVR şi dosarul de aplicaţie pen-
tru fonduri europene de dezvoltare urbană din 2009 demonstrează că municipalitatea a trasat 
alte priorităţi, dorind să iniţieze reconstrucţia altor zone. 
Viziunea grandioasă despre viitor a planului DBfVR constă în “transformarea Debreţinului atât 
într-un centru regional cu o capacitate proeminentă de organizare spaţială pentru regiunea 
Észak-alföld (partea nordică a Câmpiei Maghiare) şi spaţiul transfrontalier, cât şi într-un centru 
de cunoaştere de importanţă internaţională sprijinindu-ne pe valorile trecutului şi răspunzând 
provocărilor viitorului” (DBfVR 2009, 8). Aşadar, planul de dezvoltare a centrului localităţii este 
parte a concepţiei urbanistice a Debreţinului imaginat ca un viitor centru regional şi interre-
gional. Din acest motiv – aşa cum se arată în mai multe puncte din planul DBfVR – intervenţiile 
de reabilitare proiectate au în vedere crearea (respectiv consolidarea) unei zone centrale cu 
un aşa-numit rol de centru urban (adică doar cu puţine funcţiuni de locuire), în special cu 
funcţiuni de servicii. şi aici trecutul este cuvântul de ordine, însă mai degrabă ca o formulă 
retorică, în cel mai bun caz fiind o formă golită de conţinut, care nu specifică despre care strat 
sau valori din cadrul trecutului arhitectural şi cultural ar fi vorba. Scopul prezentului studiu nu 
este de a critica concepţia planului DBVfR, însă totuşi trebuie menţionată îngrijorarea legată 
de unele puncte ale acestuia. în timp ce în momentul actual centrele istorice ale oraşelor din 
Europa sunt revitalizate şi ca zone de locuire (întocmai ca un contra-efect al sub-urbanizării 
din trecut, care a provocat atâtea pagube urbanităţii şi funcţionării economice a oraşelor), în 
acelaşi timp planul de dezvoltare urbană a Debreţinului omogenizează “urbanitatea” zonei cen-
trale prin concentrarea funcţiilor instituţionale, comerciale, de servicii, şi culturale în interiorul 
acesteia; ceea ce, în ultimă instanţă, cauzează depopularea periculoasă a zonei. Mai precis: o 
intensifică. zona centrală a devenit deja teritoriul folosit ocazional de către bănci, clădiri de 
birouri, centre comerciale, şi localuri gastronomice, o zonă a cărei populaţie se află într-un pro-
ces de îmbătrânire şi sărăcire, pe care nici măcar gentrificarea nu a revitalizat-o, iar rata din ce 
în ce mai crescută a criminalităţii nu face decât să evidenţieze anomaliile sociale ale acesteia. 
însă, concepţia urbanistică a planului DBfVR trece cu vederea peste coeziunea ţesutului urban, 
importanţa diversităţii funcţionale, şi indicele de locuibilitate. în schimb, gândeşte în terme-
nii investiţiilor de mare anvergură – mai ales a celor spectaculoase, care formează imaginea 
oraşului, văzând în acestea asigurarea rolului de centru regional pentru Debreţin. Iar deviaţia 
socială conectată şi cu folosirea acestora (cel puţin deocamdată aşa pare) doreşte să o trateze 
prin intermediul instituţiei supravegherii şi a formelor sale arhitecturale. Aceste neclarităţi 
concepţionale devin în special grave atunci când planurile arhitecturale şi realizările tehnice 
sunt greşite. Un exemplu în acest sens este cea de-a doua reconstrucţie a zonei Biserica Mare – 
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Parcul de ruine – Parcul comemorativ din decembrie 2010, care a fost din nou realizată pe baza 
proiectelor arhitecturale elaborate de lászló Kertai.
Primul punct din planul DBfVR, aşa-numitul “program de dezvoltare pentru consolidarea 
funcţiei urbane,” prevede conectarea zonei limitrofe a Bisericii Mari, formată din piaţa Kossuth, 
Parcul comemorativ şi Parcul de ruine, şi a zonei muzeale, formată din piaţa Déri şi piaţa Dezső 
Baltazár, prin crearea unui pavaj şi a unui sistem de iluminat public nou, uniform, precum şi 
prin renovarea parcului. Conectarea spaţială a pieţei festive politice (piaţa Kossuth), bisericii 
(Biserica Mare), muzeului (Muzeul Déri şi cel de Artă Modernă şi Contemporană) şi şcolii 
(Colegiul Reformat) înconjoară şi închide laolaltă o zonă comemorativă şi muzeală omogenă, 
separând-o în acelaşi timp de zona comercială adiacentă, adică de Conac, Piaţa Mare, fórum, şi 
de zona pietonală Piaţa Principală-strada Pieţei. Aşadar, astăzi se întâmplă exact opusul a ceea 
s-a întâmplat cu această zonă din centrul oraşului în 1982 şi 2001. Cele două intervenţii de 
reconstrucţie spaţială anterioare s-au folosit de metodele arhitecturale ale conectării (în 1982, 
un tunel, care poate interpretat şi ca simbolic, conecta zona comercială de cea muzeală, iar în 
2000, zona comercială a curs liber în cea muzeală, care a şi încorporat-o). în schimb, în momen-
tul actual, decisivă este arhitectura separării, care redesenează graniţele zonelor teritoriului, 
şi rescrie regulile utilizării spaţiului. De parcă aici ar funcţiona dorinţa unei “insule muzeale,” 
al cărei scop de netăgăduit este integrarea Centrului de Artă Modernă şi Contemporană 
(Modem), precum şi a noului Centru Kölcsey, care încă este în căutarea propriei funcţiuni. 
Iar dacă această unificare va fi folositoare diferitelor micro-spaţii ale edificiilor muzeale, reli-
gioase şi politice cu profil specific, este foarte nesigur, mai ales dacă avem în vedere recenta 
reconstrucţie finalizată zonei Parcului de ruine – Parcul comemorativ.
Planul DBfVR a oferit un rol proeminent reconstrucţiei zonei Biserica Mare – Parcul de ruine: 
argumentarea necesităţii acesteia, precum şi prezentarea teoretică, tehnică şi ecologică a 
proiectului acesteia au depăşit în detalii şi ca dimensiune cele ale celorlalte programe. De 
parcă prin concurs nu ar fi fost vorba despre un plan, ci despre legitimarea ulterioară a unuia 
deja implementat. Dar greşelile scandaloase de arhitectură, realizare tehnică, şi amenajare a 
parcului din cadrul reconstrucţiei devin cu adevărat vizibile doar împreună cu planul.  
A doua reconstrucţie a Parcului de ruine din 2010 – căutând o legitimare filozofică – s-a 

poziţionat foarte aproape de vechiul program al Societăţii Parcului Comemorativ care a creat 
Parcul. Mai precis, cu acea parte a programului care propunea crearea unui “panteon naţional” 
(lakner 2006, 26), al cărui scop era transformarea terenului necultivat “într-un spaţiu pitoresc 
unde pot să stea cu demnitate obeliscuri pe care generaţia recunoscătoare le ridică de-a 
lungul anilor pentru marii fii trecuţi în nefiinţă, care şi-au câştigat merite deosebite în oraşul 
nostru pentru serviciul lor în slujba naţiunii şi a ştiinţelor.” Aşadar, în scopul unei legitimări 
istorice, programul de reconstrucţie din anul 2010 a citat din programul memorial al Societăţii 
Parcului Comemorativ, însă mare parte a programului acesteia privind amenajarea parcului (pe 
care l-am amintit mai înainte) a lăsat-o în ceaţă. însă a făcut referire la faptul că Societatea a 
dispus îngrădirea Parcului. Cu asta, actuala îngrădire a spaţiului – care de altfel a avut loc şi din 
motive de siguranţă publică – a devenit şi un simbol al recuperării tradiţiei pierdute (nu este 
întâmplător că opinia publică locală a sprijinit cel mai mult măsura împrejmuirii cu un gard). 
Programul doreşte ca reconstrucţia în ansamblul ei să devină “un instrument de amplificare a 
conştiinţei identităţii locale”. 
Aşadar, la o primă privire, actuala reconstrucţie poate să pară o reconstrucţie a vechiului Parc 
comemorativ, cum de altfel se şi poziţionează. Repoziţionarea a două statui din vechiul Parc 
comemorativ – copia statuii lui Bocskai de Barnabás holló de la Budapesta (1906) şi Obeliscul 

sclavilor la galere (gályarabok emlékoszlopa), realizată în atelierul lui Béla gerenday (1875) – 
reprezintă un indiciu în acest sens. Un alt indiciu este şi amplasarea piedestalurilor viitoarelor 
monumente (a căror realizare devine o obligaţie în lumina apelului la programul Societăţii). 
însă, nu există nici o urmă sau vreun semn al bogatei vegetaţii din vechiul Parc, şi este greu de 
crezut că promisiunea recreării acesteia, cuprinsă în programul de reconstrucţie, se va materi-
aliza, din moment ce mare parte a zonei este deja pavată. gardul de fier, realizat după gardul 
vechiului Parc (deşi este mult mai scund şi mai firav decât acesta din urmă), împrejmuieşte o 
zonă monotonă şi destul de primitivă din perspectiva mobilierului, a cărei protecţie şi con-
servare pare astfel o funcţiune destul de absurdă. în parcul devenit pustiu, cele două statui, 
care altfel constituie importante lieux de mémoire în memoria colectivă locală, şi-au pierdut 
însemnătatea şi ordinea compoziţională. Mai mult decât atât, mai degrabă s-a întâmplat invers: 
pustietatea a făcut cele două statui invizibile. Inevitabil ne vine în minte meditaţia lui Robert 
Musil asupra monumentelor. Căutând un răspuns la întrebarea referitoare la motivul pentru 
care continuăm să facem statui tocmai marilor personalităţi, dacă acestea devin cel mai in-
vizibil lucru pe lume, Musil spune: “Se pare că ne aflăm în faţa unei răutăţi foarte rafinate. Deo-
arece nu le mai putem face rău în timpul vieţii, le agăţăm o piatră a memoriei de gât, pentru ca 
apoi să îi aruncăm în marea uitării.” (Musil 2000, 337) împrumutând metafora lui Musil, putem 
spune: în cadrul acestei reconstrucţii a avut loc un asemenea gest de expunere a monumente-
lor, care – vrând, nevrând – a transformat Parcul comemorativ într-o zonă a uitării.
însă, conţinutul arhitectural real al proiectului în valoare totală de două miliarde de forinţi 
constă în lucrările de acoperire. Turnul roşu (Verestorony) a fost înlocuit cu o piramidă de 
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sticlă montată pe o structură de oţel, iar pereţii de sine stătători ai Parcului de ruine au fost 
acoperiţi tot cu un acoperiş de sticlă pe o structură din oţel. Scopul primar al acestei măsuri 

nu a fost cel de conservare, ci de creare de spaţiu interior prin acoperire, care poate fi ulterior 
pus în valoare în mai multe feluri. Conform programului, spaţiul acoperit creat prin constru-
irea de pereţi în jurul gropii cu ruine va funcţiona ca spaţiu de expoziţie unde vor fi expuse 
monumentele de piatră descoperite în timpul săpăturilor care au dus la descoperirea bisericii 
medievale Sf. Andrei (Szent András), şi unde va fi amenajată şi o ceainărie. Evident, este un 
fapt binecunoscut că aici este vorba doar de câteva rămăşiţe din piatră, aşadar, cel mult vor 
putea fi expuse figuri şi obiecte restaurate. Deoarece amenajarea interioară a spaţiului acoperit 
încă nu a avut loc, este încă prematur să ne pronunţăm asupra meritelor acesteia. în schimb, 
ne putem pronunţa asupra a ceea s-a întâmplat cu spaţiul exterior. Aproape putem spune că 
reconstrucţia din 2010 a inversat în toate privinţele ceea ce reconstrucţia din 1982 realizase 
cu spaţiul, şi prin care acesta din urmă devenise un loc al memoriei. Prima reconstrucţie a 
conectat clădirile între ele şi cu Parcul, în timp ce cea de acum le-a separat. Prima a construit 
un Parc, subliniind chemarea de stărui asupra acesteia prin reţeaua de trasee create de jur 
împrejur, în vreme ce cea din momentul actual a creat un nod de circulaţie, evidenţiat şi prin 
diagonala aspră a drumului pietonal, care întretaie spaţiul cu plan poligonal neregulat. Ceea ce 
prima reconstrucţie a dezvăluit, cea de-a doua a acoperit. Spaţialitatea cu o tectonică bogată, 
creată în urma primei reconstrucţii, a fost transformată într-un platou pustiu şi neted de către 
actuala reconstrucţie, situaţie care nu poate fi schimbată nici măcar de pătrunderea vegetaţiei, 
deoarece asfaltarea riguroasă nu lasă loc de aşa ceva. la fel cum nu a rămas loc nici pentru tim-
pul istoric: chiar dacă spaţiul acoperit va funcţiona ca spaţiu de expoziţie, doar câteva vestigii 
vor putea fi vizitate într-un spaţiu muzeal cu taxă de intrare, ceea ce din capul locului anulează 

experienţa temporalităţii. Prima reconstrucţie a amenajat rămăşiţele bisericii medievale ca 
ruine, şi chiar dacă vandalismul le-a afectat destul de mult, totuşi, la fel ca în cazul unui trunchi, 
se putea desluşi vechiul întreg, care era impozant în dimensiunile sale. Actuala reconstrucţie 
forţează construcţii în perimetrul spaţiului, însă masa compactă a Bisericii Mari şi a Colegiului 
le face pe acestea să pară nişte fragile forme de hârtie, făcând perfect nesemnificativă această 
reconstrucţie nouă, dar deja uzată, din materiale de proastă calitate şi realizată neglijent. Nici 
nu trebuie să ne mire recenta apariţie a unei ştiri pe pagina web a administraţiei judeţene con-
form căreia piramida de sticlă a Turnului Roşu este folosită ca şi coş de gunoi (www.haon.hu). 
Se pare că tehnica protejării prin îngrădire nu este suficientă dacă spaţiul însuşi nu beneficiază 
de inviolabilitate arhitecturală. Atunci nu trebuie să ne mire că procesul de social construction 

of public space are loc prin tehnicile demolării.
în lumina acestor fapte, este greu de crezut că aşa-numitele elemente soft, adică programul 
de utilizare a spaţiului, din cadrul planului de reconstrucţie pot fi realizate. Planul DBfVR 
pregăteşte implementarea programului Vara Debreţinului (Debreceni Nyár) în Parcul comemo-
rativ, prognosticând activităţi de lucru manual şi spaţiu de joacă pentru copii, spectacol de 
lumini şi concerte de muzică uşoară pentru adulţii tineri, precum şi spectacole de teatru şi 
muzică clasică pentru categoriile de vârstă mai înaintate. Doar că şirul de trepte ales pentru 
funcţiunea de teatru în aer liber este atât de abrupt şi des pe frontul exterior al grupului sanitar 
aparţinând spaţiului de expoziţii încât este potrivit cel mult pentru spectacole de estradă. 
Privind “noul” Parc comemorativ, putem doar spera că proiectul este încă nefinisat: probabil se 
mai pot încă naşte gesturi de “vizibilizare” în ceea ce priveşte interpretarea spaţiului ca spaţiu 
public sau pentru artă publică.

Traducere de Leonard Ciocan
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m-aş duCe la debreţin…
influenţa oraşelor oradea şi 
debreţin în proieCtele media 
Contemporane

Csilla Könczei - Ildikó Zonga Plájás

în epoca târgurilor şi al schimburilor tradiţionale de mărfuri, majoritatea oamenilor ştiau foarte 
bine de ce ar trebui să se deplaseze la Debreţin sau la Oradea. De pildă, la Debreţin – după 
cum spunea şi un binecunoscut cântec popular prelucrat şi de Bartók – pentru a cumpăra 
un curcan, iar la Oradea, pe piaţa de furaje pentru a umple aşternutul cu paie, sau pentru a 
schimba porumb contra unor grinzi, şindrile, sau oale din lemn, aduse tocmai din munţi de 
plutaşii români de pe Crişul Repede. Sau, eventual, să se cumpere oi la târgul de animale (Kós 
1972, 7; 22).
Ne întrebăm însă, de ce ar trebui azi să mergem la Debreţin, sau la Oradea, deoarece putem 
oricând cumpăra un curcan refrigerat la alimentara din colţul străzii, sau putem cumpăra de 
pe internet o saltea, cu transport la domiciliu. De ce am merge de la Debreţin la Oradea, sau 
de la Oradea la Debreţin, respectiv de la Cluj, Miskolc, sau din Paris sau Bruxelles în oricare 
dintre aceste două oraşe, dacă, uzând de posibilităţile actuale de călătorie, putem ajunge – 
ca turişti – în oricare alt colţ al lumii, iar dacă suntem în căutarea unui posibil loc de muncă, 
perspectivele din vestul Europei sunt incomparabil mai avantajoase decât cele din regiunile 
mai apropiate. în vremurile trecute, în această zonă de contact între Est şi Vest, cele două oraşe 
au ajuns dublu-periferice 1, Azi, fiind oraşe ale Comunităţii Europene, trebuie să concureze pe 
tărâm internaţional – împreună, sau fiecare separat – pentru a scăpa din această situaţie şi a 
deveni o zonă demnă de luat în seamă într-o Europă a marilor regiuni policentrice. 
Evident, soarta unei regiuni este determinată în cea mai mare măsură de situaţia ei economică 
şi politică, dar, având în vedere faptul, că diversele spaţii (geografice) sunt reprezentate de 
către noi în primul rând în forma unor imagini, nu putem face abstracţie de analiza faptului, 

1 “Având în vedere că Ungaria se situează într-un spaţiu comun cu un imperiu de tip oriental şi unul de tip 
vestic, pe periferia unei zone de conflict, societăţile locale, fiind la periferia periferiei, au ajuns într-o situaţie 
nefavorabilă.” (A. Gergely 1993, 56)
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cum şi în ce măsură imaginile spaţiale, citadine, constituite şi puse în circulaţie despre Oradea 
şi Debreţin pot constitui un impediment pentru – sau, dimpotrivă, pot favoriza – creşterea 
puterii de atracţie a acestei regiuni.
întrebarea formulată de noi în cursul cercetării de faţă, a fost cum s-a schimbat aria de 
semnificaţie tradiţională a conceptului centru-periferie, ca urmare a influenţei surselor vizuale 
mass-media (emisiunea RTV Cluj, emisiuni ale televiziunilor pe internet etc.), sau a surselor 
mediilor particulare pe internet. Respectiv, am analizat cum sursele de discurs mai recente – 
europene sau particulare – influenţează autoreprezentarea comunitară, modifică sistemul de 
categorii naţional-ideologice constituite anterior.
Am fost curioşi să vedem unde se situează cele două capitale regionale pe harta mentală 
a reprezentărilor colective, cum se poziţionează una faţă de cealaltă şi faţă de lumea largă, 
respectiv, să vedem în ce fel sunt ele reprezentate ca nişte oraşe. Ca metodă de cercetare 
am folosit analiza discursului vizual, având în vedere faptul că acest proces de reprezentare şi 
situare se desfăşoară în mare parte cu ajutorul unor imagini, chiar dacă ele sunt metafore sau 
metonimii exprimate verbal, sau icoane, embleme obiectivate prin medii vizuale. Prin această 
analiză, urmărim descoperirea formelor dominante ale discursului vizual, împreună cu câteva 
alternative ale lor.
în afara analizei imaginilor emblematice şi ale alternativelor individuale ale acestora, atenţia 
noastră s-a îndreptat şi asupra definirii spaţiilor, respectiv asupra punctelor de referinţe ale 
autodefinirii comunitare. în interiorul sistemelor anterioare de clasificare, Oradea şi Debreţin 
se situau într-un sistem bipolar de referinţă Bucureşti-Budapesta, respectiv Transilvania/
România-Ungaria, în interiorul căruia ambele oraşe de graniţă aveau un rol periferic, de tranzit. 
Odată cu intrarea în Uniunea Europeană, a apărut un nou factor, cu precădere economic, net 
dominant faţă de cele anterioare, şi care modifică radical logica resurselor. Categoriile naţionale 
ale centrului şi periferiei îşi schimbă semnificaţia în acest nou context – văzut din Bruxelles 
Bucureştiul sau Budapesta pot fi la fel de periferice ca Oradea sau Debreţin. Se schimbă 
sistemele de referinţă, respectiv poziţiile de putere, deci şi poziţiile grupurilor producătoare de 
discurs.

Imagini despre oraş

înainte de răspândirea imaginilor generate de aparate, numite de Vilém flusser imagini de 
factură nouă (Peternák 1993, 43; Belting 2003, 44-45), reprezentarea locurilor (geografice) şi 
stocarea lor în memorie se baza în primul rând pe experienţa fizică. Cu răspândirea noilor 
mijloace mass-media, cu locurile îndepărtate, necunoscute ne întâlnim de obicei pentru prima 
dată în forma unor imagini, iar – eventual – după aceea le experimentăm personal. “Despre 

locuri am format întotdeauna imagini, şi ne-am adus aminte de ele tot în forma unor imagini, 
dar asta presupunea că am fost acolo, sau am trăit acolo în prealabil. Astăzi însă, cunoaştem 
multe locuri doar prin imagini, iar prin asta locurile au pentru noi alte semnificaţii. Astfel, relaţia 
între loc şi imagine se modifică. în loc să căutăm imagini într-un anumit loc, acum vizităm 
locuri situate în imagini” (Belting 2003, 71).
Cum în mass-media imaginile locurilor se repetă în forme identice sau asemănătoare, ele 
modifică în mare măsură percepţia acelora, care vizitează locurile geografice încercând să 
suprapună conturul lor real, receptat fizic pe imaginile produse de media. Realizarea acestor 
cunoaşteri-reprezentări pierde astfel din culoarea şi spontaneitatea care caracterizează o 
experienţă personală. Imaginile repetitive, transmise prin mass-media limitează de la bun 
început aria de interes al acelora care vizitează un astfel de loc geografic, canalizând atenţia lor 
asupra unor ţinte dirijat selectate.
în cursul investigaţiilor ne-am întrebat care sunt acele imagini emblematice care influenţează 
decisiv percepţiile celor care vizitează Oradea. Analizând complexul de imagini tipărite sau 
electronice folosite ca surse, am ajuns la concluzia că ele se leagă în primul rând de moştenirea 
arhitecturală a oraşului, înzestrată cu conotaţii monumentale şi naţionale. Mecanismele 
repetabilităţii reprezentărilor le vom prezenta prin exemplul imaginii dominante de tip “carte 
poştală” a catedralei.

Catedrala din Oradea ca emblemă a oraşului

Pentru a demonstra cum era reprezentat oraşul în secolul 15, Ernst gombrich în cartea sa “Artă 
şi iluzie”, lucrează cu exemple datând din epoca de început ale tiparului. (gombrich 1972, 71) 
Poate părea surprinzător pentru noi, dar în “Cronica de la Nürnberg” a lui hartmann Schledel, 
apărută în 1493, xilogravura profesorului lui Dürer, Wolgemuth, apare repetat, în formă 
identică, dar inscripţionată diferit. gombrich vede explicaţia acestei situaţii în caracterul special 
al folosirii imaginilor din epoca respectivă. Intenţia creatorilor din aceea epocă nu era redarea 
realistă a imaginii unui oraş, ci reprezentarea simbolică a noţiunii de urbanitate. Nu e deci nici 
o greşeală faptul că aceeaşi imagine are inscripţia de Mantova, Damasc, ferrara, sau Milano. 
Interpretarea corectă a tuturor acestor reprezentări este: “toate aceste aşezări sunt oraşe”.
De la răspândirea fotografiei şi filmării, imaginile sunt – conform credinţei comune – dovada 
prezenţei concrete, individuale într-un anumit loc. Paralel însă cu acest mod de percepere a 
imaginilor, mecanismul de interpretare, conform căreia imaginile asemănătoare, dincolo de 
semnificaţia lor unică poartă  şi conotaţii simbolice, abstracte – se perpetuează şi până azi. 
Mai mult, atunci când imaginile identice ca formă devin stereotipe prin repetare, raportul se 
inversează: semnificaţia simbolică devine primordială, iar trimiterile la locuri singulare devin 
simple adaosuri.
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Dintre imaginile tipărite sau electronice reprezentative pentru Oradea, cea mai răspândită 
este cea care reprezintă Catedrala.1 Imaginea Catedralei nu lipseşte aproape niciodată din 
acele alcătuiri de imagini dominante care vor fi analizate mai jos, dar ea apare cel puţin la 
fel de des şi accentuat şi individual, ca emblemă independentă. Dacă vom căuta imagini 
pe internet despre Oradea, în mod repetat ne vom găsi în faţa reprezentărilor făcute din 
perspective identice, elaborate cu tehnici identice sau foarte asemănătoare ale catedralei, 
dar icoana Catedralei poate semnifica – în multe dintre cazuri – chiar oraşul însăşi2. Proiectul 
iniţiat şi sprijinit de fundaţia “Apáczai Közalapítvány”, reprezentat pe siteul http://www.apalap.
hu/ , intitulat “határtalanul!” (fără graniţe!”) exemplifică perfect cât de puternic s-a infiltrat 
această metastază conceptuală în uzanţa cotidiană. Proiectul are ca scop sprijinirea călătoriilor 
în grup al tinerilor din Ungaria în Transilvania. Prin imaginile video făcute de tineri amatori 
despre aceste călătorii 3sau prin alte reprezentări vizuale (cum sunt icoanele-simbol ale 
locurilor folosite de hărţi), contactul cognitiv cu Oradea se identifică cu vizitarea Catedralei. 
Reprezentarea vizuală a Oradiei prin imaginea Catedralei, fiind o sinécdocă bazată pe relaţia 
logică pars pro toto, din capul locului închide oraşul într-un câmp redus de semnificaţii, iar 
repetarea stereotipă a ei reduce şi simplifică şi mai mult percepţiile care se pot forma despre 
oraş.4 Putem afirma – într-un sens anume – că imaginea catedralei din Oradea, repetată 
de mass-media are semnificaţia pe care a avut-o imaginea abstractă apărută în xilogravura 
Cronicii de la Nürnberg. Rolul ei este de a atrage atenţia asupra faptului că Oradea este un oraş 
care aşteaptă să fie vizitat. Dar, dincolo de acestea, acest icon prin semnificaţiile sale abstracte, 
transpune imaginea – indirect dar implicit şi oraşul – într-un sistem categorial specific: în clasa 
locurilor monumentale; în cazul de faţă, în clasa monumentelor catolice; iar prin contopirea 
sa cu imaginea lui Sf. lászló trimite şi la istoria naţională veche. Rămâne însă îndoielnic, 
dacă iconul Catedralei – aidoma altor embleme ale marilor oraşe, ca de pildă Big Ben din 
londra, turnul Eiffel din Paris sau chiar Notre-Dame – poate emana putere de atragere asupra 
celor veniţi de departe, având în vedere natura stereotipă a reprezentării, lipsa originalităţii 

accentuată şi de caracterul tipic al clădirii respective.

1  Cu sprijinul lui Maria Terezia, construcţia bazilicii catolice din Oradea a fost începută de G. Ricca din 
Milano, terminată apoi în 1780, de meşterul constructor din Viena, Franz Hillebrandt. Magyar Kato-
likus Lexikon > N > nagyváradi székesegyház, http://lexikon.katolikus.hu/N/nagyv%C3%A1radi%20
sz%C3%A9kesegyh%C3%A1z.html; Igaz Rita: HILLEBRANDT, Franz Anton, http://artportal.hu/kislexikon/
hillebrandt_franz_anton

2 Vezi de ex. site-ul Erfatur | Erdélyi túrák és térképek. http://www.erfatur.com/?m1=foto&m2=main&m=sh
ow&id=427&t=Nagyv%E1rad

3 http://www.youtube.com/watch?v=BIS6FQ_j7RM

4 Stereotipia este o formă a reprezentării care simplifică o variantă tipică, o reduce la câteva caracteristici 
care sunt prezentate ca fiind esenţiale, de bază (esenţializare), respectiv ca fiind date de natură (natu-
ralizare) (Hall 2001, 257).

Oraşul “carte poştală“ ca formă de discurs

Metoda analizei discursului vizual operează cu o definiţie a culturii care presupune viaţa ca 
fiind o stare de ordine în care prin practici de reprezentare simbolică oamenii conferă sens 
lumii. Cultura este deci un spaţiu existenţial care implică practici şi forme obiectuale ale 
construirii semnificaţiilor prin care viaţa individuală şi cea colectivă câştigă sens. (Inda-Rosaldo 
2001, 12) Ca urmare, reprezentările vizuale nu sunt nicidecum simple oglindiri ale realităţii 
obiective, ele pot cuprinde o multitudine de mesaje , intenţionalităţi şi accente.
în anii ’70, john Berger a introdus sintagma “modalităţi de vedere” (ways of seeing). la asta face 
referire gillian Rose, când afirmă că reprezentările vizuale îşi exercită efectele nu numai prin 
ce şi cum arată despre lume, ci şi prin modalităţile de a privi (interpreta) imaginile propuse. 
în această interpretare, modalitatea socială (social modality) este reţeaua complexă de relaţii 
sociale, economice, politice, sistem al instituţiilor şi practicilor sociale care înconjoară un 
produs vizual, determinând modul în care putem/trebuie să le percepem sau să le folosim 
(Rose 2001, 12).
însă, dacă vom privi reprezentările vizuale doar ca nişte construcţii sociale incluse într-un 
context mai larg de discurs, atunci ne vom rupe de practica socială care le creează şi le 
face funcţionale. După latour, interpretările post-lingvistice au un dezavantaj: “îngreunează 
stabilirea unei relaţii între discursul automatizat şi factorul suspendat provizoriu: referentul 
– de partea naturii şi interlocutorul – de partea subiectului/societate” (latour 1999, 112). 
Interpretarea critică a imaginilor concepute quasi-obiectual, nu poate fi făcută fără o analiză 
referenţială. Cu alte cuvinte, având în vedere că la ambele capete ale lor aceste construcţii se 
leagă strâns şi inevitabil de realitatea socială în care s-au creat, s-au răspândit şi funcţionează 
ca produse finite, nu e îndeajuns deconstrucţia reprezentărilor ipotetic constituite conform 
paradigmei constructiviste.
Polaritatea de bază imagine-realitate privită ca referinţă primordială, nu poate fi eludată 
decât dacă obiectul cercetării va fi procesul propriu zis în care aceste reprezentări se 
construiesc. Imaginile fixate, deşi chiar şi ele sunt rezultatul unei selecţii multiple, se de- 
şi recontextualizează de mai multe ori. Ca rezultat al etapelor de translaţie, imaginea se 
îndepărtează de referent – în paralel cu procesul de constituire a imaginii. Este un proces de 
reducţie dar şi de amplificare – spune latour – deoarece ca să constituim un discurs ştiinţific 
standardizat, compatibil şi textual dintr-un fenomen particular, local, material al lumii, referinţa 
iniţială suferă un proces gradat de transformare, îmbogăţindu-se prin noi contexte (latour 
2000, 71). Datorită acestui proces, investigaţiile teoretice ale literaturii de antropologie vizuală 
de cele mai multe ori nu se referă la imaginile în sine, ci la semnificaţiile care se conferă 
imaginilor în momentul constituirii lor. Obiectul investigaţiei va fi în cele mai multe cazuri nu 
doar fotografia sau filmul, privite ca o construcţie, ci relaţia între ele şi referentul lor primordial.
Modalităţile, scările diferite de denotare geografică sunt în relaţie strânsă cu back ground-ul 
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ideologic în care reprezentările vizuale se înrădăcinează. Cu alte cuvinte, privitorul nu primeşte 
în toate cazurile coordonatele reale ţară-regiune-localitate, ci o hartă fictivă, prelucrată 
ideologic. în aceste spaţii simbolice devin biserica şi şcoala – reprezentările lor simbolice 
– actori principali. Analiza reprezentărilor Catedralei din Oradea, nu poate fi făcută fără 
considerarea acestui context mai larg al discursului. Reprezentările subiect de cercetare ale 
acestui studiu, provin în marea lor majoritate din surse maghiare (emisiuni de limbă maghiară 
ale televiziunii, siteuri maghiare, wikipedia maghiară, video youtube având titluri maghiare, 
etc.). în majoritatea lor, nu pot fi separate de discursul cu tentă naţională. Catedrala din Oradea 
devine astfel nu doar o clădire, ci şi iconul trecutului maghiarilor, istoriei maghiare, ergo, un 
simbol al dăinuirii naţiunii maghiare. Iconurile nu prezintă, ci mai degrabă reprezintă lumea 
– spune gilman. Natura iconografică gravată de ideologie ale reprezentărilor funcţionează 
permanent, aşa că trebuie interpretate în toate cazurile din perspectiva unor categorii mai largi 
ale căror obiectualizări sunt. (gilman 1985, 204)

Imaginile tip “carte-poştală” ale Oradiei

Reprezentările tradiţionale de tip “carte poştală”, care domină discursul vizual, sunt 
arhicunoscute. Pretutindeni – de la siteurile primăriei, materialele promoţionale ale oficiilor 
turistice, până la fotografiile făcute de turiştii care tranzitează oraşul – apar acele clădiri 
emblematice, care datorită reflexelor culturale formate în decursul unor decenii, au devenit 
echivalentele imaginii oraşului. 
Tot aşa cum reprezentările mainstream ale oraşului sunt dominate de imagini tip carte poştală 
ale clădirilor emblematice din centrul oraşului, ele apar şi în adaptările mainstream ale filmelor. 
Imaginile filmate nu se deosebesc mult de fotografiile de tip carte poştală, de multe ori nu 
conţin mai multă mişcare decât fotografiile accesibile cu oricare program de vizionare.

Străbătând pământul Transilvaniei 
în redactarea lui Víg Emese, sub conducerea lui Orbán S. Katalin, colectivul emisiunii în 
limba maghiară al Televiziunii din Cluj a realizat în 2010 o emisiune cu titlul: járván Erdély 
földjét (Străbătând pământul Transilvaniei). Redactorii au dedicat două emisiuni Oradiei 
şi împrejurimilor sale. Această emisiune tinerească şi întrucâtva neconvenţională este un 
exemplu eclatant al practicii de reprezentare de tip carte poştală.
Conducătorul acestei emisiuni adoptă un ton estival, plin de elan tineresc în cursul 
prezentării de tip clasic al imaginilor unor oraşe sau regiuni. Structura emisiunii aduce cu stilul 
documentar bazat pe interviuri şi montaje de imagini. Rolul naratorului atotştiutor este preluat 
de un specialist în istoria oraşului şi a monumentelor sale, iar în imaginile montate revedem 
fotografiile acelor clădiri monumentale care apar şi în cărţile poştale. Dar, să ne oprim pentru o 

clipă la figura naratorului.
limbajul narativei complexe, specific oricărei reprezentări vizuale, nu se construieşte doar 
din imagini. Conţine un şir de afirmaţii, care alcătuiesc o istorie coerentă, bazată pe o retorică 
lingvistică uzuală. Imaginile sunt puse în contexte diferite: montaj vertical inclus organic în film 
(coloană sonoră), naratorul, contextul literar care învăluie construcţia filmată, respectiv, titraj 
aferent cărţilor poştale, fotografiilor, imaginilor. Aşa cum “pe baza paternelor culturale care ne 
caracterizează, referinţele imaginilor le căutăm în textele scrise sub ele”, la fel, în cazul filmelor, 
imaginile sunt înzestrate cu sens pe baza textului povestit sau titrat sub ele. “fără să ne dăm 
seama, imaginile nu sunt percepute ca fiind entităţi de sine stătătoare, sau în relaţiile lor cu 
lumea reală (cu referinţa lor primordială), ci ca ilustraţii ale sensurilor verbale.” (Könczei 2006, 67)
S-a ajuns ca nici vorbirea sau scrierea să nu mai fie manifestări izomorfe – spune hymes 
Dell. Diferenţele şi inegalităţile nu sunt evidente doar în cazul reprezentărilor, ci şi în ceea 
ce înseamnă să scrii sau să spui (să auzi sau să citeşti) ceva. Toate acestea includ sistemul de 
valori culturale sau cel de ierarhie socială (hymes 1996, 36). în cazul narativei filmelor lipsa are 
o putere structurală aidoma prezenţei, având în vedere că există grupuri, oameni, păreri care 
sunt excluse cu desăvârşire din ele. 
O tehnică cu precădere folosită de filmele de popularizare a ştiinţei de tip explicativ este 
folosirea naratorului. Dacă o pinacotecă poate fi privită ca echivalentul filmului documentar, 
atunci – conform teoriei de analiza discursului, elaborată de foucault – naratorul atotştiutor 
joacă în filmele non-ficţiune rolul ghidului din pinacotecă, indiferent dacă este vorba de filme 
etnografice, de popularizare a ştiinţei, sau alte genuri de emisiuni de televiziune. “înţeleptul” 
narator nu transmite doar informaţii specifice, ci dă privitorului şi cheia percepţiei vizuale – sau, 
cu alte cuvinte, ne spune şi ceea ce trebuie să vedem. Datorită paternelor de vizionare ale 
filmelor deja înrădăcinate în noi, imaginile vor fi percepute de spectator ca ilustraţii ale textului 
naratorului.
O altă consecinţă a folosirii naratorului atotştiutor este că datorită lui citirea imaginilor vizionate 
poate fi făcută doar într-un singur mod, în timp ce “profilul” comentatorului este cu desăvârşire 
ascuns. Deşi la începutul narativei ni se prezintă persoana naratorului, nu reiese cu claritate 
cine, din ce poziţie, în numele cărei instituţii vorbeşte, care este sursa informaţiilor împărtăşite, 
nici legătura tuturor acestora cu cele văzute.
în mod relevant, cea de-a doua parte a emisiunii Studioului de Televiziune Cluj despre Oradea, 
porneşte cu un element central al analizei noastre: conducătorul emisiunii cumpără o carte 
poştală de la un chioşc de difuzare a presei din Oradea, şi, în mod simbolic, o şi trimite pe loc 
telespectatorilor. Este de la sine înţeles că vederea respectivă reprezintă imaginea Catedralei şi 
al Palatului Vulturul Negru.
Imaginile bine compuse se înscriu în practicile mainstream ale reprezentărilor vizuale. 
fireşte, are o logică profesională modul în care câte o clădire este prinsă pe imagine în felul 
cel mai avantajos, dintr-o anumită perspectivă, mod de prezentare sau compunere. Dar în 
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reprezentarea şirului Canonicilor din Oradea, normele clasice ale înregistrării de imagini se află 
în contradicţie cu cele ale filmărilor. Bineînţeles, istoria şirului Canonicilor o aflăm în contextul 
imaginilor prezentate în cursul unei plimbări sub arcade. Dar, actorii principali care se plimbă 
în imagini, perturbă reprezentarea cunoscută din cărţile poştale a şirului Canonicilor; colonada 
şi culoarul nu se pot pune în valoare din punct de vedere compoziţional. Să tai figurile 
plimbăreţe de pe film ar contraveni convenţiilor tehnicii de filmare. într-o soluţie de gen “şi 
capra, şi varza”, operatorul găseşte o soluţie intermediară: şirul Canonicilor ni se relevă între 
picioarele plimbăreţe ale reporterului şi naratorului emisiunii. 

Oradearing-Debreţinring
Imaginile despre Oradea sau Debreţin apărute în reprezentări artistice sau în mediile 
particulare sunt elaborate din perspectiva unei practici similare de reprezentare discursivă. 
De exemplu, filmul de animaţie cu titlul Oradearing-Debreţinring, făcut în cadrul programului 
communication without borders practică un limbaj al imaginilor care aminteşte de 
concursurile formulei 11. O maşină de concurs roşie, tip matchbox parcurge pe harta 
simplificată a Oradiei şi Debreţinului un traseu de formulă 1. Când maşina ajunge la clădirile 
emblematice ale oraşelor, din traseu se ridică câte o carte poştală: Palatul Vulturul Negru, 
Catedrala şi şirul Canonicilor, respectiv Nagytemplom (Biserica Mare), Debreceni Egyetem 
(Universitatea Debreţin), Szent Anna Katedrális (Catedrala Sf. Anna), etc.

Oradea, altfel
Montajul fotografic Oradea, altfel2  s-a elaborat cu intenţia de reînnoire a formelor, dar 
rămâne totuşi un experiment ce se încadrează în discursul vizual mainstream. Creatorul 
videoului conceput din montajul fotografic, atinge imaginea mainstream a oraşului, dar în 
timp ce deconstruieşte formele reprezentării vizuale, lasă aproape neatinse cele de conţinut. 
Construcţiile cunoscute ale Oradiei se oglindesc în parbrize şi capote de maşini. Dar, în 
imaginile astfel deformate, pe primele locuri apar din nou Catedrala şi Palatul Vulturul Negru.

Minunatele călătorii ale Dr. Hills Nolgerson
Seria de filme documentare făcute de Schneider Tibor intitulată Minunatele călătorii ale Dr. 
hills Nolgerson este de fapt o parodie a scenelor obişnuite, trase de amatori entuziaşti, în 
călătoriile lor în jurul lumii, ahtiaţi fiind după exotism, de scene “despre popoarele şi obiceiurile 
ciudate ale lumilor îndepărtate”3. Este o parodie pe mai multe planuri. în primul rând este 
o parodie a atitudinii şi limbajului formal al filmului de amatori, prin exagerarea locurilor 

1 http://www.youtube.com/watch?v=5BCjhuWQY_Q

2 http://www.youtube.com/watch?v=-U6-ojqmNyg&feature=related

3 Vezi filmul: http://www.youtube.com/watch?v=a581lrbe7-4

comune prezente în text şi imagini. Pe de altă parte însă, filmul rupe radical, fără menajamente 
şi cu tradiţia mainstream de reprezentare a oraşelor. Personajul principal al filmului este un 
antropolog şi călător norvegian, care, după ce a făcut un film în Somalia, vizitează acum şi 
România. hills Nolgerson îşi imortalizează primele impresii în gara de la Oradea. forţa filmului 
rezidă în disonanţa între imaginile crude ale mizeriei cotidiene şi narativa filmului, adică 
interpretările quasi-groteşti ale bine intenţionatului antropolog, idealist şi naiv. Prin obiectivul 
aparatului de filmat al celui care caută urmele lui Ady Endre în “Parisul de pe Peţa” ni se 
relevă însă un oraş cu totul altul decât cel obişnuit de pe cărţile poştale: clădiri-monument în 
paragină, mizerie şi murdărie, elevii liceului Ady Endre care nu recunosc poza poetului. filmul 
atinge limitele penibilului, când în figura ţiganului comerciant de cuţite este identificată drept 
“un indigen” de eroul filmului.
gara prezentată la începutul filmului “Minunatele călătorii ale Dr. hills Nolgerson”, trenurile 
devin simboluri ale tranziţiei, ale situării în apropierea limitelor. Perspectiva este orientată şi aici 
de la vest spre est, în căutarea culturii autentice, strămoşeşti, arhaice.

Construcţii spaţiale: 
Situarea simbolică în regiune a Oradiei şi Debreţinului

Situaţia de periferie, moştenită de Oradea şi Debreţin – în ciuda schimbării graniţelor şi 
ale regimurilor politice – niciodată nu a fost atât de dramatică ca în cazul altor localităţii 
din macroregiunea respectivă. De exemplu, localitatea Săcele din judeţul Braşov, după 
intensificarea la sfârşitul secolului 19 a războiului vamal şi de graniţă maghiaro-român, şi-a 
pierdut nu numai avantajele economice de care se bucura în urma poziţiei ei de localitate de 
tranzit, dar şi pe cele simbolice. Din perspectiva puterii centrale de la Budapesta, s-a degradat, 
şi a devenit – ca să folosim expresiile metaforice uzate în epocă – o viroagă, un colţ îndepărtat, 
o văgăună. Toate aceste expresii sugerau situaţia de părăsit, rămas în urmă, reclamând într-
ajutorare pentru a se repune pe picioare (Könczei 2009, 53). fără să exagerăm influenţa 
reprezentărilor simbolice faţă de forţele economice şi politice determinatoare de schimbări ale 
vieţii sociale, trebuie să subliniem totuşi că nici una dintre toponimiile metaforice ale Oradiei 
sau Debreţinului nu sunt peiorative, nu sugerează o poziţie de marginalizare.
Pe baza teoriilor cognitive ale lui george lakoff şi Kövecses zoltán, denumirile metaforice şi 
metonimice ale locurilor geografice nu sunt doar figuri de stil, ci sunt mijloace de bază ale 
conceptualizării lumii.4 Nu este deci deloc lipsit de importanţă ce fel de denumiri primesc 
locurile, care dintre ele sunt folosite şi devin dominante în limbajul comun; pentru că aceste 

4 Metafora este deci un sistem conceptual, o caracteristică a cunoaşterii, având un rol determinant în gân-
direa umană, în interpretarea fenomenelor, în formarea realităţii sociale, culturale, psihice […] nu este doar 
o figură retorică, de stil, ci un mijloc de bază în procesul de conceptualizare a lumii. Cunoştinţele noastre 
despre lume sunt structurate de aşa numitele “metafore cognitive” (Veszelszki 2008, 57).
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denumiri determină – în sistemul nostru de referinţă – rangul acestor localităţi, plasarea lor pe 
hărţile noastre mentale.
la nivelul denumirilor imaginilor simbolice, Debreţin şi Oradea şi-au păstrat statutul lor 
tradiţional de oraşe centrale, dar structurile de adjective metonimice care li se ataşează, 
subliniază rolul lor important, nu fără a le plasa în centrul microregiunii în aşa fel, încât să se 
sugereze un anumit specific al lor, sau o analogie cu un alt centru din vestul Europei. Astfel 
de denumiri referitoare la un anumit specific social sunt: “Debrecen mint civisváros” (Debreţin, 
ca civitas); sau sintagmele poetice înţelese doar de către intelectualii maghiari cu urechile 
formate: “Nagyvárad a vér városa” (Oradea oraşul sângelui), sau “Nagyvárad a holnap városa” 
(Oradea, oraşul zilelor ce vin). Semnificaţia acelor metafore, care compară Debreţinul sau 
Oradea cu marile oraşe din vest, are două tăişuri: când spunem “Debreţin este Roma calvinistă”; 
“Oradea – Atena de pe malul Crişului”; “Oradea Parisul de pe Peţa” sau “Oradea Birminghamul 
maghiar” facem referire la poziţia lor centrală în regiune, dar şi la poziţia lor de periferie într-o 
relaţie ierarhică faţă de aceste metropole (deoarece niciodată nu am putea spune invers: 
“Parisul, Oradea de pe malurile Senei…”)5. 

Oradea, poarta Transilvaniei 

“Aceste meleaguri au ceva, care influenţează subconştientul acelora care le vizitează! Iarna 
nu eşti lovit de ger, vara nu te topeşti de caniculă. Dincolo de clima binecuvântată, din acest 
loc te poţi bucura şi de a perspectivă largă. Orădenii au rămas deschişi spre Câmpia Ungară 
(fără să depună jurământ pe ea ca Petőfi), dar au rămas receptivi şi faţă de modul de viaţă al 
muntenilor bihoreni şi transilvani. Această deschidere geografică nu le-a permis să se izoleze 
ci le-a înlesnit interpretarea empatică a diferitelor peisaje spirituale” (Robotos 1992, 15-16). 
Descriind Oradea şi împrejurimile sale, ca fiind un punct de legătură al unei zone de tranziţie, 
Robotos Imre se bazează pe imaginaţia comună. Dar, imaginea dominantă care reprezintă 
situaţia de tranziţie, este cea în care Oradea apare ca o poartă prin care se pătrunde de pe 
Câmpia Ungară (din Partium, din Ungaria, din Vest) în Transilvania.
Imaginea Oradiei, ca poartă care se deschide spre sau din Transilvania, nu este exhaustivă 
(despre Piatra Craiului, Bran, Salonta de asemenea s-au răspândit astfel de metafore), dar e 
foarte cunoscută. Promovarea Oradiei ca poarta Transilvaniei, poate fi regăsită atât în literatură 
de popularizare, cât şi în reclamele turistice de pe internet: “începem periplul nostru la poarta 
acestei regiuni, acest picior de plai, numit Oradea. Deşi acest oraş nu face parte din Transilvania 

5 “Pe baza imaginii regiunii sursă, ipostaziată ca fiind una cunoscută (oraş important, vestit) se constituie 
matricea semnificaţiei regiunii ţintă (oraş), mai puţin cunoscută. Parisul – imaginea oraşului ideal – ca regi-
une sursă este generatoare de astfel de conexiuni. […] Multe oraşe se recomandă astfel, încercând o ame-
liorare a propriei imagini prin comparaţii cu Parisul (Sf. Petersburg, Parisul de pe malurile Nevei; «Oradea 
Parisul de pe Peţa»; «Oradea Parisul de pe malurile Crişului».” (Veszelszki 2008, 59)

istorică, cultura sa multicoloră a fost întotdeauna o legătură între vest şi est.” 6

Având în vedere, că şi acest simbol e cu două tăişuri – are simultan un caracter de legare şi de 
despărţire – încărcat fiind şi de o puternică semnificaţie ideologică, prin referinţele sale istorice 
şi politice – ar merita să ne ocupăm de el într-o cercetare separată de semantică istorică, mai 
cu seamă, dacă ne întrebăm în ce măsură o reprezentare de acest gen ajută sau dimpotrivă, 
împiedică integrarea zonei Oradiei într-o euroregiune.

Oradea şi Debreţin ca regiune comună de tranzit

Discursurile care redau şi modifică identitatea de grup a unor comunităţi locale, nu pot fi 
privite ca fiind omogene. grupurile şi indivizii cu interese specifice, având opinii diferite, 
ocupând diferite poziţii de putere, creează imagini eterogene, pluraliste despre ei şi despre 
ceilalţi, chiar şi în epoca informatică. Din această cauză, trebuie să considerăm pe lângă tipurile 
de discurs dominante/instituţionale şi reprezentările dominante sau nedominante, constituite 
paralel sau în contra acestora; trebuie să analizăm şi vocea indivizilor/grupurilor având diferite 
poziţii sociale, producătoare şi ele de tipuri de discursuri şi reprezentări. Din cauza apropierii 
relative ale celor două oraşe, pe lângă formele vizuale de discurs istorizante, arhicunoscute, 
care prezintă Oradea ca fiind “poarta Transilvaniei” sau ca “o punte între Ungaria şi Transilvania”; 
iar Debreţinul ca “Roma calvinistă”, există şi alte tipuri de discurs, oficiale sau neoficiale, “venind 
de jos”, şi care influenţează şi ele percepţiile reciproce despre celălalt oraş.
Datorită proceselor de descentralizare economică şi politică, devin importante nu numai 
regiunile periferice situate în apropierea graniţelor, dar creşte interesul şi pentru formele 
de cooperare regionale, transfrontaliere. în urma proiectelor europene, transnaţionale de 
cercetare şi dezvoltare, iau naştere cooperări locale care – inevitabil – au o influenţă asupra 
autodefinirii oraşelor participante, deci şi asupra reprezentărilor lor vizuale. Perspectivele şi 
sistemele de referinţă se schimbă. Din perspectiva unui proiect economic sau cultural realizat 
pe axa Oradea-Debreţin, Bucureştiul sau Budapesta, definite anterior ca centre, acum încep 
să pălească. legat strâns de aceste procese, putem determina apariţia unui discurs vizual de 
tip nou. Din ce în ce mai des apare o formă nouă de concepere a imagini oraşelor, o imagine 
a Oradiei şi Debreţinului, compusă de elemente în urma cărora sensurile se deplasează de la 
reprezentarea de tip carte poştală a construcţiilor şi spaţiilor publice, la o altă modalitate.
Cu toate că cei care tranzitează doar cele două oraşe, nu văd nici Catedrala din Oradea, nici 
Biserica Mare din Debreţin, totuşi, sute de imagini şi istorisiri despre ele sunt vehiculate, devin 
simboluri vizuale şi se constituie în discursuri vizuale, datorită aceloraşi mecanisme care au 
acţionat şi în cazul în care Catedrala era parte a itinerarului. Conceptele diferite despre oraşe şi 
regiuni de tranzit – indiferent dacă sunt de tip lingvistic sau vizual, vin din direcţia cercetărilor 

6 Erdélyi szállásajánló: http://www.youtube.com/watch?v=t_9IlhsbjK0&feature=related
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ştiinţifice sau dinspre opinia publică – încep din ce în ce să domine discursurile despre 
regiunile situate lângă graniţe. în cazul volumelor de cercetări regionale care au proliferat în 
anii trecuţi, apărând una după alta în Ungaria, toate rezervă un loc central regiunilor de graniţă, 
mai cu seamă Debreţinului, care este centrul regional cel mai mare şi cel mai important din 
această ţară. Interesant e faptul, că în aceste cercetări, aproape în toate cazurile, se subliniază 
faptul că Debreţinul îşi datorează potenţialul cultural şi economic tocmai situării lui lângă 
graniţă. De exemplu, volumul “A várostérségi versenyképesség társadalmi tényezői” (factorii 
sociali ai puterii de concurenţă ale zonei oraşelor), apărut în 2009, însumează caracteristicile 
zonei Debreţinului în felul următor: “Situarea geografică a zonei oraşului este privilegiată din 
punctul de vedere a căilor de circulaţie, fiind străbătută de artere centrale de cale ferată şi 
şosele, de coridoare de circulaţie de importanţă regională […] Oraşul este centrul cultural 
şi ştiinţific al judeţului, şi, în sens mai larg, al regiunii, iar forţa lui de organizare economică şi 
socială se întinde chiar şi dincolo de graniţă” (Baranyai-Váradi 2009, 32).

De la Cluj la Oradea în zece minute (Kolozsvárról Nagyváradra tíz perc alatt)7 
Paralel cu discursurile oficiale, instituţionale sau ştiinţifice, chiar şi dinspre media particulară 
se constituie o imagine alternativă despre Oradea şi Debreţin, organizată în jurul simbolurilor 
situaţiei de trecere, de tranziţie. Video-ul youtube “De la Cluj la Oradea în zece minute” (Ko-
lozsvárról Nagyváradra tíz perc alatt) ca imagine şi conţinut redă tocmai esenţa impresiilor de 
călător-călătorie. în această abordare, Oradea nu este altceva, decât un popas în călătoria de la 
est spre vest (de la Cluj la Budapesta sau Debreţin), o simplă staţie de graniţă, într-un periplu 
de tranzit, un punct de referinţă pentru condiţiile de călătorie, pentru măsurarea lungimii 
traseului, pentru viteza medie, sau calitatea drumurilor. filmuleţul montat din imaginile 
fotografice făcute din autoturism, nu  reprezintă altceva, decât drumul de la Cluj la Oradea, 
fragmentat din 2 în 2 secunde. Cu toate acestea, videoclipul a avut mai multe mii de vizionări, 
iar din comentariile putem trage concluzia, că autorul numit topaz84, a reuşit să surprindă ceva 
dintr-o experienţă colectivă, cu care mulţi se pot identifica. în acest sens, exemplul cel mai bun 
este comentariul făcut de Becky999, care se referă la nostalgia sa faţă de Oradea, trezită de 
acest film: “foarte fain! Mi’e dor de Oradea aşa că a fost fain să văd clipul asta!) Mersi mult”. 8 

Trabantul lui Gergő9, Driving in Debrecen10, A walk through Debrecen, Hungary11 
Reprezentările creative, surprinderea în imagini a conducerii automobilului şi cele ale călătoriei 
sunt legate cu precădere de cele două oraşe de graniţă. Videourile care reprezintă tranzitarea 
Oradiei sau a Debreţinului, cele care prezintă simple plimbări prin cele două oraşe, se leagă una 

7 http://www.youtube.com/watch?v=lKjgIyvT92k&feature=related

8 http://www.youtube.com/watch?v=Z3uxSRjxcQE&p=167F15D88246A5B6&index=4

9 http://www.youtube.com/watch?v=Z3uxSRjxcQE&p=167F15D88246A5B6&index=4

10 http://www.youtube.com/watch?v=LnlkzW0IdII&p=167F15D88246A5B6&playnext=1&index=8

11 http://www.youtube.com/watch?v=qtwab2b1_JE&p=167F15D88246A5B6&index=12

de alta pe siteurile video comunitare sau cele publice. în serialul “gergő Trabantja” (Trabantul lui 
gergő) după o plimbare în Oradea ne trezim la Debreţin. fără o cunoaştere exactă a celor două 
oraşe, nimic nu ne ajută să ne dăm seama unde ne aflăm de fapt: maşina trece pe lângă nişte 
cartiere de blocuri, străzi cu case simple, care ar putea fi situate foarte bine şi într-o comună. 
în afara numerelor de înregistrare ale maşinilor care trec pe lângă noi, nimic nu ne trimite la 
identitatea oraşului, regiunii sau ţării în care ne aflăm. Călătorim într-o lume fără profil specific, 
care însă – cu toate acestea – e recunoscută de cei care frecventează youtube. Sub videoul 
Driving in Debrecen putem citi următorul comentariu: “Ah, oraşul meu natal în mărime naturală: 
D”. filmul de câteva minute, realizat de acelaşi autor cu o tehnică asemănătoare a filmării şi a 
imaginii ne invită la o plimbare prin centrul Debreţinului. filmul este interesant, pentru că deşi 
apar în el clădirile renumite ale Debreţinului, Biserica Mare nu devine nici pentru o clipă centrul 
de interes al videoului, ea rămâne la fel de importantă “clădire” ca oricare casă, sau bloc de locuit, 
care apare în imagini. Omul cu camera de filmat, ia urma unor fete frumoase, filmează cafenele 
intime, terase umbrite, în locul reprezentărilor de tip carte poştală.

Passenger Trains - Oradea - Martie 201012, P 6415 Oradea – Episcopia Bihor13 
Ne putem întâlni şi cu alte forme discursive de imagini ale oraşelor, făurite şi ele în cursul 
călătoriilor, plimbărilor simple sau a celor cu maşina. Spre deosebire de videourile amintite 
anterior, “Passenger Trains – Oradea – Martie 2010” poate fi privit deja aproape ca un metafilm. 
Ideea e atât de simplă, încât ne face să ne întrebăm care este de fapt motivul adevărat al creării 
şi publicării acestor videouri. filmul cuprinde toată circulaţia trenurilor din gara Oradea. Vedem 
o zonă cu dâmburi şi văi – în prim plan cu o linie feroviară care străbate imaginea. Titraj: un 
număr şi două nume de localităţi: cea de pornire şi cea a destinaţiei. Vine trenul. Depinzând 
de mişcarea camerei, trenul parcurge ecranul cu viteză mai mare sau mai mică. Se taie. Din 
nou imagini, titraj, pleacă trenul. filmul e atât de simplu, încât captează interesul spectatorului. 
Imaginea curbelor, caselor, coloanelor sau a blocurilor nu indică în nici un fel unde sau când, în 
care margine de localitate sau ţară, ce fel de tren plecă în faţa ochilor noştri în clipa respectivă. 
Exact prin acest procedeu pot devenii imaginile despuiate de sens, metafore ale caracterului de 
tranziţie, ale lipsei de identitate. în mod surprinzător, cota de accesare a videoului atinge 800, 
care atrage atenţia asupra faptului că nu este vorba de un cadou sau de o şotie oferită unui 
lucrător la căile ferate de către prieteni. Se pune deci întrebarea: care este motivaţia faptului că 
800 de oameni au accesat acest video14? Se pare că imaginea trenului, care trece în faţa camerei, 
încă de la apariţia filmului fascinează ochiul camerei (cino eye). Un alt video, făcut în gara 
Oradea, ne face să tragem concluzii mai pertinente. Un comentator al videoului P 6415 Oradea 

12 http://www.youtube.com/watch?v=6t6RdJgQj7c

13 http://www.youtube.com/watch?v=qwcZ410u-RQ

14 Autorii studiului au fost surprinşi de faptul că filmul cu această tematică e departe de a fi unicat, multe 
siteuri des vizitate, bucurându-se de popularitate se ocupă de sosirea şi plecarea trenurilor din gări şi cu 
diverse operaţii ale pregătirii trenurilor.
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– Episcopia Bihor a ţinut să precizeze că trenul circulă până la Debreţin, iar cel care a făcut filmul, 
i-a mulţumit şi a trecut precizarea sub imagini.
Odată cu răspândirea proiectelor internaţionale, interetnice sau de provenienţă locală, care au 
ca scop propagarea organizării unor regiuni europene transfrontaliere mai extinse, apar din ce 
în ce mai des şi reprezentări vizuale, care plasează imaginile oraşelor Oradea şi Debreţin într-un 
context vizual comun. la răspândirea acestor videouri contribuie probabil şi sistemul de criterii 
de aprobare a acestor proiecte ale Uniunii Europene.
Videourile elaborate sub egida proiectului Communication without borders, sunt destul de ex-
plicite în transmiterea mesajului lor. filmul de animaţie intitulată “Saturday” s-a făcut cu o tehnică 
simplă de animaţie şi de prelucrare ale imaginilor. Prezintă un grup de tineri din Oradea şi un 
grup din Debreţin, care la lăsarea serii se amuză la fel, şi dansează pe ritmurile aceleaşi muzici 
electronice. Diferenţele lingvistice şi cele cultural-regionale sunt surmontate în cazul de faţă de 
similitudinile generaţionale sau de cele subculturale.
faţă de reprezentările mainstream de tip carte poştală – analizate în prima parte a studiului – 
aceste compuneri vizuale care promovează cooperarea regională în cadrul Uniunii Europene, 
pot părea subversive. Dar dacă aceste practici ale discursului vizual, care survolează graniţele 
naţionale şi modifică poziţiile tradiţionale de centru-periferie, sunt interpretate într-un 
cadru ideologic mai larg, care plasează aceste practici de reprezentare sub egida formării 
unei identităţi europene comune, atunci semnificaţia lor se schimbă. Dacă această politică 
de integrare de o deschidere mai largă va avea succes sau nu, este o întrebare a viitorului. 
însă, implementarea practicilor noi de reprezentare poate impulsiona crearea noilor legături 
culturale şi economice care impulsionează cooperarea regională, transcendând totodată 
poziţiile tradiţionale de centru-periferie. Dacă reamintim maxima lui Belting privind asemănarea: 
“apreciem lumea după asemănarea ei cu imaginile şi nu invers, după măsura în care imaginile 
corespund lumii” (Belting 2005, 24), atunci putem realiza răspunderea care îi revine în prezent 
discursului vizual. 

Traducere de Meister Róbert
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spiritualitatea atelierului 35 
din oradea; înainte de ’89 
şi în anii de după Cotitură1 

1 Cu părţile referitoare la anii ’80, m-am ocupat mai pe îndelete în cartea mea intitulată: Pro-
gresszív kortárs művészeti törekvések Nagyváradon a nyolcvanas években [Tendinţe artistice 
progresiste în anii ’80 la Oradea] (Vezi Ujvárossy 2009).

László Ujvárossy

Primul capitol conturează spiritualitatea Atelierului 35 din Oradea, în contextul anilor ’80. Pe 
scurt, se poate rezuma în felul următor: înainte de evenimentele din ’89, este un atelier fără 
un program anume, cu concepţii eterogene, oglindind o atmosferă tinerească; gruparea unei 
generaţii solidare prin opoziţia sa faţă de dictatură. Exact aşa, cum am citit în descrierea dată 
de Bretter györgy: cei dintr-o anumită generaţie au un nivel de cultură similar, se înţeleg 
reciproc din jumătăţi de cuvinte, au preocupări comune: “O anumită generaţie produce ea 
însăşi nivelul de spiritualitate adecvat necesităţilor sale, spiritualitate care se manifestă prin 
cultură şi artă” (Bretter 1979, 343).
generaţia de atunci, stând la pândă la “crăpăturile zidului societăţii”, gustă ceea ce putea 
vedea prin ele – o artă occidentală idealizată, şi o critică a prezentului la care se putea ralia. 
Prin “crăpături” se infiltra eclectismul cel nou, cu anterioarele lui îmbinări de stiluri, cu unitatea 
simultană a culturii populare şi a celei înalte, cu sistemul lui de semne pluricodate. Dialogul 
vizual de tip postmodern, cu istoria artei, cu arta populară, într-un cuvânt, cu cultura – a 
început chiar la debutul grupului care şi-a iniţiat activitatea cu expoziţia tematică întitulată 
“Dialog”. Chiar la debut, în anul 1981, au demonstrat că sunt în consonanţă cu spiritul epocii, 
consonanţă care s-a manifestat prin faptul, că semnele vizuale folosite nu se refereau la 
semnificanta-natură, ci la un alt semn. Arta se reflecta în artă, cu alte cuvinte, arta se reflecta la 
ea însăşi.
Cel de al doilea capitol va reda condiţiile şi caracteristicile constituirii atelierului, în care 
artiştii survolau condiţia socială a tineretului, de multe ori prin crearea de mituri, şi mitologii 

Introducere

individuale. Unii, în legătură strânsă cu natura, au creat efemere, sau artefacte magice, citate 
ale realului (ca Onucsan Nicolae, Boné Rudolf ). Alţii trăiau “existenţa cu intensitatea viziunilor 
artistice, conform criteriilor calitative ale artei”, sub lozinca “Totul e artă” (vezi creaţiile lui Dorel 
găină ). Unii se foloseau de citate din literatură şi artă, lucrând cu mijloacele caligrafice ale 
scrierii (gerendi Anikó, Dan Perjovschi, Ioan Mureşan Aurel). Majoritatea lor se caracterizau prin 
crearea formelor eclectice, definite prin sentimentul existenţial postmodern, cu toate că acest 
postmodern era îmbibat câteodată şi de modele orientale; de exemplu herbariile şi mandalele 
lui Kerekes gyögyi, sau refolosirea de către Ujvárossy lászló ale kitschurilor, relicve ale 
socialismului. O diferenţă faţă de sensibilitatea occidentală este faptul, că în timp ce în occident 
în locul “refuzului oricărei ideologii, dogme, proiecte şi program” (hegyi , 208) s-a înfiripat 
un nou sentiment existenţial, la Oradea – ca de altfel în toată România – din lehamite faţă 
de cultul personalităţii promovate de dictatură, s-a născut o atitudine politică mascată, care 
poate fi definită ca “cultul persoanei” Simbolurile, miturile, înserate în creaţii, erau manifestări 
involuntare ale dialogului permanent cu prezentul, cu ideologia materialistă impusă tuturor. 
Membrii atelierului au ales interiorizarea subiectivă, experimentarea spaţiilor metafizice, 
cercetate îndeobşte prin interpuneri şi medieri – în locul realismului socialist. în strădaniile 
artiştilor orădeni – după Olga Buşneag – sunt obsedant prezente trei tematici conceptuale: 
1.  “fragilitatea condiţiei umane şi solitudinea”, problematica înstrăinării; 
2.  ocrotirea ecosistemelor, efemeritatea; 
3.  ingenuitatea sufletului infantil (Buşneag 1989, 24) şi – dacă mai putem adăuga unul: 
polisemanţia socială, intenţia ascunsă de a dori altceva, ceea ce azi poate fi practicată la vedere, 
fără mască.
Capitolul trei, va încerca creionarea pe scurt a schimbărilor survenite în anii 90, ale încercărilor 
de a se adapta la noile paradigme. Caracteristicile generale au rămas neschimbate şi după 
89, dar s-au asociat cu necesitatea remodelării teoriei receptării a lui Duchamp. în speţă, este 
vorba de faptul, că în receptarea interactivă a creaţiei, în finalizarea ei, nu se mai poate vorbi 
de o participare activă de 50% din partea privitorului, ci, de multe ori, el este cel care creează 
prin gândire şi contemplare acest final. (Vezi creaţiile participanţilor la evenimentul 010101 
Comunicare.)
în ciuda faptului, că la începutul anilor 90 se puteau simţii deja semne ale desfacerii grupului, 
au fost totuşi câteva încercări, demne de notat, ale unei activităţi comune. Ni se pare, că în 
aceste încercări putem deja desluşi semnele unei estetici noi, şi anume, semnele esteticii 
relaţioniste a lui Nicolas Bourriaud. Până la sfârşitul “amuzamentelor” anterioare, s-a schimbat 
deja şi contextul social, iar acest lucru a declanşat noi atitudini artistice, atât din partea 
creatorilor, cât şi din partea publicului. Dezvoltarea tehnologiei electronice a reclamat o 
adaptare mai suplă din partea artiştilor, dar şi din partea publicului. în locul tehnicilor mediatice 
cu care s-au obişnuit în trecut, acum au trebuit să se adapteze la provocări noi (sculptură 
video, instalaţii video, folosirea tehnologiei digitale), iar – în mod firesc – acestea au produs 
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şi o schimbare de paradigme. Societatea totalitară a României, reclama o lume a formelor 
oarecum voluntaristă, în care privitorul putea să pătrundă cu greu din cauza metaforelor 
ascunse, iar aceste aspecte îngreunau interpretarea imaginilor. După această perioadă a 
înstrăinării receptorului, a urmat perioada schimbării, în care creaţiile se nasc pentru restabilirea 
relaţiei directe cu receptorul, pentru protest împotriva problemelor sociale care apasă soarta 
lor, pentru aplicarea rolului terapeutic al artei, sau – pentru distracţie pur şi simplu, folosind 
interactivitatea în savurarea operei de artă.
Boné Rudolf, în seria de creaţii numită “Work in progress”, invită publicul la un joc intelectual, 
în cadrul căruia privitorii pot trăii în structuri spaţiale vertiginosul proces al creaţiei. Creatorul, 
“mânuitor al semnificaţiilor” (guattari, citat de Bourriaud 2007, 78) face ca prin hora 
maiestuoasă, dramatică a transformării materiei să devină perceptibil frumosul şi urâtul, 
publicul fiind nu doar privitor, dar şi parte activă în procesul de transformare (prieteni, 
muncitori la groapa de gunoi), fan al expoziţiilor succesive (bineînţeles cei care se mai 
întorceau pe durata seriilor jocurilor de transformare). Astfel, s-au făcut cunoştinţe noi, s-au 
format reţele noi de comunicaţii, lucru nemaivăzut la expoziţiile de până atunci. Situaţiile de 
dialog create de Dan Perjovschi, după anii 90, se transformă în forme ale politicului. Putem 
urmării acest proces în paginile revistei 22, şi în cadrul re-transformării desenelor sale din mass-
media, din pure imagini în instalaţii (de exemplu: psihogramele sale sociale caricaturizate, 
desenate pe sticlă cu carioca, în cadrul expoziţiei Ad hoc). în aceste creaţii, făcute cu intenţia 
comunicării active, publicul poate străbate spaţiul, iar spectacolul duce publicul spre ceva cu 
totul străin de artă – de pildă, doritorii pot merge spre psihoterapie (Ujvárossy lászló).
Ca încheiere, în ultimul capitol, voi finaliza acest demers cu analiza propriei mele creaţii, 
intitulată Megemlékezés (Rememorare). Esenţa acesteia este faptul, că publicul poate fi 
figurant în decor, participant la o întâlnire fictivă, la o aventură spirituală în anul 2002, cu mama 
lui Bolyai jános. Aura creaţiei realizează sinteza spirituală între spectacolul teatral şi înălţarea 
unui monument. Până când în anii ’80, Atelierul 35 a cercetat icoanele culturii de masă, în anii 
’90, memoria culturală a însemnat amintirea trecutului comun, sau, la alţii, o navigare în spaţiul 
social, un surf în propagandă.
genurile artistice din anii ’80, care în saloanele internaţionale au devenit deja desuete, sunt 
privite până şi azi de publicul orădean cu reţinere, cu teamă de caracterul lor oarecum straniu. 
Aşa sunt instrumentele instalaţiilor artistice, atitudinile de desen ale căror modă, de fapt, a 
cam trecut. Cu toate acestea, în arhive descoperim – plăcut surprinşi – experienţe ale tinerilor 
artişti orădeni, care sunt valabile şi azi. în acele timpuri, artiştii care nu aspirau la recunoaştere 
oficială, au realizat programe alternative proprii, sub un autocontrol al argumentelor impus de 
faptul, că şi ei erau obligaţi să răspundă interogaţiilor oficialităţilor culturii. în acest fel, politica 
culturală restrictivă – fără să vrea – a creat de fapt o generaţie de artişti maturi, bine pregătiţi. 
şi nu este vorba – din fericire – de ceva izolat; o mare parte a artiştilor au fost scârbiţi de 
cerinţele sistemului dictatorial, de fabricarea de propaganda vizuală cu scopul de a-i preamări 

pe Ceauşescu şi aparatul de partid, de atitudinea ideologiei socialiste mincinoase, menite 
doar să înfrumuseţeze realitatea. Ca reacţie la impunerea unei viziuni materialiste unilaterale, 
artiştii tineri au reacţionat căutând – în măsura posibilităţilor – filosofia idealistă. Iar dacă nu, 
atunci a rămas ca refugiu atitudinea postmodernă, de delimitare de ideologia socialistă, o 
autoapărare spontană, căutarea unui metalimbaj artistic, prin folosirea căruia găseau o cale de 
delimitare de analfabetismul artei vizuale de stat. Intelectualitatea română trăia un fel de criză 
de legitimitate, în privinţa progresului material, al bunului simţ şi – mai ales – privind libertatea. 
gândirea “socialistă postmodernă” nu s-a născut deci sub influenţa modelelor apusene, ci ca o 
reacţie la schimbările survenite în interiorul blocului estic, schimbări determinate de frustraţiile 
acumulate care au forţat şi creatorii din această lume închistată, să se îndrepte spre un punct 
de cotitură. Societatea română pierdea din omogenitate, dorea să se îndrepte spre o societate 
pluralistă ale cărei fundamente existau deja în conştiinţa cetăţenilor, dar care s-a putut înfăptui 
doar după ’89. Deci, personalitatea postmodernă – care oricum era “de o geometrie variată” 
(Riou 2004, 350), avea şi o variantă socialistă, care s-a plăsmuit din lipsa încrederii în normele 
şi valorile tradiţionale (muncă, progres, morală). Erodarea acestor valori a înlesnit şi în Europa 
de Est renunţarea la simbolurile tradiţionale, potenţând pluralismul şi eclectismul (Riou 2004, 
348-349). Astfel, în dictatura română s-au format două modele de bază: pe de o parte creaţiile 
care interpretau trecutul naţional istoric, continuitatea lui în istorie, până la imaginea naţiunii 
române fericite, condusă de soţii Ceauşescu; iar pe de altă parte arta vizuală experimentală.
Aproape simultan, generaţia artiştilor formată în acest spirit dualist, a trecut la experimentele 
conceptuale amintite, sau la o pictură care amesteca cultura înaltă cu cea popular-trivială, de 
kitsch. în Atelierele 35, tinerii experimentau formele de exprimare interdisciplinare, mediatice. 
în toate aceste experimente, un loc important le revenea mitologiilor personale, parafrazărilor 
clădite pe toposuri literare, numite şi “textolatrie” (termenul îi aparţine lui Vilém flusser), sau 
expunerii imaginilor mediatice antimarxiste. Ca tehnică a experimentării, funcţiile artistice ale 
fotografiei păreau cele mai la îndemână. Aceste tehnici – cu efectele scontate – au apărut la 
multe evenimente alternative (vezi: expoziţiile foto organizate la Casa Schiller din Bucureşti, sau 
expoziţia “hobiul: fotografia” la Oradea) 
în memoria artistică, între creaţiile cu tematica amintită, dialogurile vizuale au ocupat un loc 
deosebit. în ele, creatorul se ocupa de arta populară, de peisaj, de realitatea socialistă lipsită de 
perspectivă, de materialul codicelor arhaice, de literatura reprezentată prin gesturi caligrafice, 
sau – în locul reprezentării realităţii, artistul se ocupa de structura şi reprezentarea imaginii 
artistice în sine. Astfel, “revoltatul” împotriva vieţii cotidiene, prin atitudini ironice, putea eluda 
fundătura numită realismul socialist.
Emblemele mediatice ale expoziţiilor internaţionale, cum erau genurile de instalaţii, textilele 
spaţiale, fotografia experimentală, grafica multiplicată, desenul multiplicat, au intrat – ca un 
sindrom al epocii – şi în spaţiile expoziţionale est-europene. la Oradea, în decursul a aproape 
zece ani, putea fi urmărită panorama mediatică ale unor experimente artistice extinse. 
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De la fotografia experimentală, până la desenul ca gen de sine stătător, experimentul a 
cuprins creaţii de la obiecte gen arte povera, la sculptura procesuală. A devenit o obişnuinţă 
prezentarea în cicluri a procesului de creaţie în diferite faze, dar şi expunerea a multe alte 
genuri intermedia. De la a doua jumătate a deceniului, accentul s-a mutat pe răspândirea 
masivă a spectaculoaselor imagini picturale, viu colorate, de o nouă figuralitate – fără ca cineva 
din grup să ştie, că această nouă orientare, pe lângă cea postmodernă, avea deja, încă de la 
sfârşitul anilor ’70, o vastă literatură de critică şi teorie a artei. Această pictură mitică, disociată 
de realitate, reinventa tradiţiile expresionismului, uzând de mijloace de exprimare personale.

Întemeierea Atelierului

în manifestările generaţiei de care vorbim, artiştii, căutând noi moduri de exprimare, au 
ignorat în mod conştient tradiţiile, eliberându-se atât de restricţiile practicării meseriei, cât 
şi de apăsarea formelor impuse de ideologia socialistă. Privind rezultatele acestei activităţii 
pluritendenţionale de reînnoire, specialiştii credeau că în cazul grupului de Creaţie de la 
Oradea este vorba de o grupare având un program comun, bine conturat. la Oradea ca şi 
în alte centre ale ţării, grupurile de creaţie ale tinerilor au fost avansate la forma de Atelier 
35, de directorul asociaţiei artiştilor tineri din România, Ana lupaş, o artistă textilistă de 
renume internaţională. judecând după intenţii, vroiau să creeze un studio progresist, dar 
cu realizări controlabile la nivel naţional, în cadrul Bienalei Tinerilor Artişti. în Atelierul 35, 
putea intra oricare tânăr, fără prea multe formalităţi, dacă îndeplinea nişte criterii: absolvent 
al învăţământului artistic superior, cu o mentalitate de experimentator,  având sub 35 de 
ani. Până ce în Uniunea Artiştilor Plastici se putea intra doar pe criterii politice – trebuia să fi 
membru de partid – Atelierele 35 se organizau în exclusivitate doar pe criterii profesionale. 
Constituia un titlu de mândrie pentru tineri, să fie membrii în aceste ateliere avangardiste.
Identitatea atelierului din Oradea a fost definită de o grupare cu aproximativ 20 de artişti. 
înşiruirea care urmează îi cuprinde doar pe aceia, care au petrecut cel puţin un an la Oradea: 
holló Barna, Robotos júlia, Egyed judit, Bihari Barna, Ioan Bunuş, Onucsan Nicolae, Doina fe-
renczi, ferenczi Károly, zsakó zoltán, Elena Kurch, Ovidiu Budurean, Boné Rudolf, gerendi Ani-
kó, Dorel găină, Torkos ştefan, jakab Ágnes, gheoghe Aursulesei, Ujvárossy lászló , Kovács Ká-
roly Sándor, zalder Andrei, gyalai István, Maria Mureşan, Ioan Aurel Mureşan, georgeta Manu, 
Szabó Alice, Kerekes gyöngyi, lázin Csaba, Maria Minchevici, Ioan Augustin Pop, Dobribán 
Emil, Ovidiu Cornel Sălăgean, florian heredea, Deák Árpád, Dorin Damaschin. De la Bucureşti, 
din Universitatea de Artă Nicolae grigorescu: jovián györgy, Cornel şi Maria Abrudan, Vioara 
Bara, gina hora, Sorin Vreme, Iuliana Anghel şi soţul ei, Dan Perjovschi, care a ajuns de la Iaşi la 
Oradea. “gruparea Dialog” sau grupul din Oradea, şi-a primit numele de la titlul primei expoziţii 
comune: “Dialog”. Orientarea intelectuală de genul parafraze artistice din opere artistice, a 

continuat să fie importantă în decursul anilor. Motivaţia creaţiei, caracteristică pentru grupare, 
îşi avea izvorul în spiritul comun al grupului, deoarece indivizii se comportă altfel în cadrul 
unui grup, decât izolaţi de acesta. grupul influenţa membrii lui, aceştia creând şi spre bucuria 
comună a tuturor. Cu prilejul seriei de evenimente din 1988 din Bucureşti (Căminul Artei, hanul 
cu tei, Atelierul 35-Orizont), mai mulţi critici de artă subliniau acest caracter comun, de grup, 
ca fiind cea mai mare realizare a lor. Cu toate că Atelierul 35 se compunea din individualităţi 
de orientare foarte eterogenă, exista o forţă de coeziune puternică: credinţa în arta 
contemporană, în acea “categorie-forţă” (Bán 2008, 48) care nu trebuie confundată cu creaţia 
artistică actuală, cu tot ce se creează în fiecare zi. Caracteristica principală a creaţiei artistice 
contemporane este polivalenţa, posibilitatea interpretării ei pe diferite nivele. Privind înapoi, 
putem afirma că “estetizarea mono-principială” (Bán 2008, 48) nu a fost niciodată caracteristica 
grupului de la Oradea.
Caracteristicile de atunci ale grupului erau:

1.  Spiritul de generaţie, apartenenţa la aceasta în cadrul grupului fortifica spiritul comun, 
hrănind motivaţia de creaţie.
2.  folosirea desenului ca formă individuală, subiectivă de exprimare în medii a fost caracteristic 
în activităţile comune.
3.  Atitudinea artistică experimentală, crearea de opere interdisciplinare a fost caracteristica 
generală – care s-a extins ulterior şi asupra celorlalţi – a celor douăzeci care alcătuiau 
sâmburele atelierului.
4.  Atitudinea permanentă de inovare era definitorie pentru unii, iar ei influenţau 
comportamentul celorlalţi.
5.  Operele cu caracter efemer, gen arte povera (şi ca artă procesuală) dominau la un moment 
dat spaţiile de expoziţie orădene.
6.  forţa de inspiraţie din fotografii este forţa motrice a operelor.
7.  Atitudinea conceptuală, crearea de obiecte se manifesta uneori în cărţi de artă, editate pe 
hârtie cerată.
8.  Manifestările noi, mitice se foloseau de pictură ca mod (intermediu) de exprimare.
Tehnica confruntării cu publicul se manifesta în: folosirea unor titluri quasi oficiale în faţa 
cenzurii. Iar în cadrul expoziţiilor se arăta libertatea subiectivă care altfel nu se putea manifesta. 
Deci, creatorii au impus în mod sistematic o atitudine dublă şi publicului prin receptarea 
imaginilor date. Mai exact, artiştii apăreau cu o artă aparent de orientare socialistă, dar în 
realitate se folosea un limbaj metaforic de provenienţă Vestică, controlat de autocenzură. 
Noroc că reprezentanţii fostului regim nu au observat – sau se făceau că nu observă – lipsurile 
ambalajului, aşa cum – de fapt nu obstrucţionau de tot nici sursele de informare. Revistele, ca 
cele din Polonia “Stuka” şi “Project”, sau din franţa: “Internationale Opus” puteau fi consultate la 
început în biblioteca facultăţilor, iar mai târziu şi acasă.
Pe cât de făţarnică şi falsă era esenţa regimului, aşa era şi modul în care se comporta cu 
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artiştii. Dacă dictatorul şi patriotismul erau proslăvite de cineva din grupare, atunci cenzorii 
permiteau şi proliferarea unor comportamente artistice neînţelese de ei. lumea noastră – 
aidoma modului de redactare a revistei “Arta” – avea două feţe: pe copertă se dădea tributul 
cezarului, iar pe dos, în limita posibilităţilor, apăreau şi zeii. în această lume lipsită de libertate, 
cu un autocontrol puternic al spiritului, trebuia noi să creăm. Expoziţiile se comandau şi se 
organizau în cadrul festivalului Naţional Cântarea României. Viaţa artistică se desfăşura în 
jurul aniversărilor politice festive. în astfel de condiţii, activitatea experimentală din atelierele 
tinerilor putea fi socotită ca o alternativă. în mod paradoxal, munca în atelier era controlabilă 
din afară, dar, tocmai din această cauză era aducătoare de libertate. la Oradea, oficialităţile 
tolerau experimentarea, chiar dacă rezultatele lor de multe ori contraziceau perceptele esteticii 
materialiste. în crearea acestei atmosfere de toleranţă de ajutor era şi atitudinea protectoare 
manifestată de generaţia artiştilor mai în vârstă, sau a publicului iubitor de artă.

După 1990
 
în era “post-istorică”, la Oradea, adică la periferia României, după euforia evenimentelor din 
1989, Ministerul Român al Culturii solicita de la artiştii care mai erau tineri atunci, organizarea 
unor expoziţii în străinătate. Mulţi dintre ei, raliaţi la ideologia mişcării transavangard, încercau 
pentru prima dată sentimentul creaţiei în plină libertate. Titlul evenimentului: “Aşteptare şi 
avânt” oglindeşte cât se poate de fidel atmosfera de atunci. După câte ştiu, acest eveniment, 
petrecut acum douăzeci de ani, a fost organizat de preşedintele Asociaţiilor Artistice din 
Ungaria, Butak András, de artistul vizual Dan Perjovschi – care între timp s-a mutat la Bucureşti, 
devenind secretar de stat – şi de redactorul şef al revistei “Arta”, Călin Dan. Spaţiul expoziţional a 
fost Pinacoteca din Szombathely unde s-au prezentat publicului “vestic” din oraş 27 de pictori, 
19 graficieni, 9 sculptori şi 8 tineri din cadrul artei intermedia. Au expus creaţii, care puteau 
umple un camion întreg. După cum se poate vedea, artiştii tineri, ţinuţi parcă în carantină până 
atunci, s-au eliberat într-un număr aşa de mare şi cu creaţii aşa de multe, încât organizatorilor 
le-a fost foarte greu să le administreze. gazdele au fost surprinse de colegialitatea cu care 
artiştii au cărat elementele unei instalaţii artistice ale lui Teodor graur – grinzi de cinci metrii 
– în sala unde urma să fie expusă, aflată la etaj. Expoziţia a stârnit un ecou pozitiv în presa 
cotidiană şi în cea de specialitate. Chikán Bálint, autorul unui studiu de specialitate din revista 
Új Művészet, din trei reproducţii apărute pe paginile revistei respective, a numit două – creaţia 
lui ferenczi Károly: “Pânză crucificată”, respectiv creaţia lui Dan Perjovschi: “Singur şi grii” – ca 
fiind “dintre cele mai bune” (Chikán 1991, 41). 
Criticul de artă Călin Dan, redactorul şef de atunci al revistei “Arta” – azi membru activ 
“Subreal” – în introducerea scrisă pentru catalogul expoziţiei a fost de părere că “epoca 
eforturilor colective, grandioase, a apus” (Dan 1990), iar viitorul oamenilor şi cel al societăţii va fi 

caracterizat de atomizare, de individualism în găsirea căilor de realizare. Din păcate, acest lucru 
s-a petrecut destul de repede, nu numai membrii grupului de la Oradea, dar şi celelalte Ateliere 
35 din diferite oraşe au pus capăt activităţii – spontane sau programatice – comune. în sălile 
de expoziţie ale oraşului Szombathely – dar nu numai acolo – a devenit clar, că multe realizări 
individuale sunt gata deja să părăsească umbrela protectoare a comunităţii de creaţie.
Secretarul de stat de atunci a promis că expoziţia nu va fi decât un început. încă nu ştia, că “arta 
mondială globală este o reţea complexă, puternică, care se extinde asupra tuturor domeniilor” 
(györgy 2010) condus de proprietarii de galerii, manageri, politicieni ai culturii, directori de 
muzee, specialişti de marketing. “Ei îi invită dintre nomazii şi flaneur-ii bienalelor mondiale, 
pe celebrităţile care tocmai sunt disponibile, ei decid asupra temelor actuale, ei alcătuiesc 
calendarul care programează tendinţele curente, desemnează starurile actuale, ideologiile 
de serviciu, ei delimitează orizontul estetic” (györgy 2010); până la urmă, ei decid şi asupra 
autenticităţii. Despre cine se situează în afara trendurilor, nici nu se vorbeşte. “Toate astea, 
deşi problema ceea mai interesantă este critica normelor artistice în permanentă schimbare 
şi interpretarea la rece a logicii culturii. Ce creează puseurile noi ale modei? Ce consecinţe 
au pentru periferii, mişcările tectonice, replicile seismelor venite din epicentru? Unde şi în ce 
adâncime, pentru ce nivele sociale sunt valabile normele artei mondiale globale? Credem că în 
interpretarea mecanismului estetic poate să ne ajute perspectiva din afara sistemului; la fel ca 
analiza imediată ale elementelor tendinţelor noi, ale modei actuale şi – în limita posibilităţilor 
interpretarea lor într-un cadru oarecum inteligibil” (györgy 2010). 
înainte de dezmembrarea completă a grupului, au mai fost câteva încercări de reacţie comună, 
de exemplu în 1993, în cazul răspunsului dat la apelul ţărilor dunărene, adunate la Visegrád. 
în turnul Solomon din Visegrád Atelierul 35 din Oradea a fost reprezentat de trei membrii ai 
grupului (Dorel găină, Onucsan Miklós şi Ujvárossy lászló), iar creaţia lor comună a fost numită 
de Szombathy Bálint în revista Új Művészet: “o instalaţie angajată, de o ascuţită critică socială” 
(Szombathy 1994, 57-58). 
Creaţia intitulată “Raport asupra nivelului apelor”, se încadra chiar şi cu titlul în proiectul 
Dunărea. Instalaţia se compunea dintr-o platformă de sărituri, betonată la capăt, în aşa fel, 
încât să-i fie împiedicat balansul, având pe ea un televizor pus pe cap, şi o şipcă gradată, cu rol 
de semnalizare a nivelului apelor. Televizorul difuza Telejurnalul TVR, în timp ce din fundal se 
auzea raportarea nivelului apelor în limba rusă şi franceză. Pe ecranul lumii întoarse pe cap – 
simbolizată metaforic de televizor – se scurgea apă de culoare albastră, încadrată de material 
plastic. Cităm cuvintele lui Szombathy Bálint: “De când curge Dunărea, comunicarea între ţările 
dunărene bate pasul pe loc, este betonată de ţărână. Trebuie să se întâmple ceva, ca de pe 
acea platformă odată eliberată de piedici, să se poată lua avânt, ca spiritul să se înalţe din nou, 
scăpat de betonul imobilizant” (Szombathy 1994, 57-58).
După părerea noastră această eliberare nu s-a produs. După revoluţia mediei din România, 
artiştii care până atunci erau separaţi de restul lumii cu o cortină de fier, aveau credinţa că 
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– în sfârşit – se pot ralia la istoria artei din vest, că de acum, în locul criteriilor politice, vor 
funcţiona cele de specialitate în alcătuirea ierarhiei profesionale. Nu au ţinut seama de faptul, 
că acele creaţii care s-au născut sub presiunea exercitată timp de patruzeci de ani de ideologie 
socialistă – chiar şi acelea care s-au împotrivit acestei ideologii – nu pot fi legate organic de 
teoria artei din Vest. Aşa că Vestul, chiar dacă ar fi vrut – dar nici nu a vrut prea mult – nu putea 
să reabiliteze arta regiunilor estice. Vestul şi Estul nu dispuneau de o bază comună de referinţe, 
care să poată fi folosit în discursul estetic (Belting 2006, 85).
Putem concluziona, că istoria artei Europei de Est, descrierea şi descifrarea “dualităţii” ei vor 
rămâne încă mult timp capitole nescrise, vor constitui un hiatus în cercetarea artei. înţelegem 
prin termenul de “dualitate” pe lângă discursul metaforic antisocialist şi folosirea influenţelor 
limbajului artei vestice. Dar putem include aici simbioza limbajului vizual oriental şi vestic, 
aşa cum înţelegea la mijlocul anilor 1994 Ileana Pintilie, organizatoare de expoziţii, când a 
invitat 57 de artişti din ţară, la expoziţia Orient Occident la Muzeul de Artă din Bucureşti. 
întrebarea pusă de această expoziţie a fost: ce este dominantă în arta românească din ultimele 
decenii, influenţa vestică sau cea orientală? Ileana Pintilie vorbea despre coexistenţa celor 
două limbaje, subliniind că pe lângă influenţele vestice şi cea orientală este caracteristică 
pentru regiunea noastră. Din acest punct de vedere, din gruparea din Oradea, exemplul lui 
Ioan Mureşan este cel mai concludent: narativa sa imaginară, călătoriile magice ale prinţului 
D’Ivry se desfăşoară în spaţii “inundate” de toposuri orientale. Creaţiile lui Mureşan au fost 
prezentate la Bienala din Sao Paolo din 1991. Să menţionăm aici, că la începutul secolului 
20, arta românească – ca şi cea maghiară de altfel – a fost prezentă la momentul naşterii 
modernismului occidental. Iertată să-mi fie, dacă de data asta nu îi voi înşirui pe toţi cei care 
sunt consideraţi reprezentanţii sau chiar iniţiatorii acestor curente moderniste. Dar şi artiştii 
români rămaşi în ţară au tentat spre structurile moderne, iar, cu sensibilitatea lor specifică au 
completat modernismul şi cu structuri ale altor lumi, cu cele orientaliste (Pintilie 1994, 5) de 
pildă. Ileana Pintilie, în catalogul expoziţiei evocă ca exemple opera lui Ion ţuculescu sau Octav 
grigorescu.
în conceperea acestui studiu am fost motivat şi de cele mai de sus, dar esenţial pentru mine 
a fost interpretarea acelor consecinţe, care au definit – în urma schimbării paradigmelor – 
procesele care au avut loc la debutul anilor ’90, în artele vizuale, atât la noi cât şi în occident. 
generaţia anilor ’80 a trăit mai multe schimbări: influenţa concepţiilor minimal art, arta efemeră 
pover art şi efectele ei cam întârziate la şcoala superioară din Cluj, apoi, la sfârşitul anilor ’80, 
noul val al neo-expresionismului. Mai târziu, după anii ’90, estetica receptării – care se contura 
ca urmare al ciclului flux-reflux al dezvoltării şi care în locul “spaţiului autonom şi exclusiv al 
creaţiei” (Bourriaud 2007, 7-8) – a introdus relaţia interactivă între operă şi receptor, folosindu-
se de spiritul comunitar şi de relaţiile interumane.
Nici nu ar trebui să mai menţionez că pentru mare parte dintre tinerii creatori din Oradea 
asumarea curentelor amintite nu s-a produs ca urmare a unei conştientizări programatice, 

deşi în anii ’90 nu ar fi întâmpinat atâtea greutăţi, ca în anii dictaturii. în mod spontan însă, 
într-o formă oarecare, şi ei s-au întrebat asupra naturii societăţii, istoriei şi culturii cu care 
se confruntau. Dualitatea lor se datorează tocmai faptului, că în timpul dictaturii doar prin 
gesturi vizuale codificate puteau răspunde la asemenea întrebări. Scopul lor nu a fost de a 
întemeia o nouă artă, ci parafrazarea celor existente: revizuirea imaginii false a socialismului 
despre lume; sau copierea icoanelor occidentale, distrarea publicului, atragerea lui activă în 
artefact. Considerând toate acestea, putem afirma că în anii 90, scopul nu era crearea unei 
realităţi imaginare, utopice, ci – folosind cuvintele lui Nicolas Bourriaud – “să se creeze forme 
existenţiale, modele de acţiune în cadrul realităţii existente”. Această atitudine – împreună cu 
strădaniile occidentale – putea fi surprinsă şi în numeroase aspecte ale activităţii Atelierului 
35 din Oradea. fac aluzie aici la icoane interactive, la instalaţii artistice sau la arte spaţiale, 
environmente, proiecte comune care nu mai puteau fi receptate prin atitudini tradiţionale, 
autonome. Se înscriu aici evenimentele organizate după 1993 de Centrul Soros de Arte 
Contemporane din Bucureşti, ca de exemplu Ex Oriente lux, care constituia iniţierea artelor 
video în România, şi la care au participat 23 de artişti din toate ţara. Un juriu internaţional a 
selectat 10 dintre creaţii, iar dintre ele patru au fost instalaţii proiectate pentru această ocazie 
de artiştii din fostul Atelier din Oradea.
Egyed judit în instalaţia sa intitulată Mediu urban (Urbánus Környezet) redă atmosfera din 
scara unei clădiri din Oradea. Pe patru monitoare dispuse în scară se puteau vedea oameni, 
escaladând şi coborând, cu sonor adecvat, totul din perspectiva scării. Intenţia ei era să 
reprezinte în locul spiritului comun un model social şi comunicarea cu mediul înconjurător.
în cadrul instalaţiei lui Dan Perjovschi intitulată Scan, artistul a desenat capete umane de 2 
cm, dispuse într-o masă monotonă, uniformă, ca pe un tapet. Aceste capete miniaturizate 
au fost “citite” cu un dispozitiv electronic montat pe un ax vertical şi transmise unui televizor. 
Dispozitivul electronic se mişca în sus şi în jos, linear, transmiţând portretele. Ca urmare, ceea 
ce era până atunci o masă inertă, incoloră, se descompunea acum în imagini în care se puteau 
desluşii indivizii. în locul receptării în interiorul artei, ne propune una mediatizată, transmisă 
din exterior, comunicată prin limbajul esteticii noi. Exagerând un pic, am putea spune că toate 
acestea ne aduceau aminte de revoluţia română transmisă la televizor.
Cel de-al treilea participant am fost chiar eu, Ujvárossy lászló. Scopul meu era protestul 
împotriva drogului televiziunii propunând în locul emisiunilor manipulatoare o nouă magie, 
cea a comunicării video. folosind funcţiile terapeutice ale artei, am creat un program cu efecte 
calmante, deoarece aveam sentimentul, că în perioada respectivă, oamenii aveau nevoie 
mai degrabă de linişte decât de prelegeri de estetică. Instalaţia spaţială intitulată “Incurabil? 
Sau magie prin televiziune” era menită să creeze printr-un circuit cameră-monitor-video o 
relaţie terapeutică, prin derularea unui text de psihiatrie, determinând o interacţiune reală cu 
publicul receptor. Publicul, stând în fotolii comode, stabilea relaţii interumane, dar şi mediatice. 
Interpretând creaţia, Alex. leo şerban scrie: “în subconştientul artistului, video apare ca o forţă 
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pură, uriaşă, eliberatoare, care ca Sf. gheorghe, omoară zmeul televiziune” (şerban 1994, 43-44).
Sorin Vreme prezintă pe şapte monitoare culcate, în forme mişcătoare gen Tangram, 
“Autoportret la 30 de ani”. Pe toate ecranele “cu purici” putem vedea fragmente corporale ale 
artistului prezentate în diverse planuri geometrice. Creaţia originală, comunicată prin limbajul 
video, a fost premiată de către juriul internaţional cu premiul doi, în timp ce creaţia lui Egyed a 
primit premiul trei.
Peste un an, Centrul a iniţiat un alt proiect de artă contemporană inspirată din realităţi 
ale spaţiilor socio-culturale, proiect în care creatorii au primit rolul de mediere. Se crea o 
relaţie de comunicare cu o oarecare grupare minoritară – cititori de presă, romi, nevăzători, 
locuitori în căminele de bătrâni, pictori de kitsch, sau cu comunitatea dintr-un sat izolat. 
Plurifuncţionalitatea acestui eveniment a fost sugerată şi prin titlul ei: “010101 exhibition 
computer communication”. Călin Dan, atunci directorul şi conducătorul de proiect al 
Centrului, a făcut un film despre eveniment, prezentat – împreună cu restul documentelor 
– în Muzeul ţăranului Român din Bucureşti, apoi şi pe internet. în multe cazuri, proiectele 
realizate în provincie, au fost transmise şi de televiziunile locale, iar colaboratorii acestora 
filmau interviuri de stradă. la evenimente au participat şi artişti orădeni. Egyed judit a realizat 
“Intenţia de comunicare”, în cadrul căreia a vizitat muncitorii unei întreprinderi din industria 
grea, prezentând acestora un diafilm despre creaţiile şi atmosfera Atelierului 35. între artistă şi 
muncitori s-a înfiripat un dialog plin de umor, redat în film. Celălalt creator a fost subsemnatul 
(Ujvárossy lászló). Am folosit trei surse de kitsch (peisaj, icoane cu subiect religios, picturi 
erotice) şi am lucrat cu pictorii lor. Scopul muncii comune a fost să reciclez banalitatea falsă al 
kitschului autentic, să fac ca simbolurile false, golite de sens în creaţia de kitsch, să-şi recapete 
înţelesurile originare, forţa magică a semnificaţiei. Purificarea care a avut loc, avea şi rol de 
tămăduire. Prin această acţiune vroiam să aflu, dacă sugerarea de concepte poate determina 
formarea unei conştiinţe?
Pe scena artistică, acţiunile ca cele de mai sus au atras atenţia asupra unei schimbări, dar nu 
au constituit totuşi un punct de cotitură, nefiind vorba de un fenomen general, ci doar de 
momente succinte, determinate de schimbările petrecute în societate, în tot spaţiul vital, şi 
care pot fi denumite generic ca manifestări ale liberei comunicaţii. Artiştilor din regiune nu 
le-a mai fost deloc greu să se încadreze în noul trend, pentru că după 1993, accesul la noile 
mijloace de comunicaţii şi la informaţii a devenit mult mai uşor. 
Imaginile noilor arte vizuale, instalaţiile, experimentele artistice interactive, au funcţionat şi 
ca forţe determinând un soi de solidaritate, empatie, sentimentul de a fi parte la ceva, de 
a aparţine la ceva, creând – ca nişte icoane, semne magice, relaţii interumane – după cum 
spunea Michel Maffesoli (1993). Anumite aspecte ale acestei esteticii de creare de relaţii 
interumane au fost prezente în operele artiştilor de la Oradea, încă din anii ’80. fac referire aici, 
în primul rând, la acţiunea lui Kovács Károly, de deschidere a unei expoziţii, acţiune care şi azi 
pare foarte originală, curajoasă, reprezentând un comportament artistic unic în trecutul 

grupului. Relatez pe scurt: grupul “Dialog” a luat hotărârea, ca deschiderea expoziţiei de 
desen – recent aprobată să se desfăşoare în galeria Nouă – să nu fie făcută de istorici de artă 
profesionişti, printr-un text interminabil, închistat, ci să fie prilej de reflexii artistice autentice, 
pline de culoare. Primul care s-a prezentat pentru acest rol a fost Kovács Károly. la intrarea în 
sala de expoziţie a amplasat o tablă dintr-o sală de clasă, rugând un prieten – un cameraman 
amator – să filmeze evenimentul. De dragul filmării a pus reflectoarele pe conducerea Uniunii 
Artiştilor Plastici, iar când publicul a intrat în galeria situată la parterul centrului comercial 
Mercur, după introducerea rostită de preşedinte, a început să-şi citească discursul. Totul s-a 
desfăşurat în ordine, până la punctul în care a vorbit despre concepţia despre lume al artiştilor. 
Kovács a declarat că concepţiile artiştilor denotă subiectivitate (lucru normal în transavangard, 
dar în contradicţie cu ideologia socialistă). Cerându-şi scuze, a corectat greşeala aparentă, 
pronunţând obiectivitate în locul subiectivităţii. După asta, a recitit propoziţia, în varianta 
greşită, bâlbâindu-se, făcând asta repetat, până ce asistenţa a înlemnit. Atunci, mimând 
supărare, a mototolit hârtia, a aruncat-o, şi pe tabla neagră a scris cuvântul cheie al anilor 
80: subiectivitate. Desigur, oamenii serviciilor secrete au fost în sală, aşa că nu-i de mirare, că 
a doua zi, în mod inexplicabil a dispărut cheia sălii, iar vizitatorii au putut admira expoziţia 
doar prin vitrină. Performance-ul lui Kovács a avut atunci în ochii publicului semnificaţia unui 
fenomen neobişnuit, de rupere a formalităţilor, unic în ţară în genul performance-urilor de 
inaugurare ale unor expoziţii. Mulţi erau nedumeriţi, iar alţii chiar supăraţi, considerând că 
astfel s-a ratat posibilitatea organizării unor expoziţii viitoare. Dar au fost şi unii care apreciau 
curajul cu care a provocat deschis oficialităţile, sfidându-i pe cerberii culturii. Acest joc artistic a 
demonstrat cu prisosinţă faptul, că există forme ale creaţiei, manifestări vizuale, care nu mai pot 
fi interpretate prin reflexe de receptare moderniste.
între aceste forme se înscriu şi acţiunile create de Dan Perjovschi în 1988. la Tileagd în prezenţa 
fotografului Ion Budurean – “de dragul documentării” (Beke 1997, 10) –, în cadrul acţiunii 
“Copacul” a împachetat în hârtie albă un copac uscat, cu ramuri cu tot, apoi strecurându-se 
în trunchiul gol al copacului, s-a şi închis. Astfel, copacul înfăşurat în hârtie albă, contrastând 
cu peisajul, a devenit simbolul copacului mitic. Artistul în timpul acţiunii sale s-a unit cu 
“arborele vieţii”, care – conform tradiţiei – îi revine, în forma unui puiet, oricărui nou născut. Sau 
a căutat doar un refugiu, o scorbură pentru supravieţuire? Ieşind din copac, parcă purta toată 
splendoarea acestuia, maiestuozitatea, dar şi vulnerabilitatea lui. fotograful a documentat toată 
acţiunea de patru ore a lui Perjovschi, înregistrând faptele şi transformările artistului “reînviat”. 
Această acţiune artistică a fost urmată de evenimentul cu caracter personal, intitulat “Mere roşii 
pentru lia”, în cadrul căruia a căptuşit locuinţa sa închiriată la Oradea cu hârtie albă. “Scorbura” 
de data asta era albă şi din interior, iar pe ea, peste tot era inscripţia neagră: “lia e albă, lia e 
albă”, înconjurată de multe imagini vizuale – astăzi le-am numii graffiti – despre legătura lor 
sentimentală, confesiuni scrise şi desenate pe ziduri, arătate membrilor grupului, şi prietenilor 
ca într-o expoziţie. Secretul vieţii particulare a devenit eveniment de comunicare. Nu în ultimul 
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rând, trebuie să vorbim şi despre cărţile sale liliputane, desenate, care au fost predate colegilor 
pentru continuarea desenelor. Putem face referire şi la acţiunile şi performance-urile realizate 
în 1988-1989 în comun, după ideile lui gerendi Anikó, în care nu a jucat un rol principal, dar 
care, fără entuziasmul şi voinţa sa de comunicare probabil nici nu s-ar fi realizat. Cazematele 
construite la periferia Oradiei în timpul războiului, bombardate apoi de către ruşi până ce 
au devenit ruine, acum s-au transformat în scene ale experimentelor intermedia. Titlurile 
evenimentelor desfăşurate aici: Timpul păcii, Tămăduire, Cazemate rănite, Sărbătoare, Aducere 
aminte, Eminescu la ruinele şi cazematele războiului. la aceste evenimente, în afara celor care 
le propuneau lua parte Dorel găină, ca fotograf, şi sculptorul Iulian Anghel. la terminarea 
proiectului, Dan Perjovschi şi gerendi Anikó s-au căţărat pe acoperişul cazematelor, iar ca parte 
a evenimentului dedicat lui Eminescu, au scris pe beton poezii eminesciene. Aceste locaţii 
în care se manifestau, erau diferite în toate aspectele lor de sălile tradiţionale de expoziţii, 
deci, ele pot fi denumite spaţii intermediare. Acţiunile organizate aici – contrar intenţiilor 
organizatorilor – nu puteau fi publice din cauza cenzurii.
Dezmembrarea grupului a avut şi un moment mai spectaculos: proiectul unei expoziţii cu 
titlul “Ephemer”, care urma să se organizeze la Bucureşti. Pe banii Centrului Soros de Artă 
Contemporană a fost tipărit şi primul catalog comun, dar expoziţia propusă pentru 1995 nu 
a mai avut loc din cauza destrămării grupului. Suntem deci martorii unei acţiuni cu adevărat 
efemere – de aceea a fost interpretat de unii ca fiind un gest magic, “conceptual”. A devenit clar 
că puterea totalitară a creat o coeziune manifestată în solidaritate şi rezistenţă, dar odată cu 
prăbuşirea puterii indivizii s-au eliberat, comunitatea de odinioară, care le conferea o anumită 
siguranţă, nu le mai fiind necesară. Odată cu aceasta, a dispărut şi aceea substanţă, care 
alimenta spiritualitatea acestor activităţi artistice. Destrămarea are desigur şi o altă explicaţie: 
dintr-odată s-a deschis un orizont practic nelimitat, de auto-realizare. Asta s-a întâmplat în 
cazul seriilor de expoziţii bucureştene, sponsorizate de Centrul de Artă Contemporană condus 
de Călin Dan, sau posibilitatea de a se prezenta peste hotare, în cadrul unor manifestări de 
prestigiu internaţional. Atelierul 35 nu numai că s-a destrămat, dar mulţi dintre foştii membrii 
s-au şi mutat din Oradea. 
A început migraţia în centrele universitare din ţară, Bucureşti, Cluj, Timişoara au înghiţit 
membrii Atelierului 35. Primul care a plecat din Oradea a fost Dan Perjovschi, care – împreună 
cu soţia sa lia – sunt dintre cei mai cunoscuţi artişti contemporani pe plan mondial. Dan 
Perjovschi de mai multe ori a luat parte pe plan naţional şi internaţional în comisii ale Bienalei 
de la Veneţia, dar şi la alte evenimente internaţionale: la MOMA din New York de exemplu a 
avut o expoziţie individuală. Perjovschi, după ce a experimentat mai multe media, destul de 
repede a găsit ca mijloc propriu de exprimare tehnică estetica relaţionistă, de care am vorbit 
anterior; comunicarea în forma graffiti, simplă dar şi străveche în acelaşi timp. Sarcasmul, 
umorul lui acid folosit în critica socială – în afara de instalaţii – se manifestă în desenele sale din 
revista 22. în 1997 scrie în catalogul expoziţiei “Ad hoc, Arta Românească Actuală”: “în Telegden 

ultimii opt ani am fost în legătură strânsă cu schimbările sociale şi economice ale ţării. Am un 
public permanent. Mii de cititori văd desenele mele. Obiectele mele expuse sunt obiecte de 
masă, fabricate manual. Desenez cu uşurinţa cu care iau aer. Simplu. Desenând pot reacţiona 
fără efort la provocările mediului. Desenez desene. glas-nost înseamnă de fapt repunerea 
desenelor publicate anterior, în forma lor originală, dar şi o replantare a lor. Sute de desene 
explică – cel puţin pentru mine – întâmplările sociale. O colecţie, un jurnal, o arhivă” (Perjovschi 
1997, 26).
Perjovschi este într-un fel conştiinţa societăţii, observă şi transformă, formează opinia publică. 
Erwin Kessler spune despre el: “probabil este artistul cel mai implicat în politică din România, 
analizează în primul rând patologia socială: corupţia, violenţa, încălcările drepturilor omului” 
(Kessler 1997, 11). Despre arta sa, putem afla din multitudinea de albume şi cataloage, semnate 
de personalităţi ca Andrei Codrescu, Marius Babias, Roxana Marcoci, Erwin Kessler, şi şirul lor 
mai poate continua. 
O altă personalitate marcantă a Atelierului 35 din Oradea a fost Onucsan Nicolae (Miklós) pe 
cale să devină recunoscut pe plan internaţional. A participat în 1999 la expoziţia vernisată în 
salonul naţional de la Bienala din Veneţia. Azi este susţinut de galeria Plan B, iar în Statele Unite 
două galerii vând lucrările sale, una în New York, alta în los Angeles. Este un artist de factură 
spirituală, în lucrările sale fiind prezentă atât “calea” cât şi “pragul” (limes), forme ale lumii şi ale 
lumii de dincolo, probleme ale relativităţii, ale specificităţii. Concluziile sale pot fi depistate 
încă în anii optzeci, cum scrie şi în cartea sa “Podul imaginar”, în lucrarea sa ready-made “Istoria 
ruginei de la începuturi până azi” sau la “O ud ca pe o floare”; la “Procesul autoportret” sau la fel 
în fotografia “C’est ici tous les matins”. Vedem aici un autoportret din 1981, al unui om sandviş, 
în faza în care încă refuză regulile, încă este un revoltat. Continuarea a fost realizată în 1991, la 
gherla, pe terenul de fotbal, când lângă “zidul” de apărare a porţii, făcut din scânduri cu forme 
umane se postează şi artistul. Oricum trebuie să ne încadrăm în rând, sau lângă zid, într-o 
formaţiune care nici nu este întotdeauna dezgustătoare. “Ceva a trecut, ne-am împăcat cu 
ceva, ne îndreptăm spre ceva.” Prima parte din acest ciclu este fotografia la locul de muncă, iar 
a doua parte, este încadrarea în zid. Ultima, are ca titlu Autoportret 1981-1991. Un autoportret 
cuprinzând un interval de zece ani” (Onucsan 2004, 46).
Pentru Onucsan anii 90 aduc o evidenţiere în plan naţional şi recunoaştere internaţională. 
Cel mai mare şi de cele mai multe ori recunoscut succes îl are la expoziţia Experiment unde 
primeşte o bursă de la Centrul de Artă Contemporană din Bucureşti, pentru un film video cu 
titlul “Balet rigid de sfârşit de secol”. Pe filmul video putem vedea o platformă pe roţi în mijlocul 
scenei, iar două personaje rigide arată spre el având în mână un balon în formă de cârnaţi. 
la un moment dat, dau drumul baloanelor, care şuierând, se dezumflă. Scena se repetă cu 
din ce în ce mai multe personaje, până ce soclul se umple de tot. Singurul element mobil din 
scenă în afară de mişcarea căruţei, sunt baloanele zburând în direcţii diferite scoţând sunete. 
Ritmul este determinat de progresia crescândă ale sunetelor baloanelor, eliberate la intervale 
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determinate. O altă creaţie importantă este placa memorială “The grateful Posterity” făcută în 
anul 1998, din sare, sau un video de animaţie făcut în 2000: “Christian Card heart”. Cele două 
creaţii au fost prezentate în mai multe locaţii internaţionale semnificative.
Nu am putea face abstracţie de personalitatea lui Dorel găină, artist care se mişcă cu mare 
uşurinţă în mediul artei fotografice. în anul 1994 el a fost cel care a reprezentat România la 
Bienala din Sao Paolo într-un concept managerial elaborat de Călin Dan. Este o constituţie 
tipic fluxistă, trăind sub lozinca “totul e artă, toţi sunt artişti”. în arta lui creează situaţii 
de viaţă pe spaţii publice, stabilind relaţii de comunicare cu oamenii. Creaţia lui de artă 
vizuală declanşează apariţia unor semnificaţii poetice: aşa se întâmplă în cazul fotografiilor 
reprezentând lumea creată din deşeurile refolosite ale societăţii de consum, în cadrul instalaţiei 
“Imago Mundii” sau în cazul serialului “Urban text”. Comunicarea interumană este forma sa de 
viaţă, iar comunicarea interactivă este valorificată şi în performance-urile făcute cu fotografii. 
Construieşte situaţii în care dialoghează simultan cu studenţii săi şi cu publicul prezent pe 
plajă.
Boné Rudolf întrerupe o activitate lungă de performance (1991: Timişoara, Bistriţa; 1992: 
Vác, Karlovy Vary, Bratislawa, Nove zamky; 1993: Timişoara, Bistriţa) în 1993 îşi distruge toate 
documentele, şi până în 2008 se retrage din activitatea artistică, dedicând-uşi timpul meditaţiei 
şi cursurilor universitare. folosindu-se de carisma care îl caracterizează, în aceşti ani, în calitatea 
sa de cadru didactic universitar, a organizat mai multe evenimente: de exemplu prima – şi 
din lipsă de fonduri – ultima, Bienala Intermedia, sau, mai târziu evenimentul artistic Arca, 
împreună cu studenţii săi. în 2009 se reîntoarce la concepţia circulară a ciclului de creaţie. Irine 
Conti spune despre el: “Urmează modelul cosmogonic al creaţiei, parcurgând toate etapele 
de la apariţia formelor la explozia poliformiei şi la reinstalarea stării iniţiale, în timp ce artistul 
exploatează aventura întâlnirii spiritului creator cu materia” (Conti 2010, 53). Proiectul numit 
“Tentaţiile Pătratului” porneşte de la un plan pătrat, o formă originară, creată de om. Taie în mai 
multe părţi pătratul cu scopul de a crea pete de ceaţă cosmică, care să se învârte în spaţiu, 
conform dorinţei receptorului. Organizează două expoziţii pe această temă: prima cu titlul 
Pătratul B.O.N.E. 2, iar a doua: Expansiune. “Sculptura polimorfă a lui Boné se reinventează 
în timp ce redimensionează formele tăiate din pătratul plan, dându-le tridimensionalitate, 
apoi remodelând să devină plane, în aşa fel, încât să obţină reliefuri, şi iarăşi turtindu-le până 
devin tridimensionale” (Conti 2010, 53). în cea de a doua expoziţie, dezvoltările spaţiale 
merg până la forme plastice în mişcare, creând ca componentă şi o a patra dimensiune, cu 
scopul de a răspunde exigenţelor artei moderne ale începutului secolului 20. După aceste 
expansiuni – la fel ca în natură – urmează o regresiune. Cu expoziţia “Memoria formei” invită la 
“odihnă multitudinea formelor”, această odihnă nefiind altceva decât o reîntoarcere plină de 
durere la “starea potenţială”. Pune creaţiile expuse până acum sub un utilaj greu (compresor), 
expunând din nou bazarul formelor presate plane, caligrafice. Ca punct terminus al procesului, 
proiectează prin video metamorfoza turnării sculpturilor, topirea materiei, formarea unui 

paralelipiped din forme plane la origine, sugerând prin expunerea paralelipipedelor – 
cărămizilor din metal – un nou început. Această serie de expoziţii, semnalează de fapt sfârşitul 
receptării creaţiilor de până atunci, creatorul legând două calităţi finite – într-un proces infinit.
Arta lui Kerekes gyöngyi se înserează în rândul acelor creaţii vizuale care nu caută să se 
evidenţieze cu orice preţ, violentând privitorul în dorinţa obţinerii coroanei de lauri, ci, 
ascunzându-se în umbra exhibiţionismului, contemplă armonia, echilibrul sufletesc, liniştea 
interioară – şi le foloseşte pentru calmarea publicului. Istoria ei începe din epoca de aur 
al copilăriei, când a descoperit minunile ascunse în spaţiul închis al grădinii lor, situată pe 
Kövesdomb (Dâmbu Pietros) din Târgu-Mureş. Această grădină, împreună cu pârâul Rókapa-
tak, a fost la originea impresiilor sale hotărâtoare: înflorită primăvara, umbrită vara, toamna 
plină de roade, calmă în timpul iernii. De la policromia florilor până la monocromia nuanţelor 
de gri ale iernii, multe impresii ale pictoriţei s-au născut aici. în afara cromaticii au fost la fel 
de determinante conflictele neîncetate ale ordinii şi dezordinii, tensiunile dintre acestea, 
născătoare de frumos, au fost reţinute în amănunt de către artistă. Orice grădină îşi are originea 
în Eden, are deci aspecte sacrale. Deşi încă nu putea percepe forţa iubirii, bucuriei şi poeticii, 
izvorâtă din puterea tămăduitoare a grădinii, a simţit semnificaţiile metaforice ale ei, spaţiu 
de basm, plin de vrajă, în care totul devine posibil. în acest loc plin de mister şi un fir de iarbă 
putea ajunge până la cer, la fel ca un copac, iar coronamentul, frunzele copacilor cu coloritul 
lor schimbător era aidoma curcubeului. Cromatica grădinii a fost şi este încă prelucrată de 
către artistă de la verdele veronese, brunul spaltului la roşul aprins; toate nuanţele pot fi găsite 
în creaţiile ei. De mică, orchestraţia grădinii a umplut-o de bucurie, a făcut-o să gândească 
la Walt Withman, şi a devenit izvorul tuturor bucuriilor ei. Acolo, în orice colţ al grădinii, o 
însoţea frumuseţea divină, decurgând dintr-o ordine metafizică. grădina a devenit şi a rămas 
centrul viziunii ei despre lume, imaginaţia ei toată e subordonată acestei experienţe. în afară 
de acestea artista a fost atrasă şi de filosofia orientală. Titlul unui ciclu creat de ea se trage 
de aici “Tat tvam asi” (Asta eşti tu), este luată din Vede. în catalogul expoziţiei “Efemer” din 
1995, putem citi din consideraţiile lui Kazar gyuri: creaţiile artistei se înscriu în mod firesc aici, 
fiind vorba de fapt de “unirea sufletului individului cu spiritul divin”, tat fiind purul , iar tvam 
conştiinţa oglindită. După părerea lui Kazar, asta e ceea ce se manifestă în poetica specială a 
picturilor, în care “natura sacră dansează pe ritmul muzicii plantelor”. în cealaltă serie a sa, în 
“herbarium” redă imaginile metamorfozei ciclurilor de viaţă, metafore ale nefiinţei. Ceea ce 
este important în viaţa ei, apare şi în creaţiile artistice. Artista, căutându-şi echilibrul, îl găseşte 
în ordinea organică a imaginilor (ciclul de picturi: “în căutarea echilibrului”). După Kazar, din 
nou avem de a face cu mistica orientală, în care “echilibrul îşi află sensul în complementaritatea 
dintre Yin şi Yang”. Echilibrul cotidian al ei, este fortificat şi de “obiectele de meditaţie” pe care 
le colecţionează cu sârg. Toate acestea au influenţă asupra concepţiei ei despre lume, asupra 
ţinutei ei morale; mărturisesc despre necesitatea liniştii, ordinii şi al sensului în accepţiunea 
kantiană: “cerul înstelat deasupra mea, legea morală în mine”. Cum am putea reda în cuvinte 
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forţa creatoare a lui Kerekes gyöngyi, manifestată în abstracţiuni metafizice, lumea specială a 
culorilor ei, caracterul ei exprimat în aceste culori? Acea caracteristică a stilului ei care poate fi 
aproximată în concepte este atracţia faţă de mistica orientală, manifestată prin înclinaţia spre 
meditaţie. Mai demult, în creaţiile ei dominau spontaneitatea, atât în alegerea subiectelor, 
cât şi în folosirea mijloacelor. Actualele sale “grădini spirituale” denotă un mai mare grad de 
conştientizare a creaţiei. Creaţiile ei sunt clădite acum pe forme geometrice circulare, dar cu 
toate acestea nu se repetă niciodată, deoarece artista are ca scop soluţionarea unei singure 
probleme de culoare sau formă, definită conceptual încă înaintea actului creativ. Activitatea ei 
vizuală se leagă de cicluri de tablouri. După seria “Cartea metamorfozelor”, compusă din 64 de 
piese abstracte, acum creează grădini rotunde în stilul minimal art, muncă ce va continua până 
ce artista va epuiza toate posibilităţile de exprimare ale seriei. Pe lângă desen a încercat multe 
alte genuri ale artelor plastice, a făcut instalaţii de obiecte textile, a ţesut, mai nou pictează în 
acril. Kerekes gyöngyi este o fire melancolică, în măsura posibilului trăieşte izolată în lumea 
ei, dar, cu toate acestea, capacitatea ei de a vedea esenţa lucrurilor surprinde adesea. Creaţia 
artistică este pentru ea un joc, dar şi o activitate care reclamă concentrare intelectuală maximă, 
epuizantă, o luptă între dorinţă, voinţă şi intelect. ştiind de la goethe că de lumea strădaniilor 
ne putem elibera doar prin puterea artei, în ciuda problemelor cu care se confruntă – artista 
aşteaptă inspiraţia şi energia necesare creaţiei.
în fine, câteva cuvinte şi despre muncile mele. în munca mea de salvare a kitschului, 
subconştientul meu şi-a adus aminte de o întâmplare scandaloasă, ce a avut loc în Transilvania: 
distrugerea Bibliilor primite cadou şi fabricarea de hârtie igienică din refolosirea – gest cinic 
din partea autorităţilor! – materialului lor. la lăzarea, în depozitul unei şcoli am găsit lozinci 
bilingve, pictate pe sticlă: Trăiască Partidul Comunist Român în frunte cu tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu! Cum în tabăra de creaţie mă ocupam şi de fabricarea de hârtie, am găsit că este o 
ocazie bună de transformare. Purificarea kitschului politic este considerat experiment artistic, o 
provocare pentru posibilităţile artei vizuale. Pe sticlă am lăsat neatinsă acea parte a inscripţiei 
care îmi era de folos, îndepărtând restul. fărâmăturile literelor le am pus în amestecul din care 
se face hârtia, le-am spălat şi am făcut şerveţele de hârtie din acest amestec. Părţi ale lozincii 
cu cuvintele “Trăiască şi să înflorească” au fost refolosite, asociate fiind cu fotografii banale de 
nuntă, şi portrete ale unor copii. fotografiile şi şerveţelele ornate cu litere roşii au fost puse sub 
sticlă. Rezultatele refolosirii kitschului au fost surprinzătoare şi pentru mine: literele amestecate 
în materia şerveţelelor, dar încă lizibile, dintr-o amintire ruşinoasă au devenit purtătorii 
unui sens pozitiv. Iar sub influenţa sentimentelor pozitive s-a evaporat orice caracteristică a 
kitschului. 

Comemorare

în cursul cercetărilor mele teoretice am devenit conştient de faptul că amintirea, constituind 
motivaţia creaţiei, precede – în general – actul practic propriu zis. Dacă regândesc acum 
procesul, trebuie să spun că de cele mai multe ori am avut ca punct de plecare un purtător 
de kitsch: un tablou, o fotografie, un obiect sau ansamblu de obiecte care a declanşat o stare 
emoţională. Pornind de aici, se iniţiază un joc de umplere cu conţinut – putem să-l numim şi 
proces de realizare – care solicită un segment al memoriei.
Anul memorial Bolyai a fost un bun prilej pentru mine ca să mă ocup de un tip de amintiri, să 
verific în cursul propriei mele activităţi dacă – în loc de o raportare plină de kitsch, realizând 
portrete după fotografii ale personajelor istorice – aş putea să alcătuiesc din memoria culturală 
un act artistic lipsit de kitsch şi al cărui sentimentalism are valenţe terapeutice pentru omul 
contemporan. Experimentul a avut titlul: întâlnirea imaginară a căpitanului inginer militar Bo-
lyai cu amintirea mamei sale, Benkő zsuzsanna. genul creaţiei este instalaţia: 4 desene 70x100 
cm, o grafică electronică de 200x87 cm şi o plastică spaţială de 232x200x150 cm din lemn, 
plăci fibrolemnoase, cearşaf alb, film translucid, o bucată de pânză neagră, semicirculară de 
300x150 cm, şi mai multe desene geometrice stereoscopice aşternute pe hârtie. Pentru public 
s-au mai adăugat 30+40 de ochelari stereoscopici speciali. Această întâlnire imaginară este 
un dialog vizual subiectiv bazat pe o instalaţie în care pe lângă spaţiul euclidian se situează 
(virtual) şi spaţiul sferic sau parasfera legată de numele lui Bolyai jános.
M-am apropiat din două direcţii de fenomenul Bolyai. Prima era memoria culturală şi amintirea, 
inducând o încărcătură sentimentală, fără de care m-aş fi îndreptat nu spre imaginea poetică, 
ci spre geometria plană plastică, contemporană. Cealaltă direcţie a fost problema spaţiului 
şi timpului, reprezentarea cărora, în gândirea plastică caracteristică lui Bolyai, a fost o nouă 
provocare. Amintirile au fost reconstituite din corespondenţa lui Bolyai, de aici motourile 
din instalaţie, constituite în elemente verbale generând o anumită atmosferă. Citind 
corespondenţa am fost impresionat emoţional de faptul că boala psihică a lui Benkő zsuzsán-
na a fost declanşată – cel puţin după scrisoarea tatălui lui Bolyai jános, Bolyai farkas, adresată 
lui gauss – de plecarea fiului ei la academia militară din Viena. farkas îşi ţinea la curent fiul cu 
evoluţia “bolii isterice care a chinuit-o mai mulţi ani”, la fel cum a relatat cu exactitate ştiinţifică 
amănunte despre rezultatele autopsiei efectuate după moartea prematură a mamei.
O întâlnire între mamă şi tânărul inginer militar nu a mai fost posibilă din cauza distanţei între 
Viena şi Târgu Mureş – având în vedere condiţiile circulaţiei rutiere de atunci şi fizicul plăpând 
al lui jános. Din această cauză am evocat amintirea mamei – înconjurată de un colaj cu maşini, 
monştrii ale agriculturii socialiste – de la Domald, unde ea a fost înmormântată.
Absurdul se instalează într-un mod destul de neliniştitor pentru public, atunci când o astfel de 
maşină îşi desface braţele de fier, cuprins fiind de bucurie în momentul întâlnirii imortalizate 
pe o fotografie stranie. Imaginea suprarealistă evocă amintirea bolii, subliniată de efectele 
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stereoscopice în mişcare ale fotografiei. Pe partea cealaltă, opusă a spaţiului am amplasat 
imaginea spaţială a călăreţului, cu care am dorit să reprezint în mod metaforic caracterul 
inginerului militar Bolyai jános, detaşat de problemele minore, provinciale ale lumii cotidiene. 
După Bretter györgy, Bolyai a “fost mistuit de contradicţia dintre universalitatea descoperirilor 
sale matematice şi aspectul dezolant al mediului în care trăia”. Invocarea lui Bolyai într-un 
călăreţ simbolic este justificat de faptul că de căpitanul inginer nu era străin nici călăritul, nici 
mânuirea spadei. Pe de altă parte, în credinţele vechi, calul era psihopompos, adică “mijloc de 
transport” al sufletului.
Mircea Eliade, bazându-se pe relatările a mai multor cercetători, în cartea sa intitulată 
şamanism descrie o serie de exemple privind simbolistica calului, legată de ceremoniile de 
înmormântare. “la muri, înmormântarea este însoţită de cântece ritualice care descriu sosirea 
mortului pe cealaltă lume călare” (Eliade 2004, 424). Ceea ce călăreţul ţine în mâini, este 
scrisoarea primită de la mamă, în chip de cearşaf alb uriaş, metaforă vizuală a unei memorii 
culturale, subliniată de fotografii-document (portretul lui Bolyai jános).
în proiectul instalaţiei se suprapun mai multe limbaje: 1. citat literar; 2. fotografie document; 3. 
secvenţe din realitatea actuală; 4. aspecte ale geometriei virtuale, cu referire la paralele şi spaţiu 
curb. Cu această instalaţie ridic monument uneia dintre marile figuri ale culturii maghiare.
Organizarea spaţiului este de fapt un fragment al decorului unui video-film în care mă 
preocupă înregistrarea mişcărilor publicului, teoria frumosului elaborată de Bolyai, de 
asemenea funcţiile comunicării vizuale şi cele terapeutice ale artei. Dintre genurile de memorie 
folosesc fotografia mortuară kitsch, de felul celor puse pe mormânt, în rame de porţelan. După 
joseph Beuys “sâmburele schimbării se află în gândire” (Domizio Durini 2001, 134), aşa încât 
doresc acum să schimb raportarea transilvană tradiţională faţă de portret, bust sau alte forme 
ale artei memorialistice, cu ajutorul modelării gândirii, prin mijloace conceptuale. De pildă, 
dacă prin mijloace spaţiale ne raportăm la savantul spaţiului absolut, nu cred că greşim prea 
mult. Receptorul – cu ajutorul ochelarilor stereoscopici – trăieşte o impresie spaţio-temporală 
specifică, declanşată de propria mişcare între elementele statice ale instalaţiei. Bolyai spunea: 
“natura trăieşte întrucât există un raport legic necesar şi strâns între elementele lumii întregi, cu 
alte cuvinte lumea este unitară, ,mai mult ea este o unitate absolută vie”. Receptează totul ca 
pe o instalaţie spaţială compactă, în care dimensiunea timpului este relativă, spaţiul perceptibil 
devine un tot unitar, sugerând sinteza ideii de parasferă sau hipersferă.
în cele patru desene făcute cu tehnici mixte am urmat ideea sintezei elaborate de Bolyai, 
încercând să exprim relaţia internă între spaţiul de forţă gravitaţională şi spaţiul geometric, 
cu proiecţia unor suprapuneri între corpul fizic al mamei şi spaţiile geometrice care erau 
preocuparea fiului. Pe spaţiile mărite între desene folosesc citatele: “Să nu punem rău la rău, din 
contră, din toate, chiar şi din răutate trebuie să extragem binele, la fel ca albina care face miere 
şi din buruieni otrăvitoare.”
la întrebarea pusă de Bolyai farkas soţiei, dacă să cheme acasă pe jános, având în vedere 

evoluţia bolii, ea a răspuns: “inima de mamă ar vrea, dar ca mamă nu pot în nici un fel; nu aş 
mai fi demnă de a fi mamă dacă pe tine te-aş sacrifica, deranjându-te de la preocupările tale. fă 
cu glorie ceea ce ai de făcut, şi dacă Soarta nu ne lasă să ne întâlnim, atunci la sfârşit voi coborî 
în faţa ta, venind cu o coroană din ceruri. Viaţa e doar un gând care deja s-a bucurat de tine, 
cunoscându-ţi fundamentele caracterului, fiind convins că nu îi vei înşela speranţele. Tot acest 
gând mi-a şoptit totul despre toată viaţa ta, rânduită de Dumnezeu.”
Alteori scrie: “fiul meu de Dumnezeu iubit, din Viena! Sorţii mă obligă să te părăsesc; iar eu sunt 
împăcat cu voinţa Tatălui Meu din Ceruri. Să fi binecuvântat! şi sigur o să fi, doar mi-a promis 
Dumnezeul.”
“Dragul meu, sufletul meu jános! De ce trebuie să plec tocmai acum, când tu te reîntorci? Dar 
căile Domnului sunt sacre! Poate e aşa, ca eu să mă bucur, dar tu să nu te întristezi. Nu ştiu, dar 
accept voinţa Tatălui Meu. fiul meu drag, nu mă mai găseşti în viaţă! Dar udă cu lacrimile tale 
florile de pe mormântul meu, ca purtate de soare, lacrimile tale să ajungă la ochii mei în ceruri.”
farkas scrie lui gauss după moartea soţiei sale: „Doar când poporul s-a adunat, (pentru 
înmormântare) mi-a venit în minte, că fotografia din Viena a lui jános să o pun cu mâinile 
tremurând sub portretul de fată al mamei sale. Ca şi cum Virgina le ar fi pus acolo, acum aceste 
tablouri sunt altarul meu în faţa căruia mă plec plângând. Când încă nu a fost nimeni aici, am 
pus fotografia lui jános în faţa ochilor lipsiţi de viaţă ale mamei sale, apăsând-o şi peste buzele 
ei – raţiunea rămâne fără glas în astfel de momente.”

Traducere de Meister Róbert
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sistemul simboliC al piCturii orădene 
de la sfârşitul seColului al xx-lea

István Angi

Mi-a stat la îndemână o probă (Échantillion) cuprinsă din aproape 250 de picturi şi grafici 
pentru dezvăluirea şi cercetarea tipologiei simbolice a artei contemporane orădene. 
Materialele necesare pentru analiză mi-au fost oferite de cartea şi colecţia de reproduceri ale 
lui lászló Ujvárossy. 
Munca sa excepţională merită mulţumiri şi recunoaştere specială, înlocuind aproape în 
întregime primatul experienţei estetice oferite de relaţia directă cu lucrările originale. Aceste 
lucrări originale se găsesc la ora actuală în diverse ţări, în colecţiile private ale artiştilor care s-a 
mutat între timp din Oradea. Vizitarea lor integrală este acum posibilă doar prin intermediul 
mass-mediei.
Metodologia cercetării se axează pe utilizarea analitică a conţinutului de semnificaţii estetice a 
conceptului de simbol. Voi sublinia, de fapt, trei trăsături principale.
Mai întâi, am în vedere simbolul artistic ca pe o legendă trăită sau ca pe o secţiune transversală 
senzorială a unei realităţi istorice-istorisite trăite în mod concentrat. într-adevăr, toate 
simbolurile au o preistorie. Cunoscând-o pe aceasta, ajungem mai aproape de mesajul existent 
dinăuntrul nostru. Chiar şi literele din abecedar se leagă întotdeauna de câte o întâmplare atât 
în formare, cât şi în stilizare1.  Cu atât mai mult este cazul simbolului artistic. în cazul de faţă, 
analiza tablourilor este identică, ea vrând să reflecteze asupra unor preistorii, care cuprind, 
până astăzi, mâhnirile-amare ale ultimelor două decenii dinaintea schimbării de regim din 
1989.
A doua trăsătură a simbolului accentuează conţinutul semantic convenţional. Doar cei ce 
cunosc convenţiile tăinuite ale conţinutului ajung să se apropie de simbolul dat, altfel spus, 

1   Vezi, de exemplu, romanul lui Ferenc Móra, Cojocul căutător de comori (în original, Kincskereső kisköd-
mön), care surprinde experienţele din copilărie legate de abecedar
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doar celor ce privesc dincolo de aparenţă li se dezvăluie unele taine. O astfel de dezvăluire a 
simbolurilor artistice pare mai facilă decât experimentarea unor moduri diferite de simboluri 
tăinuite, deoarece simbolul artistic este întotdeauna unul metaforic. Nu se bazează doar pe 
convenţie, ci împrumută din generalizarea formării similare – aceasta “pentru a nu o acuza”. 
lapidar formulat, prin convenţia conţinutului semantic, ele sunt tăinuite şi se dezvăluie în 
întregime doar celor iniţiaţi, celor care îi cunosc tainele; rămânând misterioase celorlalţi, 
doar prin eventuala similitudine a înţelesului purtat ele permit speranţa regăsirii legăturii cu 
originalul.
Medierile semnificaţiilor simbolic-alegorice de demult sunt caracterizate de tăinuirea mesajului 
artistic. Dante a ascuns mesajele sale prin folosirea de alegorii. Cu toate acestea a fost constrâns 
la pribegie pentru că cei “vizaţi” au înţeles criticile sale. în Prologul Divinei comedii apar trei 
animale sălbatice – pantera, leul, lupul –, cu ajutorul cărora fiind subminat prestigiul papalităţii, 
monarhiei şi al partidelor politice. Chiar dacă nu apare negru pe alb, în spatele negrului şi 
albului s-au făcut aluzii incriminatorii. Accesibilitatea aluziei, a lucrului învăluit în taină derivă 
din caracterul metaforic al simbolului. Deci, mai ales în cazul nostru, simbolurile artistice 
nu sunt rigide, ci simbolul aşteaptă în mod metaforic să fie dezvăluit. “Metafora simbolică, 
deopotrivă, cu toate celelalte specii metaforice analizate aici, implică o comparaţie, dar una 
care se face între o impresie dată şi una rămasă vagă şi, ca atare, cu neputinţă de a fi formulată 
printr-un termen univoc şi precis. Din această pricină, perspectiva metaforei simbolice nu 
este închisă, ci nelimitată sau infinită. Dezvoltările anterioare au produs mai multe exemple 
de metafore simbolice infinite. Am văzut că metafora «muzica surâsurilor lunii» presupune în 
mod obligatoriu o comparaţie, dar una care include ca un termen neexprimat şi cu neputinţă 
de formulat un anumit aspect sensibil al lunii, pe care îl ghicim în perspectivele nelimitate ale 
acestor metafore, fără să-l putem formula vreodată. Metafora simbolică sau infinită este, din 
această cauză, aceea care mijloceşte lucrarea cea mai productivă a imaginaţiei şi aceea care 
produce, prin nedeterminarea ei sugestivă, starea poetică prin excelenţă.” (Vianu 1957, 117).
în cele din urmă, în al treilea rând, istorisirea prescurtată şi convenţia întotdeauna “atârnată” din 
interpretare duc la efectul spontan al simbolului, spre norocul sau nenorocul artistului sau al 
operei de artă. Prin percepţia directă se dezvăluie instantaneu – unitar sau fragmentar – efectul 
experienţei estetice. şi nu doar a trăirii estetice, ci şi a suspiciunii. Perioada şi artiştii analizaţi 
aici – aparţinând generaţiei de 35 de ani – au insistat pentru accelerarea înţelegerii, nu fără 
a fi expuşi unor riscuri. Investigaţiile făcute de către Securitate, pericolul “racolării” lor drept 
colaboratori nicidecum nu erau glume gratuite, ci acestea atârnau asupra lor asemeni sabiei lui 
Damocle. Vizionarea celor aproape 250 de opere, chiar şi la nivelul documentelor fotografice, 
reflectă realitatea, intensitatea dramatică şi situaţiile opresive ale epocii.
Am ales spre a exemplifica câteva din lucrările a noua artişti, anume: Rudolf Boné, Dorel 
găină, györgy jovián, Károly ferenczi, Miklós Onucsan, Anikó gerendi, gyöngyi Kerekes, Emil 
Dobribán şi lászló Ujvárossy. lectura lor, sperăm, va accentua în mod retrospectiv interpretarea 
sferei de semnificaţii a operelor Échantillion-ului celor nouă artişti.

lászló Ujvárossy, în Prefaţa volumului citat anterior sintetizează astfel caracteristicile socio-
estetice, stilistic-creative ale grupului:
- idealul apartenenţei generaţionale din interiorul grupului (Cenaclul Tineretului Plastic, mai 
târziu Atelierul 35) a întărit spiritul comunităţii şi a motivaţiei artistice;
- desenul a fost folosit ca mediu general de exprimare subiectiv – până în momentul 
destrămării grupului – ce caracteriza exprimările comune;
- nucleul grupării de 20 de persoane era caracterizat în general de o atitudine artistică 
experimentală şi de realizarea unor lucrări cu caracter interdisciplinar – o atitudine ce s-a extins 
asupra celorlalţi membri;
- atitudinea inovatoare fluxistă era valabilă în mod special pentru unii dintre ei, aceştia 
influenţând manifestările creative în ansamblu; 
- lucrările cu caracter efemer, arte povera (chiar sub forma artei fluide) au dominat la un 
moment dat spaţiile de expoziţie din Oradea;
- fotografia a exercitat o forţă de inspiraţie şi un fel de motor al operelor create;
- orientarea conceptuală şi producerea obiectelor se manifesta adesea prin intermediul hârtiei 
executate manual şi a volumelor artistice;
- unele manifestări figurative noi, mitice utilizau ca intermediar pictura (Ujvárossy 2009, 11).
în concluziile finale voi adăuga unele remarci generale în urma examinărilor întreprinse pe 
parcurs. 

Examinări

RUDOlf BONÉ 
Sămânţă cerească, , instalaţie, 1984 
fotografie de lászló Ujvárossy
(U: 78)

Urmând analiza lui Erzsébet Tatai, instalaţia (instalaţia spaţială) însemna în terminologia artistică 
de început: echipament, aranjament, aranjarea obiectelor expuse. formarea ei este dedusă 
din environment (arta ambientală), dar environmental se referă la spaţialitatea aranjării operei, 
în timp ce instalaţia se referă la modul de realizare. Instalaţia, de fapt, este un assemblage 
de dimensiuni mari, care adesea umple, mai mult sau mai puţin, un spaţiu interior special. 
Instalaţia nu se concentrează asupra unui obiect (de artă), ci asupra contextului acestuia, 
punând accentual pe reciprocitatea efectului dintre lucruri (http://artportal.hu/lexikon/fogal-
mi_szocikkek/).
Sămânţa cerească este mai degrabă aranjament, decât aranjare. Sămânţa cerească care a picat 
jos înfrânge vechea lineritate a ambientului (ce rezonanţă!) şi formează un mediu ce aşteaptă a 
se reordona.
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Denumirea preluată, inclusiv prin sintagma de Panspermia, se explică prin “seminţele” ce 
sunt omniprezente în univers, viaţa terestră născându-se din astfel de seminţe, astfel că este 
posibil ca în acelaşi mod să fie fertilizate şi alte planete. Deseori se foloseşte ca sinonim pentru 
ipoteza exogenezei (în greacă  “original din exterior”), ceea ce presupune doar faptul că viaţa 
terestră a venit de altundeva, dar nu încearcă să aprecieze frecvenţa prezenţei vieţii în cosmos. 
Cauza încurcăturii provine din faptul că expresia panspermia este mult mai cunoscută (http://
hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1nspermia).
A fost privit cu drept ca fiind emblema expoziţiei Atelierului 35 organizată în 1985. Pătrunderea 
bruscă, voinţa ordinului nou, alegoria schimbării a fost simţită atât de colegi, cât şi de 
spectatorii iniţiaţi. într-o abordare mai vivace ar putea fi alegoria schimbării chiar şi acum.

DOREl găINă
Condiţia zborului, instalaţie, 1986 
fotografie de Dorel găină
(U:190) 

lászló Ujvárossy: “Expoziţiile foto: mobil, din 1986-1988, ca mod de organizare a expoziţiei pot 
fi catalogate drept instalaţii. Cu ocazia acestor evenimente s-au alăturat alţi membri ai grupului, 
cu manifestări ale extinderii spaţiului. Astfel, Dorel găină a creat o multitudine de situaţii de 
instalaţii, de exemplu, în seria intitulată Condiţia zborului (fotografiile sale sunt aşezate pe o 
scară), uneori desenele sunt întinse pe jos, în formă circulară, fiind fixate cu pietre, alteori 15 
Demoni sunt decupaţi prin tehnica împăturirii hârtiei (Daimoni pe pământ), improvizând în 
funcţie de spaţiu. în 1987, în gânduri răscolite, a aşezat în spaţiu un plug de lemn propriu-
zis, în urma căruia a schiţat pe planşa de desen bulgări de pământ, adică a arat pământul. 
Cu această metaforă artistică a adus o contribuţie esenţială la aplicarea interdisciplinară a 
instalaţiei. Cu ocazia unei expoziţii de grup 35, de tipul Panorama, şi-a expus propriile versuri, 
cu ajutorul unor ace de gămălie, pe planşele de desen” (Ujvárossy 2009, 188).
Această instalaţie este însăşi imposibilitatea zborului, pietrele ce apasă aripile exprimă 
obstacolul ridicat de corpul în înălţarea intelectului. Ni se aminteşte voinţa de a zbura, voinţa 
de libertate a omului ce există începând cu Icar şi până în zilele noastre. Desigur, în jur 
gravitează aventura curiozităţii şi a îndrăznelii, cutezanţa de a se măsura cu infinitul. Dar şi 
resignarea înrobirii. îmi vin în minte alegoriile poetului Mihály Tompa despre Barza în robie:
Barză orfană stă stingheră
Pe un petec de pământ,
Ar pleca, departe ar mai zbura,
Prea departe, prea departe,
Peste mări şi zări,
Dar aripile i s-au frânt.

Baza compoziţiei este chiar contradicţia: incompatibilitatea dintre ironia intenţiei nerealizabile 
tăinuite de hârtie ce are menirea de a zbura şi piatra nemişcată.

gYÖRgY jOVIÁN
(U: 65)

Un fel de ars poetica este ascunsă într-o identificare ironică în care sunt prezente grijile şi 
problemele destinului artistic: de la a nu fi cunoscut, până a nu fi recunoscut. fotografia 
surprinde momentul unei serii de acţiuni. Mărturisirea artistului este acţiunea în sine: 
parafrazându-l pe heackel, se afirmă istoria existenţei filogenetice a artei retrăită ontogenetic. 
lászló Ujvárossy scrie despre acţiunea pictorului györgy jovián, unul dintre membri fondatori 
al grupului Dialog, acţiune inspirată de pictura ghete ţărăneşti a lui Vincent van gogh: “în 
scopul acţiunii, a sacrificat o pereche de pantofi vopsiţi în alb, i-a aşezat pe pupitrul mesei 
sale şi prin acest assemblage a adus un omagiu maestrului olandez (foto. 34). Astfel a creat o 
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poziţie mediană între amintirea naturii moarte a lui Van gogh şi bocancii extraşi din realitate, 
fiind găsite printre obiectele pierdute ale nimănui. Cu această acţiune, de fapt, a parafrazat 
prin transpunere exemplul lui Martin heidegger despre originea operei de artă, anume că 
“ustensilul”-gheată pictat de van gogh, astfel că “caracterul de lucru” al artei redevine un obiect 
real: un bocanc. în acest caz, simulacrul ghetelor lui Van gogh este un nou simbol în care 
adevărul intră în funcţiune. frumuseţea încălţării rezidă în forma sa care “s-a luminat odinioară 
dinspre fiinţă, care este esenţă de fiinţă (Seiendheit) a fiinţării” (heidegger 1995, 109). Acum 
“realitatea devine obiectualitate” iar obiectualitatea devine trăire. Prin încălţările expuse, jovián 
a reflectat şi asupra limitelor picturii. Dacă lipseşte culoarea, iar realitatea obiectului devine 
încadrată în tablou, atunci mai putem oare vorbi de pictură, sau ne aflăm deja în artă “concretă” 
a obiectului? 
Sub influenţa lui heidegger, tema ghetelor lui Van gogh i-a preocupat, în mod special, pe 
membri grupului Dialog. Miklós Onucsan a răspuns astfel într-un interviu la întrebările care i-au 
fost adresate:
- Există totuşi o linie de demarcare între realitate şi artă?
- Există. Aceasta primeşte un alt conţinut, chestiunea aceasta a fost tratată deja de către 
heidegger, anume care este diferenţa dintre bocancii mei şi cei pictaţi de van gogh, de ce 
este unul obiect de artă, iar celălalt doar un ustensil. El putea să aibă interogaţii incredibile. 
întrebările erau urmate de altele, astfel pătrunzând într-o singură direcţie, căutând originea. 
Oare arta este chiar origine? Pentru că aceasta este marea întrebare, întrebarea cu privire la 
origine. Da, afirmă el, căci acel bocanc transpare diferit pe pictură. Nu pentru că ar fi pictat, şi 
nu pentru că l-ar fi pictat van gogh. Acestea să nu le lăsăm uitării. Acolo, în mod emblematic, 
poartă acel ceva, asemeni fiecărui ustensil pe parcursul existenţei sale, până ce-şi îndeplineşte 
rolul. Această comoditate care o caracterizează (pentru că bocancul este bocanc doar până 
când îmi este util şi comod, atunci când nu mai este impermeabil, acesta îşi pierde importanţa 
pentru mine). Dar iată, acest bocanc din pictură nu se mai poate distruge, dar potenţial poartă 
în sine o devaluarea a sa ca ustensil, arătând cât de statornică este reprezentarea unui astfel 
de obiect prin intermediul mijloacelor artistice. Acolo, acest fel de preţuire ţine într-adevăr de 

györgy jovián, 
Hommage à Vincent, 
1980 
fotografie de Ioan Bunuş

o altă realitate, oare de ce acolo este artă iar aici nu este. Azi iau bocancul şi îl aşez pe masă, 
acesta rezistă nu în bidimensionalitatea, ci în tridimensionalitatea acelui ceva legat de ustensil: 
îşi pierde caracterul confortabil” (Ujvárossy 2009, 222).
Mesajul acţiunii este oglindit prin textul afectiv scris de către artist, mesaj fără semne de 
punctuaţie, fără propoziţii, eventual unele pauze exprimate prin puncte de suspensie şi o 
mărturisire ce izbucneşte in nascendi în faţa cititorului:
 “hommage à Vincent – foaie personală, Van gogh Vincent – 1853-1890 ocupaţia de pictor, 
reşedinţa este necunoscută, naţionalitatea olandeză, vezi planeta rembrandt olandezul 
rezistenţa bosch papucii de lemn muzeul rijksm lalele van megereen verneer mondrian şi 
alţii, mori de vânt ochi albaştri aprinşi barba roşcovană a:…-conform foii matricole eliberată 
de facultatea de operă de excelenţă cu nr de înregistrare…: hommage omagiu celui ce purta 
bocanci maro de mărimea 41 sau 41 şi jumătate, indiferent care, homage acţiune vincent foaie 
personală în după-amiaza din noiembrie 1980 afirmă teza de bază a artistului plastic pictorului: 
circulă în bocanc, îşi taie o ureche, bocancul nenumit pe care îl achiziţionează din haosul unei 
pieţe de vechituri originale este un oarecare nepretenţios object trouvé ready made pe care 
îl ridică la rangul de obiect artistic nemuritor cu o acţiune pictură sau cu orice altceva, nu va 
tăiată urechea dureros şi cu prisos o ‘conservare’ şi nu în acţiune distrugătoare rumegarea 
amintirii pictorului completând ca să–l cinstim constructiv nu distrugând acel pictor care s-a 
răstignit pentru noi amin şi iată îl readucem între noi, căci este necesar să creezi asemeni lui şi 
să arzi asemeni lui. 
DESCRIEREA ACţIUNII a participat ioan bunus ca martor fotograf grafician, nicolae onucsán 
martor ceramist zoltán zsakó martor sculptor fotograf şi ca pictor reflectând la presupusul 
obiect care ar fi putut fi modelul ARTISTUlUI PlASTIC pentru ‚autoportetul bocanc’ pe care 
l-a înnobilat prin atingere ca regele midias de odinioară mirajul auriu. Tot astfel s-a născut 
opera PICTORUlUI natura obligându-l să facă minunea, în faţa căreia mă aplec şi care este 
un monument alb şi este un dialog cu mine însumi, îmbrăcând pielea lui, straiele lui, ochii 
lui, bocancii lui pe care iată îi scot din pupitru să le aşez în dialog ca subiect şi predicat eu 
de vârsta de 90 de ani mă aplec asupra ta, te smucesc de mână în sus ca virgiu pe dante 
beatitudo EU SUNT VAN gOgh ca moiseisusplaton încoronat vin să-mi ocup locul la masa 
mea oare este ceva mai îngrozitor decât să conştientizezi că te-ai născut şi trăieşti acum în 
omieoptsutenouăzeci sau omienouăsuteoptzeci care este posibil în eter” . 
Mai târziu îşi reamintea acţiunea astfel:  “[…] să scriu inclusiv de faptul cum se reflectă în 
sufletul meu de astăzi lucrarea acelui tânăr uşor naiv şi entuziast ale cărui crize de identitate 
au dus la faptul că s-a produs o astfel de instalaţie (operă?) ca hommage à Vincent – a cărei 
versiune ‘colaj-pictură’ o păstrez până în zilele de astăzi pe perete ca pe o lucrare importantă 
de-a mea. Din fotografii rezultă clar că obiectul concret l-am realizat fiind acompaniat de 
alte persoane, adică am vopsit o pereche de bocanci şi i-am acoperit cu nisip, ‘acţiunea’ a 
fost fotografiată de participanţi pe tot parcursul realizării acesteia (Bunuş si Onucsan). (Vezi 
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fotografia 77) Evenimentul a avut o interpretare, poate, dadaist-schizoidă. Persoana pe care 
am ales-o ca ‘partener de dialog’ – persoană umană, nu operă, deoarece eu invocasem 
artistul pentru care era atât de necesar să se autoexprime încât şi-a pictat chiar propriile 
încălţări, patul său, adică sfera intima, mai apoi şi-a tăiat o ureche în propria neputinţă, astfel 
încât acest gest l-a proiectat în eternitate. Altfel spus, am încercat să ‘şterpelesc’ identitatea 
acestei persoane, deoarece nici o clipă nu s-a îndoit de faptul că el este artist, fiind extrem de 
conştient de acest rol, chiar dacă prin gestul său s-a degradat într-un fel de ‘parie’. Invidiez acel 
curaj care este capabil pentru orice sacrificiu şi invidiez crezul în sanctitatea artei, a cărei figură 
emblematica este chiar fiinţa umană. Am intenţionat să sintetizez această deschidere – prin 
care cotidianitatea trivială poate deveni impulsul producerii unor opere – cu ajutorul acestei 
compoziţii ce vine din ‘cotidian’: masă, scaun, pupitru, încălţăminte. De altfel, interpretarea este 
procesul invers, pentru că documentarea realizării operei prin intermediul fotografiei a trebuit 
să marcheze sfârşitul procesului, cu toate că fotografiile se realizează la început – ‘înţelesul’ 
operei rezidă în momentul dezvăluirii obiectului ‘final’. Am încercat să exprim identificare, ca 
propria-mi ‘diplomă-artistică’ să o schimb cu a lui, astfel certificându-mă pe mine însumi” (Afişul 
Dialog 1981)

KÁROlY fERENCzI

“Activitatea de producere de obiecte a reprezentanţilor grupului Dialog nu este foarte bogată. 
în 1989, activitatea se încheie prin Bastonul avangardist al lui Károly ferenczi – aşa cum putem 
citi în memoriile lui lászló Ujvárossy (Ujvárossy 2009, 185). El a fixat pe bastonul vopsit în alb 
– asemeni celui folosit de persoanele cu deficienţă de vedere – un claxon, frână de bicicletă şi 
un cui pentru strângerea hârtiilor aruncate pe jos. (Vezi fotografia 136) Obiectul ce trimite la 
asocierile surrealiste, având multiple interpretări, a fost redat pe coperta revistei Arta, în 1990 . 
Opera poate fi încadrată în categoria object art. c
Conform definiţiei lui gábor Andrási, Object art este genul artistic ce se bazează pe obiecte 
neformate de artist, de asemenea, obiecte completate şi simulate; este gestul ridicării la 

nivel artistic al compoziţiei, al unei construcţii legate de calificarea-de-a-fi-artă. Originea ei se 
găseşte în aplicaţiile cubiste de colaj, în ready made-urile lui Marcel Duchamp, în compoziţiile 
de obiecte dadaiste şi în obiectele găsite ale surrealiştilor (objet trouvé) (http://artportal.hu/
lexikon/fogalmi_szocikkek/).
Bastonul avangardist al lui Károly ferenczi este o satiră sumbră cu conţinut polisemic. El 
conţine multiple trimiteri la destinul încovoiat, la drama lipsei de perspective ce se ascunde în 
spatele orbirii, la apăsarea şi degradarea celor fără importanţă, care doar strâng, împleticindu-
se, mucuri de ţigară; grimasa frânei de bicicletă trimite la faptul că trebuie frânat şi acolo unde 
nu-i nici de pipăit, oare de ce… Ne vine în minte clovnul franc al comicului maghiar hofi, care 
se întreabă mirat atunci când citeşte tăbliţa de avertizare de pe stradă: atenţie, sus se lucrează! 
Oare de ce noi trebuie să avem grijă aici, jos, dacă ei lucrează, acolo, sus… Acest object art este 
revitalizarea criticii bruegheliene. 
Dar ne vine în minte, de asemenea, critica nemiloasă a lui Brueghel asupra situaţiei politice din 
Olanda, compoziţiile Orbii şi Cerşetorii ne trimit la imaginea deformată a conducerii politice de 
partid din acele vremuri.

în interpretarea hermeneutică a lui Béla Nóvé survine întrebarea despre alegoria tabloului 
“Să vedem cine sunt ei de fapt? De unde vin, încotro se îndreaptă, ce îi leagă atât de strâns 
încât, chiar şi în momentul prăbuşirii, se ţin unul de altul în mod convulsiv, până când se trag 
reciproc în jos? gert hofmann, în nuvela sa excepţională (1989), răspunde la aceste întrebări 
prin mijloacele artistice autentice ale ficţiunii: prin personajele mute şi nemişcate ale lui 
Brueghel care sunt readuse la viaţă, rând pe rând, prin înzestrarea fiecăruia în parte cu o 
soartă proprie. Mai mult, prin iscusinţa scriitoricească proprie, îi face să aibă glas – cele două 
personaje din centru fiind alese ca ‘purtători de cuvânt’ ai grupului. Aşa cum puteţi vedea, pe 
toţi ne-a bătut soarta la fel, astfel ne-am adunat într-un singur grup iar acum păşim de-odată, 
strâns, unul în urma celuilalt – cu toate că, în mod cert, nici unul dintre noi nu ştie încotro, 
astfel oricine ar putea crede că suntem înrudiţi. O familie cu multe capete, dar unită şi cu 
gânduri similare. familia ce se îndreaptă spre lac. 
în opinia mea (dar poate şi a altora), Bastonul avangardist al lui Károly ferenczi este o ticăială ce 
oglindeşte realitatea în mod diform – asemeni Comédie humaine al lui Balzac sau Condition 
humaine, dinaintea schimbării de regim.
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MIKlóS ONUCSAN 

Simbolurile lui Miklós Onucsan ascund mesajul mărturiei şi prezentificării, al compătimirii 
voalate, al unei acuzaţii nerostite. lászló Ujvárossy şi gizella horváth încearcă să scoată din 
ascunzişurile sale mesajul încriptat, printr-un interviu realizat cu artistul. fragmente:
“l. U.: Printre altele, în catalogul Experiment există un document fotografic ce atestă faptul că ai 
atârnat de gât o pancardă. 
M. O.: este locul în care apar în fiecare zi, (fotografia 78), locul în care ajung în fiecare zi. Aceasta 
este o formă de protest care respinge şi totodată protestează, angajează, publică părerea 
omului sandwich de azi. Da, dar aici nu protestez contra regimului. Din păcate, tocmai când 
am ales această locaţie, pentru a o fotografia, au amenajat-o. A fost un loc ‘infect’ în care erau 
absolut valabile legile lui Murphy”  (Ujvárossy 2009, 217).

Nicolea Onucsan: Acesta este locul în care trebuie să vin în fiecare zi, , acţiune, Oradea, 1983

“Din păcate s-a făcut ordine. Oricât te-ai fi obişnuit cu locul în care ajungi, cu ceea ce ai făcut, cu 

locuinţa, oraşul sau ţara, la un moment dat, îţi dai seama că îţi doreşti o nouă dezordine, sau o nouă 

patrie, sau o nouă locuinţă. Cam aşa a început. Interesant este, cel puţin pentru mine, că această 

fotografie s-a născut la începutul anilor optzeci, în starea de protest de a nu accepta regulile” 

(Ujvárossy 2009, 217).
Interviul este o rememorare.
l. U.: „în atelierele experimentale ale mai multor creatori orădeni era caracteristic acelei 
perioade realizarea unor acţiuni realizate de plăcerea fotografierii, astfel în 1981 Onucsan, la 
locul de muncă, în curtea Artei Crişana, a realizat trei fotografii-autoportret, fiindu-i pusă la gât 
inscripţia/ C’est içi où j’arrive tous les matins! (Acesta este locul unde trebuie să vin în fiecare 
dimineaţă), fotografii de departe, un ansamblu mic şi un premier plan. De atunci, acestea au 
fost reproduse în mai multe locuri” (Ujvárossy 2009, 117).

A sta alături înseamnă solidarizare, o exprimare printr-o sintagmă deloc nouă:

Nicolea Onucsan: Procedeu de autoportret, 1990

“[…] în ’91, la gherla, am realizat a doua fotografie de închidere a parantezei, atunci când am 
văzut pe terenul de fotbal din localitate un astfel de zid – figuri umane din cherestea. Cei care 
exersau lovituri libere, pentru a nu pierde timpul de antrenament în poziţie dreaptă, au tăiat 
un zid, un gard de ‘oameni’, încercând să dea lovituri cu mingea peste acest zid. în 1991, m-am 
‘postat la zid’ (foto 158) la rândul meu. într-un oarecare fel stăm deja în rând, suntem în convoi, 
ceea ce nu este neapărat un rând dezgustător. Ceva a trecut deja, ne-am complăcut cu ceva si 
ne îndreptam undeva. Prima parte a parantezei este un autoportret la locul de muncă, a doua 
parte este statul la zid. Titlul său este Autoportret între ’81-’91. Deci este un autoportret care 
cuprinde un interval de zece ani” (Ujvárossy 2009, 217).
Caracteristica acestor autoportrete este faptul de In-Sein. heidegger formulează semnificaţia 
lui In-Sein astfel: “faptul-de-a-sălăşlui-în, dimpotrivă, are în vedere o constituţie de fiinţă a 
Dasein-ului şi este un existenţial [...] înţeles deci ca existenţial, înseamnă ‘a locui în-preajma’, ‘a fi 
familiar cu’. In-Sein, faptul-de-a-sălăşlui-în, este de aceea expresia existenţială formală a fiinţei 
Dasein-ului, care are constituţia esenţială a faptului-de-a-fi-în-lume” (heidegger 2006, 73). Mai 
apoi, “fiinţarea care este constituită în chip esenţial prin faptul-de-a-fi-în-lume este ea însăşi de 
fiecare dată propriul ei ‘loc-de-deschidere’ (das Da)” (heidegger 2006, 182). Cf: faptul-de-a-fi-în-
lume, deschidere, existenţă.
Prin cele două creaţii, Onucsan accentuează cele două structuri esenţiale într-un mod similar 
în care estetica lui györgy lukács este îmbibată de motto-ul preluat de la Marx  “Nu ştiu acest 

lucru, dar îl fac” 1  Intuiţia acestei idei o regăsim conceptualizată în interviul amintit:

1 “Ei nu ştiu acest lucru, dar îl fac”, credea Marx ca fiind principiul regularităţii sociale în ce priveşte 
explicaţia teoriei acţiunii. În sociologie modernă, mai ales în versiunile mai sofisticate ale teoriei 
alegerii raţionale, un rol deosebit i-a revenit, de asemenea, acţiunilor individuale, deciziilor, alegerile şi 
consecinţelor neintenţionate. Jon Elster scrie despre ‘produsele secundare’ ale condiţiilor în procesul 
de fabricare. Cititorii literaturii Hayek sunt familiarizaţi cu un concept extrem de cunoscut, cel de mâna 
invizibilă şi ordinea spontană. Metodologic, punctul de vedere al lui Karl Otto Hondrich despre construirea 
comunitară ce există doar în mod ascuns, indirect sau neintenţionat nu ne surprinde prin noi caracteristici.” 
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“l. U.: în anii optzeci , în Oradea, am coabitat, dar cred că, de fapt, nu aveam un program 
comun. Poate că tu îţi reaminteşti altfel.
M. O.: Nu, nu aveam niciodată un program. Nici nu ne-am propus ceva, nu am vrut să 
schimbăm lumea, noi doar executam lucrările iar aceasta este partea radioasă a lucrurilor” 
(Ujvárossy 2009, 217).
forma artistică inspiră mai multe opere. De exemplu hidrantul (obiect).
Ironia, afecţiunea pentru starea de pericol este un alt milieu, însă “în original” deasupra operei 
stă, asemeni unui decor, un hidrant casat. 

In Századvég, Színe és visszája, http://www.c3.hu/scripta/szazadveg/13/hozza.htm. Sublinierea – Ei nu ştiu 
acest lucru, dar îl fac – ca ocurenţă în Marx: “Prin urmare, oamenii nu raportează unele la altele produsele 
muncii lor ca valori pentru că aceste lucruri le apar ca simple învelişuri obiectuale ale aceluiaşi fel de muncă 
omenească. Dimpotrivă. Prin faptul că în procesul schimbului oamenii consideră diferitele lor produse ca 
fiind egale între ele ca valori, ei consideră diferitele lor feluri de muncă ca fiind egale între ele ca muncă 
omenească. Ei nu ştiu acest lucru, dar îl fac.” Notă la ediţia a II-a. Prin urmare, dacă Galiani spune: valoarea 
este o relaţie între persoane — “La Ricchezza è una ragione tra due persone” —, el ar fi trebuit să adauge: o 
relaţie ascunsă sub un înveliş obiectual. (Galiani, “Della Moneta“, p. 221, t. III al colecţiei lui Custodi, “Scrittori 
Classici Italiani di Economia Politica”, Parte Moderna, Milano, 1803.) In: Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, 
vol. 23, Editura Politică, Bucureşti, 1966 apud http://www.marxists.org/romana/m-e/1867/capitalul-vol1/
index.htm 

Nicolea Onucsan: 
Găsirea torsului Sfintei Ileana
 fotografie de lászló Ujvárossy

 Nicolea Onucsan:
 Hidrant, object, 1988

Despre cea dintâi el mărturiseşte astfel: “hidrantul l-am realizat în perioada aşa-zis matură, în 
1988, la Bienala Tinerilor Artişti din Baia Mare. Tematica iniţială a pornit din galeria orădeană. 
Era tablou, tablou, tablou, apoi venea hidrantul, care putea fi considerat de parcă ar fi fost 
o ramă agăţată pe perete, apoi iar tablou, tablou şi, vai!, din nou un robinet, adică ‘hidrant’. 
Dacă te uitai astfel, cum făceai doi paşi era un tablou, dacă mai făceai doi paşi conştientizai că 
nu ara tablou, şi acest fapt se întipărea în minte. în Baia Mare, i-am spus lui lupaş că nu mai 
doresc, de fapt, să particip pe pereţii expoziţiei, ci undeva unde sunt depozitate măturile şi alte 
obiecte de curăţenie, undeva în spate, după o perdea, acolo unde este hidrantul. Voi realiza 
hidrantul Bienalei, adică un hidrant al cărui geam va trebui spart în caz de incendiu. Astfel, 
acesta a devenit hidrantul Bienalei. Ana lupşa afirma că ar fi trebuit să câştig premiul întâi 
local din partea pompierilor. Era tapiţat. Am colaborat cu un bun prieten, care nu mai trăieşte. 
Eu am venit cu materia primă, cu găleata presată etc. Conform dialecticii interne a obiectului, 
‘hidrantul’ adevărat trebuia să fie aşezat într-o ramă de fier, pentru ca sticla să poată fi spartă, 
versiunea mea fiind un pseudo-hidrant, în mod paradoxal sticla fiind într-o ramă de protecţie” 
(Ujvárossy 2009, 219).
găsirea Torsului Sfintei Ileana: Prezentarea torsului, respectiv identificarea sa drept autoportret. 
“în aceeaşi categorie pot fi amintiţi şi acei creatori care, în lipsa tehnologiei video, înlocuiau 
filmele artistice experimentale cu serii de proiecţii de diapozitive color. Astfel de tentative a 
avut Onucsan, în 1981, la locul său de muncă (Ujvárossy 2009, 162) unde i-a arătat lui Ujvárossy 
locuri cu care a ajuns să aibă o relaţie spirituală în decursul rutinei cotidiene. Deşeurile 
industriale nu erau altceva decât ceea ce astăzi numim un environment descoperit aleator. 
Astfel, ei au hotărât ca deşeurile industriale găsite pe traseul stabilit de Onucsan să fie filmate 
dia iar mai apoi să fie expuse ca operă comună a celor doi, într-un montaj diaporamic. Proiecţia 
nu a mai avut loc” (Ujvárossy 2009, 219).

gERENDI ANIKó

Operele sale au fost zămislite sub semnul unui memento. Moartea pe rug, sub semnul 
sacrificiului sfânt. în tragismul putinţei de renunţare. 
Tangaj-urile create de ea au menirea, în primul rând, de a ne proteja de tristeţea pierderii, 
prin experienţa preluată în locul nostru, dacă vreţi, de a ne transmite homeopat sentimentul 
mâhnirii în formă obtuză şi estompată. Acţiunile-tangaj sunt fapte tragice. Prin intermediul lor 
sunt construite, în timp îndelungat, obiectul tangaj devenit acţiune. Mai apoi, este produs în 
faţa ochilor noştri, cu o splendidă suferinţă, universul mitic al tangajului. Aceasta este realitatea 
prezumată, care nu poate fi exprimată prin cuvinte, căci numele său este un secret magic, în 
acesta stându-i puterea. Anikó aprinde rugul său în durerea genezei. Magia tangajului. Această 
magie care se bazează pe credinţa banală că putem schimba luarea în posesiune a realităţii 
noastre cu iluzia posesiunii. Ardem, deci, realitatea noastră pe focul realităţii prezumate. Cu 
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oboseală plumburie, gândurile noastre se preling pe suprafaţa jarului şi sângerează în adâncuri. 
Sperând în jertfa noastră, încingem focul tangajului...
Ujvárossy scrie că “cealaltă creatoare importantă de obiecte este Anikó gerendi, ea fiind, 
în calitate de designer industrial, legată de universul obiectelor, pe lângă desen. A început 
arta hârtiei realizate manual atunci când aceasta încă nu era la modă în Transilvania. Este de 
presupus că folosirea acestei tehnici s-a inspirat din preocupările ei de designer. în septembrie 
2004, scrie astfel despre motivaţiile sale:
Formarea ca designer nu este importantă pentru relaţia avută cu obiectele (de altfel, la facultatea 

de design, există disciplina comunicare vizuală şi fotografie), ci pentru faptul că aceasta conferă o 

perspectivă deschisă şi flexibilă în viziune, dar şi în practică. Eşti educat să soluţionezi o problemă, iar 

pentru găsirea soluţiei trebuie ales un ustensil, acesta trebuie găsit – sau de ce nu? – trebuie produs 

unul. Nu există o înlănţuire de materie, cum este cazul picturii sau sculptorii tradiţionale. Eram 

destul de săraci să nu dispunem din belşug de materii prime. Din acest motiv intermedia, materii 

sărăcăcioase. Dar exista plăcerea experimentării şi aceea a descoperirii realităţii. Toate lucrările erau 

cercetări, din punct de vedere vizual, dar şi învăţare şi trudă, pentru că nu lucram cu reţete gata 

făcute: ideea îşi caută materia în care prinde contur şi materia modelează ideea. Aceste procese sunt 

doar parţial verbale, mai degrabă operează cu imagini, din acest motiv este greu de surprins totul în 

cuvinte. 

În cele de mai sus, prin înşiruirea tehnicilor şi ustensilelor, am amintit de mai multe ori problematica 

motivaţiei.

Fiecare lucrare avea o motivaţie directă, ceva actual, care era legată de materia din spatele căreia 

se ascundea ideea primară, intenţia, aspiraţia care le leagă şi le aduce la numitor comun, indiferent 

de materie sau de tehnică. Ce este această aspiraţie? (Este greu de spus, căci este îngrozitor de 

anacronic!) Năzuinţa spre frumuseţe şi armonie cu întreaga lume.

Prin intermediul mail art-ului am descoperit pungile de hârtie de culoare maro în care am trimis vise 

în întreaga lume (1984 Budapesta, 1986 Hirosima – Japonia, 1987 Mexico – Mexic, 1988 San Diego 

– SUA). ‘Am reutilizat’ pungile primite cu ocazia cumpărăturilor din Aprozar (magazinul de Legume-

fructe) şi mă milogeam pentru unele noi în farmacii. Mai târziu, András Buták mă aproviziona cu 

saci de hârtie din Budapesta.

La început, pungile şi-au păstrat funcţia lor originală: de înmagazinare, de ambalare. În locul unor 

articole obişnuite, am înghesuit înăuntrul lor vise (Pungi de vise). Am avut onoarea, cu ocazia unei 

expoziţii comune a Atelierului 35, să fiu cenzurată, pentru că, în timpul Crăciunului, nu erau de dorit 

din punct de vedere politic pungile goale. Apoi pungile mototolite s-au aranjat într-o instalaţie şi au 

primit un nou înţeles: Cărarea sau rabajul zilelor care a fost expusă la Baia Mare, cu ocazia Bienalei 

Tinerilor Artişti (1988). Într-o altă versiune, pungile rupte, deschise s-au transformat în forme de 

aripi. Pe suprafeţele structurate de împăturări se concentrează fragmente fotografice, semne şi alte 

intervenţii grafice.

O altă aventură-pe-hârtie a fost Tangaj. Acest cuvânt de origine franceză nu are corespondent nici în 

limba maghiară, nici în engleză, motiv pentru care nu-mi place dacă este tradus, prefer să rămână 

un cuvânt magic misterios. Eu l-am împrumutat de la poetul Cezar Baltag (căruia i-am cadorisit o 

lucrare, el fiind prezent la vernisajul din Bucureşti). Pentru mine înseamnă ceva compus, în primul 

rând un (inter?)mediar (‘stare de prag’ – cum l-a numit Anca Vasiliu, o mişcare, o tranziţie între fiinţă 

şi nefiinţă, între noapte şi zi, între negru şi alb... palpitaţie, bătăi de inimă, act sexual etc. Obiectul 

suspendat are menirea de a surprinde această stare, cu paginile sale tăiate circular pe care scrisul 

curge în spirală.

În acest context, desenele Cunună şi rugină sunt, la rândul lor, studii care cercetează stadiile pieirii, 

sunt expresii emblematice ale feminităţii, ale singurătăţii, ale trecerii în nefiinţă. Aici ustensilele de 

desen pun faţă în faţă iluzia permanenţei şi a concreteţei cu evidenţa trecerii în nefiinţă. Tangajul 

a început prin a fi o carte-obiect, s-a transformat într-o acţiune, în urma căreia obiectul se naşte 

şi moare – rămâne doar scrumul, cenuşă pe care se citeşte cuvântul. Materia sa primă este hârtie, 

trestie, fir, negru, alb, aur, argint, cuvinte, foc şi ploaia care spală cenuşa; sau în a doua variantă: 

zornăitul produs de fisurarea unei oglinzi ce a luat flăcări – cuvântul de deschidere al expoziţiei. 

Documentele fotografice au rămas drept mesageri, acestea participând la mai multe expoziţii 

ulterioare.

Tangaj-ul este ceva complex – un obiect format în timpul acţiunii care este în acelaşi timp un obiect 

carte şi un microcosmos: coli de hârtie înşirate circular pe un fir de trestie (axis mundi), împreună 

cu labirintul spiralat al semnelor de scris. Seria acţiunii este un ritual: geneză şi sacrifici, iubire şi 

nimicnicire.” (Ujvárossy 2009, 180–185)
 A fost realizat de două ori: pentru prima dată pe dealurile Băilor felix, din apropierea Oradiei, 
în aer liber, în 1989, la un eveniment artistic, purtând titlul Tangaj/rocking.
Dorel găină scrie că “timp de un an, Anikó a înşirat cercurile desenate şi scrise în formă de 
piramidă iar mai apoi le-a dat foc. Piramida care ardea a căzut pe podea, în acest răstimp 
literele scrise cu cerneală argintie, şerpuiau ca o limbă vie în jăratec. Anikó plângea cu 
tulburare. Mai târziu, ploaia a stins ultimele urme ale jăratecului, vântul sălbatic ştergând 
ultimele urmele. Am fotografiat totul şi am făcut un scurtmetraj despre eveniment” (Ujvárossy 
2009, 131)

 Anikó gerendi: Tangaj, acţiune pe o fâneaţă de lângă Băile felix, 1989 
fotografie de D. găină
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Anikó gerendi, Tangaj, desen, 1989, Ochiul cel mare al verii, desen, 1990.
Anikó gerendi, Tangaj, Privirea-mi trecătoare, desen, 1990.

A doua oară, a fost prezentat în faţa publicului larg, în galeria Orizont (Bucureşti, februarie 
1990).
“Obiectele Tangaj au fost realizate pornind de la dimensiuni mici, de câţiva centimetru, până la 
obiecte cu diametre mai mari, de 90 centimetri. Unele arătau ca o căpiţă, având înălţimea de 
160-180 cm. Din Tangaj se desprindeau cercuri distincte, existând o versiune a seriei de discuri 
handmade-paper. în cazul lor, dominau două dimensiuni, cu toate acestea erau mai mult 
obiecte în care se amalgamau materiale şi tehnici diverse. Acestea au fost expuse la galeria de 
artă din Budapesta, la expoziţie SChIMBăRI preapline de CUlORI (1998) (Ujvárossy 2009, 185).

“Ultimul cerc cu care am pus punct la finalul întregii teme este, de asemenea, un fel de 
acţiune/intermedia: este o autoreclamă (ironică) voluminoasă, My Yellow Page, care s-a realizat 
din paginile unei cărţi de telefon (4,5 x 3 m) pe suprafaţa căreia era caligrafiat în spirală textul 
reclamei, într-un oarecare fel înlocuindu-l pe acesta. A fost scris între anii 1994-2003, în mai 
multe locaţii, în mai multe limbi, fără să fi fost expus vreodată.
Am găsit, în Tescani (1992) acele pietre de râu turtite care parcă s-au oferit de la sine pentru 
purtarea scrisului – cuvântul cheie fiind iarăşi timpul. Scrisul de mână cucereşte, devorează 
forma, legând şi unind într-un întreg piesele distincte. Totodată se subordonează formei şi 
prin aceasta se structurează, inspirând năzuinţa de înglobare în ordinea universală a naturii” 
(Ujvárossy 2009, 131).
şi scaunele.
Criticul de artă Mihai Ispir apreciază peste măsură armata de soldaţi de plumb fotografiaţi ce 
se năpustesc pe scaune, trecerea de la plan la spaţiu, arătând că modelul ales dă dovadă de 
eleganţă rafinată şi o soluţie plastică originală.
în manuscrisul lui Anikó gerendi, putem citi următoarele despre Scaun cu soldaţi de plumb: 
“Este destul de dificil, dacă nu imposibil de reconstituit ce aveam atunci în minte. În orice caz, un 

amănunt era semnificativ: soldatul de plumb galopa fără cap înspre nimic, deoarece capul îi era 

frânt. Această situaţie surrealistă a fost amplificată prin multiplicare. Ca rezultat al legării (colajul) 

de banalul obiect (scaunul), care se sparge vizual în bucăţi, altfel spus decade din timpul prezent, în 

timpul mitic al soldatului de plumb/figură de basm – obiectul este pătruns de un secret înfiorător. 

Se îmbină absurdul cu ironia atunci când vitejii fără cap asaltează scaunele vechi. Textul ataşat nu 

mi-l mai amintesc exact, dar nuvela lui Dino Buzzati, Deşertul tătarilor, îmi era în minte (o naraţiune 

despre soldatul care a aşteptat o viaţă întreagă marea bătălie). Lucrarea terminată am dus-o pe 

stradă şi am lăsat-o acolo, fiind atentă la trecători (şi fotografiindu-i): cum reacţionează la obiectul 

bizar. În întreg procesul un rol important l-a jucat experimentarea (să vedem, ce se va întâmpla 

dacă...) şi jocul” (Ujvárossy 2009, 77).

Mutarea în stradă a lucrării finalizate conduce la un dialog al privirilor. Cum explicitează 
Sartre relaţia dintre subiect şi obiect ce ascunde relaţia privirii cu privirea. Analizând privirea 
scrutătoare a subiectivului (în acest caz al artistul), el constată printre altele: “în măsura în 
care sunt privit, eu nu desfăşor distanţa, mă limitez s-o străbat. Privirea celuilalt îmi conferă 
spaţialitatea. A te sesiza ca privit înseamnă a te sesiza ca spaţializator-spaţializat. Dar privirea 
celuilalt nu este sesizată doar ca spaţializatoare: ea este totodată temporalizatoare. Apariţia 
privirii celuilalt se manifestă pentru mine printr-un ‘Erlebnis’ care îmi era, din principiu, imposibil 
de dobândit în solitudine: cel al simultaneităţii.” (Sartre 2004, 374).
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Imaginea este poiesis-ul salvării. Poezia prudenţei, a vieţii, a “apartenenţei”. Aceasta îmi 
reaminteşte de una dintre benzile desenate ale lui jean Effel, Salvarea vieţii, desenul 
îngeraşului1 

1 Jean Effel (1971): Să fie lumină. Bucureşti: Editura Politică. Cf. Jean Effel (1971-4): La Création du monde. 
Vol. I-V. Paris: Livre de Poche. 

gYÖNgYI KEREKES 
Ierbar, acţiune, 1988
(U: 127)

“Acţionismul – scrie zoltán Sebők – este o exprimare artistică ce accentuează evenimentele 
temporale, cele ce sunt înfăptuite, respectiv acţiunea bazată pe contribuţia personală a 
artistului, nu pe obiectivarea obiectelor de artă. Premisele sale datează din anii 1910 (trebuie 
subliniate în primul rând manifestările dadaiste); mai recent, aceste premise se regăsesc în 
pictura acţionistă şi corespondentul său european, în informel (http://artportal.hu/lexikon/
fogalmi_szocikkek/). 
“gyöngyi Kerekes (gyöngy – Perlă), în anul 1989, în cimitirul Olasig din Ordea, a reaşezat pe 
trunchiul unui castan frunzele căzute, cu ajutorul unui tifon alb. Acţiunea poate fi interpretată 
prin sentimentul pe care l-a avut artistul pentru frunzele care doresc să revină pe copac, motiv 
pentru care le-a reînfăşurat pe copac. O altă posibilă lectură a operei îi viza pe prietenii săi 
care emigrau, atunci, rând pe rând, dar care îşi păstrau rădăcinile. fotografia frunzelor prinse 
pe trunchiul copacului a transpus-o şi în desen, folosind metode fotorealiste” (Ujvárossy 2009, 
125).

Când am participat la jurizarea unui concurs de desen al unor elevi din clasele primare, mi s-au 
întipărit în minte două desene. le-am dat nota maximă.
Primul era portretul unei fetiţe, o acuarelă. Printre cosiţele de păr, faţa ei se deschise, cu un 
ochi mare ce râde, celălalt ce plânge – pic-pic – lacrimile picurând. Dar guriţa? Mă întrebam 
atunci când privirea a ajuns de la ochişori la guriţă. Enigma giocondei – plânge ea oare sau 
poate râde – ne-a fost transmisă astfel încât guriţa de pe acuarela fetiţei a fost lipită cu un 
leucoplast, asemeni unui colaj. Iată, protejarea secretului. Apărarea intimităţii, cultivarea celor 
mai profunde sentimente, cea a plânsului sau a râsului. 
Pe celălalt desen era ornată o lădiţă de zestre. într-adevăr era ornată,în mod splendid. Aşa 
cum este obiceiul în Transilvania, pe pereţii laterali, “artista” a pictat farfurii de lut. Aici era însă 
dificultatea. Pentru că porumbeii din centrul farfuriei se făcură scrum şi pulbere. Unde sunt 
splendidele necuvântătoare? – mă întrebam. Se cocoţaseră pe partea de sus a lădiţei. Acolo 
aşteptau, căci mica artistă le-a eliberat din robia farfuriei. No comment.
în acţiunile lui gyöngy (Perla) Kerekes simt ecoul acestei purităţi de copil, cu o atare intensitate 
încât rezonează în mod autentic cu grija pentru sufletul matur, eliberarea sa şi ademenirea de a 
se întoarce acasă.

EMIl DOBRIBÁN 

A sosit în cercul orădean împreună cu culorile sale parcă în flăcări pentru a stârni focului. într-
adevăr, universul său propriu este cavalcada culorilor. Chiar dacă a optat pentru alte genuri, a 
păstrat intactă nu doar onestitatea înflăcărării, ci şi a lirismului intim. Odată a recunoscut că nu 
se bucură de amintirea vremurilor sumbre de odinioară ce l-au obligat să-şi îndrepte paleta 
artistică spre o altă lume.
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Aşa a devenit artistul autentic al performance-ului. A sosit târziu în Atelierul 35, dar 
perfomance-urile sale dinamice, intime, evocative, au reuşit să-l integreze în scurt timp în 
cercul artistic. 
Urmând cercetările lui Bea hock şi Annamária Szőke, “principala caracteristică a artei 
performance-ului este faptul că artistul (performer) alege ca temă şi mod de exprimare 
propriul corp, propria sa personalitate, mediul său ambiental, opera fiind prezentată ‘pe viu’. 
Pe lângă reprezentanţii avangarzi ai performance-ului tradiţional, genul a primit un impuls 
din partea happening-ului, body art-ului, fluxus şi acţionism, faţă de care lucrările din această 
categorie sunt mult mai închegate formal şi ermetice. în general, este vorba de situaţii plănuite 
minuţios, duse la bun sfârşit în mod consecvent. Istoric vorbind, acesta se îmbină cu tendinţele 
începute în anii ’60, odată cu arta conceptuală (conceptual art) ce s-a dovedit tolerantă faţă de 
toate mediile de manifestare, respectiv ce a privit fiinţa umană ca pe o posibilă operă de artă. 
Din acest motiv termenii de body art şi performance sunt greu de delimitat. Se poate constata 
că primul se concentrează asupra posibilităţilor plastice ale corpului uman, asupra rezistenţei 
sale la efortul fizic, asupra centrării pe mijloacele limbajului gestual; cea din urmă este 
preocupată de relaţiile dintre corp şi personalitate, personalitate şi mediu, artist şi posibilele 
relaţii cu publicul său” (http://artportal.hu/lexikon/fogalmi_szocikkek/).
Anul 1989 a fost unul extrem de rodnic pentru pictorul Emil Dobribán în ceea ce priveşte 
genul performance-ului. în iunie, el a început să se familiarizeze cu performance-ul, prin 
intermediul unui studiu de draperie: la Diosig, unde locuia atunci, de la balconul atelierului 
ce se afla la etaj, a aruncat mai mulţi metri de material textil, studiind transformarea formei în 
timpul căderii draperiei. După afirmaţiile sale, a observat cu fascinaţie zborul materialului ce 
parcă levita şi imobilitatea încleştată pe care o lua materialul după impactul cu solul. (Ujvárossy 
2009, 139)
După acest eveniment, la o “şedinţă” de joi, din sala Uniunii Artiştilor Plastici, s-a prezentat cu 
o parafrază a poeziei de Eminescu, lacul. După cum descria chiar el, “am aruncat în sală un 

mănunchi de fire groase de textile. Acestea vibrau, asemeni unor valuri adevărate, astfel mi-a 
fost uşor ‘să mă arunc în ele’ şi să simulez înotul, traversarea unor valuri” (Ujvárossy 2009, 139).
El însuşi îşi aminteşte astfel: “Singur sau împreună cu ceilalţi am creat şi am prezentat câteva 
happening-uri pentru cercul restrâns şi interesat de acesta. Două dintre ele reprezentau 
interpretări ale poemului lui Eminescu, lacul. Creaţia produsă s-a adresat momentului, cu toate 
acestea, câteva secvenţe ale sale au fost păstrate prin intermediul fotografiilor de arhivă ale lui 
Dorel găina. El a scris in revista Arta: ‘Emil Dobribán a venit la Oradea ca reprezentant al unei 
tinere generaţii de pictori, cu multiple nuanţe şi virulenţă. la un moment dat, a întreprins o 
acţiune foarte interesantă. Eram strânşi în jurul unei mese. Nu se întâmpla nimic special atunci 
când ne-a implicat în acţiunea lacul eminescian. A scos o bală mare de frânghie, a aranjat-o 
în spaţiu şi s-a prefăcut cum că ar înota în ea. frânghia reprezenta apa, valurile apei. Dobribán 
s-a împletit în ele. Cu prospeţimea şi elanul performance-ului său, ne-a încântat pe noi toţi’” 
(Dobribán 2006, 152).
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Peste o lună, Dobribán a întreprins un alt performance pe aceeaşi temă, de această dată la 
Diosig. Oaspeţilor, prietenilor le-a înmânat găleţi pline cu apă colorată, rugând participanţii să 
toarne încontinuu conţinutul acestora pe iarba verde. Bălţile galbene ce s-au format astfel pe 
pajiştea verde au simbolizat plantele efemere ale lacului eminescian.

Prin performance-urile sale, Dobribán sugerează faptul că orice rememorare este o evaluare 
a drumurilor parcurse. Pe urmele unor hărţi cognitive, fiecare din noi putem parcurge din 
nou vieţile noastre. Despre aceste hărţi scrie Ulric Neisser ca despre schemele redescoperirii 
noastre: “această expresie a redevenit populară, în ultimii câţiva ani, paralel cu aceea a 
psihologilor, geografilor, proiectanţilor şi a altor specialişti ce prezintă interes pentru orientarea 
spaţială. Interesul specialiştilor este un fenomen natural, schemele spaţiale influenţează 
profund imaginaţia. Mai mult, imaginaţia noastră este produsă, în mod substanţial, de însăşi 
aceste scheme. (...) O persoană fără o schemă de orientare corespunzătoare ‘se pierde’ – 
putând fi caracterizat prin propria curte metaforică şi ajungând uşor în situaţii incerte” (Neisser 
1984, 111-112). în orice se ascunde, chiar şi în lăuntrul celor mai plăcute amintiri nostalgice, o 
atenţionare: de a avea grijă de ideile ce tocmai prind fiinţă; de a urmări momentele vieţii, de 
la primul până la cel din urmă. învăţătura talmudică este cuprinsă într-o anaforă splendidă şi 
infinit de adâncă:
Ai grijă de gândurile tale, căci vor deveni cuvintele tale, 
Ai grijă de cuvinte tale, căci vor deveni faptele tale, 
Ai grijă de faptele tale, căci vor deveni obiceiurile tale, 
Ai grijă de obiceiurile tale, căci vor deveni caracterul tău,
Ai grijă de caracterul tău, căci va deveni Destinul tău.

lÁSzló UjVÁROSSY

El este autorul volumului intitulat Tendinţe progresive artistice contemporane orădene în anii 
optzeci (2009) ce oglindeşte, în mod fidel, nu doar cercul artistic constituit atunci – Atelierul 
35 – ars poetica lor, creaţiile, receptarea lor, ci oferă şi o analiză de referinţă atât din punct de 
vedere teoretic, cât şi practic. Pe lângă creaţiile sale importante, el poate fi considerat unul 

dintre reprezentanţii spirituali, chiar mentorul grupării. în disertaţia de doctorat, susţinută în 
2004, jocul artistic câştigat prin reamintire sau încercare pentru o terapie a omului risipitor, se 
oglindeşte în mod persuasiv tendinţa de a lichida kitsch-ul care, înainte de 1989, era ubicuu şi 

Mihail Ispir egy másik művét, a szubjektív-mitológia pályáján alkotott fotósorozatát –
Sentimentart – külön kiemeli kritikájában (Ispir 1985, 37-38).

lászló Ujvárossy, Sentimentart, mapă, 1984 (U: 78)

Ambele mape transmit repulsia faţă de kitsch ce vine dinspre grotesc. “grotescul reprezintă 
sfera estetică inferioară a realităţii care aşteaptă prelucrarea artistică, starea unui încă, care 
contrastează cu polul unui deja” (Angi 2003, 229).

susţinut politic, fiind de atunci şi până astăzi ostentaţia artei 
progresive.
“în 1984, soţii Ujvárossy au întreprins o nouă acţiune 
fotografică – putem citi în volumul amintit anterior. în 
lucrarea gyöngyi mănâncă norii albaştri, se poate decripta 
ironia la adresa propagandei ce stipulează libertatea şi 
bunăstarea. Pe baza indicaţiilor de Partid, graficienii vesteau 
pe afişe venirea păcii prin albastru. Cu toate că nimeni 
nu ameninţa naţiunea din afară, adevăratul duşman fiind 
chiar mecanismul, aparatul care le-a comandat. Acesta 
ţinea oamenii în ‘lagărul’ dictaturii, raţionalizând chiar şi 
alimentele de bază. Astfel lászló Ujvárossy potolea pof-
tele şi setea soţiei sale însărcinate cu norişorii tăiaţi, mai 
târziu expunându-i pe elicea unui avion, asemeni unui 
colaj corespunzând multor lozinci de pace oficiale, norii 
de culoare albastră devenind astfel paradoxurile realităţii” 
(Ujvárossy 2009, 124).

lászló Ujvárossy: Gy. mănâncă norul albastru. 
Sentimentart, mapă, 1984
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Concluzii

Prin intermediul studiului-analizei întregului material şi al exemplelor evidenţiate, se poate 
constata faptul că, reprezentanţii grupului de treizeci şi cinci tind să fie înainte de toate 
cerebrali:
a.)  în primul rând despre acest fapt vorbesc artiştii în mărturiile lor, în ars poetica lor, dând 
dovadă de cunoştinţe teoretice de un înalt nivel în ce priveşte instrumentele artistice moderne 
şi în transmiterea mesajelor estetice proprii, privind aplicarea experienţelor concrete.
b.)  Cele mai multe creaţii artistice transmit, mai silenţios sau cu mai multă zarvă, mesajul 
împotrivirii, al protestului, al cărui înţeles este individual sau general, respectiv posibila lor 
interpretare ce îmbrăţişează relaţiile tensionate: de la dictatura social-politică, trecând prin 
constrângerea libertăţii de exprimare artistică, până la destinul concret al artistului ce s-a opus 
destinului “conducătorilor” şi “direcţiilor conducătoare” din acea perioadă.
c.)  Interpretarea mesajului estetic pe parcursul privirii creaţiilor de pictură şi grafică produc o 
senzaţie care intensifică rolul privirii de receptare, depăşind în competenţă şi în mod interactiv 
cuprinderea publicului sau a procesului de creaţie, cu acesta finalizându-şi creaţia. Volumul 
lui Ujvárossy a reprezentat un real ajutor în chiar analiza trăsăturilor interactive, nu doar prin 
documentaţia materialului fotografic, ci prin mărturiile legate de acestea – prin evocarea unor 
amintiri. Pentru că întreaga activitate a grupului treizeci şi cinci, de la început până la sfârşit, 
de la faza in nascendi până la faza in morendi este, în înţelesul strict al cuvântului, o activitate 
interactivă, adică creaţia, prezentarea şi recepţionarea sunt, în acest caz, o unitate organică; 
desigur o unitate născută în cadrul efemerităţii – căci marea majoritate a acestor lucrări 
încetează să fie, se desfiinţează, se demontează, ies din peisaj în timpul prezentării lor.
d.)  Este deosebit de bogată capacitatea mesajelor de a fi însoţite de sentimente, descoperirea 
simbolurilor, înţelegerea lor, numeroasele acompaniamente sentimentale, câteodată se 
prezintă cu acompaniamente variate. De exemplu, creaţiile celor nouă artişti amintiţi produc 
în autorul studiului prezent (şi în mod cert nu doar în el) sentimente polifonice şi polisemice la 
care acesta s-a referă în cadrul analizei.
Acum îi vom sintetiza şi transversal. 
–  Rudolf Boné seamănă seminţele alegoriei lui aici şi altceva, a unei rearanjări noi şi diferite a 
lumii;
–  Dorel Găină, creaţia lui este însăşi voinţa tragică a libertăţii, resignaţia înrobirii, a neînaripării;
–  György Jovián, acţiunile sale sunt un fel de ars poetică tăinuită a identificării ironice, saturată 
de grijile destinului artistului, de la cel de necunoscut, până la acela de nerecunoscut;
–   Károly Ferencz, bastonul său avangardist este o satiră sumbră, cu multiple rezonanţe asupra 
destinului care este doar cât un băţ, despre chinul lipsei de perspectivă tăinuit în starea de 
orbire, despre orbecăiala încovoiată a celui înjosit la statutul de strângător de mucuri de ţigară, 
despre grimasa frânei de bicicletă, ca acolo să se frâneze unde nici nu e de ce să pipăi? Acest 

tablou-obiect este reînvierea criticii lui Brueghel;
–  Miklós Onucsan are ca simboluri tăinuite mărturii, dezvăluiri, suferinţe ascunse, acuzaţii 
neexprimate;
–  Anikó Gerendi, creaţiile sale s-au născut sub semnul unui memento; moartea pe rug ca semn 
sfânt al sacrificiului; tragedia putinţei de renunţare;
–  Gyöngyi Kerekes creează poezia salvării cu puritate infantilă;
–  Emil Dobribán încercă să dea viaţă evocării, nostalgiei, un fel de retrăire a postmodernului în 
performance-urile sale;
–  László Ujvárossy, prin criticile sale simbolice dezvăluie persistenţă de până astăzi a kitsch-ului, 
acesta fiind ubicuu şi susţinut politic înainte de schimbarea de regim.
e.)  Operele analizate au ca mediu de viaţă proximitatea graniţei de vest a ţării. Se poate 
presupune că ele vor reprezenta un interes atât de o parte, cât şi de cealaltă parte a graniţei; 
atât astăzi, cât şi în perioada următoare. Expunerea lor la Debreţin poate să producă o 
rezonanţă estetică care să atragă atenţia asupra unor griji comune ce există de ambele părţi ale 
hotarului. Mai mult, expoziţia poate conduce la o mai bună înţelegere şi analiză a acestor griji, 
la ocrotirea a ceea ce avem în comun, respectiv la soluţionarea problemelor ridicate inclusiv în 
cadrul acestei lucrări.

Traducere de Ana Pantea
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