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Abstract. We have all heard about the Trianon trauma, the Hungarian
officials and government have lately been particularly busy at advertising
this concept. But what they have also been doing, as this research shows,
and fewer may have noticed, is being busy at traumatizing the Hungarian
society with the concept of the Trianon Trauma. Just like their interwar
elites did, from 1920 to 1940, with tangible personal interests at stake,
who spread the concept of Trianon Trauma as a cover up for their mistakes,
superiority complex and as a means to keep their privileges in the afterwar
Hungarian society. The suffering induced by the trauma is real, we should
make no mistake about that, but the trauma itself is induced by the Hungarian
elites themselves, and not by actual historical events, as Hungarian
researchers notice and argue below. With dramatic consequences on regular
Hungarian people.
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Dacã din punct de vedere sociologic nu se pune problema ca o traumã cultu-
ralã sau istoricã sã nu fie realã, dintr-un anumit punct de vedere toate sunt reale
atâta timp cât oamenii suferã în mod real de pe urma lor, atunci însã când vorbim
despre cauzele din spatele acestor traume culturale, istorice sau naþionale, lucru-
rile stau cu totul altfel. Iar acest aspect a fost observat de mai mult timp ºi de mai
multã lume. Adicã, pe scurt, unele traume sunt propagate sau, uneori chiar in-
duse prin naraþiunile oficiale ale unui stat.
În prezenta analizã vom încerca sã exemplificãm aceasta recurgând la mate-

riale publicate pe aceastã temã de câþiva cercetãtori, atât din Ungaria, cât ºi din
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Statele Unite sau chiar din România. De asemenea, aceste naraþiuni despre tra-
uma Trianonului au efecte reale grave asupra populaþiei maghiare de oriunde ar
fi aceasta, dupã cum aratã tot unii cercetãtori maghiari.
Þinând cont de sensibilitatea temei, am ales sã ne bazãm analiza pe lucrãrile

ºi cercetãrile unor intelectuali ºi cercetãtori de origine ungarã/secuiascã/ma-
ghiarã, iar din aceleaºi considerente am ales sã ne bazãm într-o mãsurã ridicatã
pe citate din lucrãrile acestora, care ni se par foarte elocvente pentru tema aleasã,
citate care vor fi comentate ºi puse în context de noi.
Iatã mai jos douã dintre întrebãrile de cercetare care fac obiectul prezentei

analize, al cãror rãspuns ne dorim sã îl aflãm consultând sursele aflate la dispoziþie:
• este trauma Trianonului o traumã naturalã, generatã de evenimente istorice

specifice, sau este o traumã indusã societãþii ungare de cãtre propriile elite po-
litice ºi intelectuale?
• iar dacã este o traumã indusã, elitele au indus aceastã traumã în mod incon-

ºtient sau a existat o instrumentalizare evidentã a acestei traume în scopuri indi-
viduale ºi de grup, politice, sociale sau economice?

„Biruirea istoriei prin traumã. Disputa ungarã a istoricilor“

Pentru început, Éva Kovács, o cercetãtoare din cadrul Institutului de Socio-
logie al Academiei de ªtiinþe a Ungariei ºi care lucreazã ºi la Institutul Wiesenthal
pentru Studii despre Holocaust din Viena, a publicat în 2016 în revista European
Review un articol intitulat „Overcoming History through Trauma. The Hungarian
Historikerstreit“ (cu aluzie directã la Historikerstreit, o disputã a istoricilor ger-
mani din anii ’80 referitoare la tratarea Holocaustului ºi abordarea lui în istorio-
grafia germanã sau prin comparaþie cu alte genociduri din lume). Încã din prima
paginã puncteazã cã, din 2010, Ungaria celebreazã o aºa-numitã „zi a come-
morãrii Trianonului“, iar „în Ungaria de astãzi Trianonul pare sã fie o traumã
permanentã a naþiunii nu doar în memoria publicã, dar ºi în scrierile istorice.
În ciuda faptului cã mulþi cercetãtori respectabili susþin cã actualmente con-
struirea traumei Trianonului deþine o poziþie hegemonicã în memoria socialã
ungarã ºi cã Holocaustul nu poate concura cu aceasta, eu voi arãta cã trauma
Trianonului este o construcþie a actualelor politici referitoare la istorie, care
umbreºte experienþele tragice din Primul Rãzboi Mondial.“1 Iatã, aºadar, cum
din prima paginã a articolului se vorbeºte despre „construcþia traumei Trianonului“
prin anumite politici. În continuare, aratã cum de la desemnarea acestei „zi a
comemorãrii Trianonului“ mai mulþi cercetãtori au declarat atunci cã Trianonul
este o traumã permanentã ce încã îi afecteazã ºi astãzi.
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Autoarea aratã mai departe cum Ignác Romsics, un istoric cunoscut din
Ungaria, în cartea sa Hungarian Peripeties 1920-1989 nu menþioneazã nimic
despre legislaþia anti-semiticã interbelicã din Ungaria, despre Holocaustul de
acolo, adicã nu spune nimic despre traumele altora, ca ºi când nu ar exista. Doar
trei luni mai târziu, un alt istoric cunoscut din Ungaria, Gábor Gyáni, a publicat
un eseu în care a arãtat similaritãþile dintre Holocaust ºi trauma Trianonului ca
ºi subiecte ale memoriei sociale, arãtând cum construcþia traumei Trianonului
ocupã actualmente o poziþie hegemonicã în memoria socialã ungarã.
Éva Kovács susþine cã, încã din 2001, de la primul guvern FIDESZ, avem în

formare „o veche-nouã ideologie de stat“2 centratã pe reînvierea epocii lui Horthy
în politica actualã din Ungaria ºi în tendinþele neo-istorice. Erã a lui Horhty care,
spune Éva Kovács, „era influenþatã intens de radicalism rasist de dreapta, anti-
modernism, anti-liberalism ºi anti-semitism în Ungaria.“3 Iatã, aºadar, regimul
care a venit peste românii, evreii ºi maghiarii din Transilvania în urma Dictatului
de la Viena, descris chiar de o cercetãtoare ungarã.
Revenind la discuþia despre mediul academic ºi public din Ungaria, despre

naraþiunile ºi felul în care este prezentatã istoria, autoarea face câteva precizãri
deosebit de importante pentru subiectul de faþã: „în ultimii 50 de ani, istoricii
unguri preferaserã descrierile „obiective“ ºi explicaþiile „raþionale“ atunci când
vorbeau despre Ungaria secolului al XX-lea. Emoþionalizarea – sau psiholo-
gizarea – istoriei a fost, pe de altã parte, o parte din limbajul special al isto-
riografiei nostalgice, revizioniste pe marginea dezbaterilor academice ºi în
spaþiul mai larg al istoriei publice.“
Despre creionarea „traumei Trianonului“ definitã astãzi ca atare, autoarea

aratã cum „istoricii unguri au adoptat termenul foarte problematic de «traumã
culturalã» (care era dezbãtut intens în special în literatura occidentalã despre
Holocaust) ºi l-au inserat în explicaþia fenomenului Trianon. Au putut face asta
foarte uºor bazându-se pe propria tradiþie de a scrie istorie din perioada inter-
belicã. Astfel, folosirea termenului de „traumã“ în istoriografia ungarã este, cu
unele excepþii, încã o adaptare inconºtientã a unei categorii occidentale aflatã
la modã.“4

Éva Kovács continuã, spunând cã „Trauma Trianonului a devenit obiºnuitã
în scrierile istorice ungureºti fãrã a-ºi fi dovedit relevanþa socio-psihologicã în
cercetãri istorice sistematice. Din ce am aflat din sondaje sociologice ºi studii
etnografice, memoria socialã a Trianonului este amorfã: imaginaþii despre
peisaje etnice, spaþii mentale ºi asemãnãri habituale sunt amestecate în ea.
Aceastã memorie socialã este emoþionalã: întotdeauna cuprinde emoþiile unei
patrii pierdute. Are un caracter narativ special, de asemenea: atunci când vor-
beºte, este întotdeauna etnocentricã ºi deseori are o voce anti-semiticã. (...) În
acelaºi timp, memoria socialã a Trianonului este foarte bine formatã. În mod
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paradoxal, ritualurile sale comemorative, sloganurile ºi vizualizãrile au fost
produse foarte rapid, imediat dupã 1920, ºi au reuºit sã supravieþuiascã ultimei
sute de ani. A fost un sistem simbolic limpede care comunica un întreg univers
de resentimente denumit „Trianon“. (...) Ungaria a implementat forþat o versiune
oficialã de doliu naþional.“5 Aºadar, deºi subiectul traumei Trianonul este foarte
frecvent în societatea ungarã ºi discursul de acolo, cercetãri ºtiinþifice sistema-
tice nu prea au fost fãcute în acest sens. Adicã, exact aºa cum spune autoarea,
predominã emoþionalitatea ºi nu cercetarea pragmaticã în acest sens. 
„Metafora istoricã a Trianonului s-a învârtit în jurul experienþei pierderii

nerevendicate ºi a înfrângerii. Din moment ce a fost folosit discursul metaforic,
contemporanii puteau sã evite sã numeascã obiectul concret al pierderii“6, care
putea sã însemne astfel orice se dorea, de la teritoriu la status de putere, la status
economic, resurse sociale etc. sau, aºa cum spunea Viktor Orban de curând,
putea însemna ieºire ºi porturi pentru Ungaria la Marea Mediteranã, care „le-ar
fi fost luate“7.
În continuare, autoarea puncteazã faptul evident cã „istoricii contemporani ºtiu

cã Trianonul nu a fost o traumã socialã pentru întreaga populaþie a Ungariei
Mari“8, ba chiar unele populaþii s-au bucurat „sã vadã discriminarea din timpul
Dublei Monarhii sfârºitã“9, dar chiar ºi „zeci de mii de unguri locuind acum în
Cehoslovacia s-au bucurat cã nu au trebuit sã trãiascã în Ungaria lui Horthy“10,
iar unii ºi-ar fi dorit dupã ocupaþia ungarã din 1938 sã se fi aflat încã sub con-
trolul Cehoslovaciei.
Discursul realist al cercetãtoarei ungare continuã, afirmând cã „Metafora

Trianonului care a pãtruns acum chiar ºi în discursul academic este etnocen-
tristã pentru cã se concentreazã exclusiv pe unguri ºi astfel „maghiarizeazã“
retrospectiv Ungaria de Sus multinaþionalã. Folosirea metaforei nici nu înseamnã
în mod automat recunoaºterea pierderilor suferite de unguri în mod individual,
din moment ce aceste pierderi sunt amestecate cu pierderea abstractã a unui stat
întreg care poate fi doar parþial experimentatã de indivizi. Astfel, s-a creat o
punte liberã între tãrâmurile raþiunii ºi emoþiilor instinctive.“
Vom vedea punctatã pe tot cuprinsul acestei analize, de cãtre aproape toþi

cercetãtorii discutaþi aici, legãtura dramaticã dintre tãrâmurile raþiunii, aºa cum
spune Éva Kovács, ºi tãrâmul iluziilor, al emoþiilor instinctive, al visurilor ºi
autoamãgirii, în raport cu naºterea traumelor. Dar naºterea traumelor este doar o
parte a problemei, cealaltã, aºa cum indicã pe alocuri ºi cercetãtoare ungarã aici,
este propagarea lor, trecerea lor peste generaþii prin discursul public consecvent
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inclusiv al unor istorici profesioniºti, dupã cum aratã cercetãtoarea, nu doar prin
discursul elitelor politice. Deºi, aºa cum s-a afirmat ºi în acest articol al Évei
Kovács chiar din început, clasa politicã din Budapesta încearcã încã din 2001 o
reînviere a epocii lui Horthy în politica actualã ºi scrierile istorice ungare actuale.
Cu efecte dramatice, bineînþeles, asupra întregii societãþi ungare, care este edu-
catã întru o traumã.
Continuând, Éva Kovács afirmã din nou explicit cã discursul actual al traumei

Trianonului nu este bazat pe mãrturii ale unor persoane traumatizate atunci, în
1920, în mod real, explicit din cauza Tratatului de la Trianon, aducând în luminã
în acelaºi timp „maºinãria propagandei revizioniste“ din perioada interbelicã
din Ungaria, adicã exact aceea care se pare cã ar fi vinovatã de construirea acestei
traume a Trianonului, rãspânditã astãzi de clasa politicã ungarã, dupã cum am
arãtat mai sus: „ºtim foarte puþin despre indivizi ºi familii traumatizate ca o con-
secinþã a Trianonului ºi cu siguranþã nu destul pentru a baza fenomenul Trianon
de astãzi pe mãrturiile acestui grup poate foarte mare. Nici nu este legitim sã
numim Trianonul o traumã care are un impact asupra noastrã ºi astãzi, doar
referindu-ne la suferinþa lor individualã. Lucrãrile lui Miklós Zeidler, Balázs
Ablonczy ºi Dávid Turbucz ne familiarizeazã un pic cu maºinãria propagandei
revizioniste, dar este doar un mic fragment din memoria comunicativã a Tria-
nonului din anii interbelici. Continuãm sã ducem lipsa experienþelor directe ale
celor „anexaþi“, experienþele de zi cu zi ale celor locuind în noile state, reacþiile
specifice ale comunitãþilor locale la partiþie ºi noile identitãþi sociale pe care le
cereau schimbãrile de graniþe.“11

Autoarea articolului citat se întreabã cum de, dintre toate întâmplãrile trau-
matizante ale rãzboiului, printre care ea enumerã jumãtate de milion de morþi,
1,5 milioane de rãniþi, 1,8 milioane de prizonieri de rãzboi, nevroza de rãzboi
care afecta sute de mii de soldaþi de pe front, toate traumele sociale legate de
violenþã, foamete, pandemia de gripã din 1918, lucruri care nu au cruþat nicio
familie, cum de Trianonul a reieºit ca trauma dominantã? Iatã ce spune: „Cu toate
acestea, cum s-a putut întâmpla cã în ciuda diferitelor tipuri de experienþe
implicate, povestea Trianonului a fost – vorbind sociologic – o naraþiune extrem
de integrantã în perioada interbelicã?“ ºi „Din perspectiva de astãzi, Trianonul
umbreºte memoria Primului Rãzboi Mondial, deºi la un moment dat a fãcut
parte din complexitatea socialã a rãzboiului.“12

Dar iatã cã spre final mai apare o dimensiune care indicã faptul cã mitul
Trianonului a servit ºi drept unealtã de control, aºa cum existã ºi astãzi unele
pãreri cã ar fi cazul raportat la acoliþii din jurul lui Viktor Orban, dupã cum
detalia ºi o analizã LARICS13. Iatã cum în spatele discursului unei traume se aflã
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ºi scopuri extrem de concrete, de pragmatice, cum naraþiunea unei traume este
instrumentalizatã într-un mod extrem de pragmatic, imediat dupã Trianon, dar ºi
astãzi, am putea adãuga noi: „Vechea-nouã elitã politicã ungarã, primind suve-
ranitatea statalã, ar fi putut încerca sã reintegreze societatea postbelicã prin
unele politici democratice ºi incluzive – dar lucrurile nu s-au întâmplat astfel.
Mitul Trianonului a ajutat sã restaureze în mod temporar structura de putere de
dinainte de rãzboi ºi sã stabilizeze ordinea socialã spulberatã, cel puþin în ca-
drul claselor superioarã ºi mijlocie.“14

Éva Kovács continuã ºi aratã cum „În concluzie, complexitatea constituitã
din toate durerile, rãnile ºi doliul Primului Rãzboi Mondial a fost sublimatã
ºi astfel minimizatã ºi reprimatã cu ajutorul metaforei Trianonului.“15, cãreia
i-au fost gãsiþi ºi unii þapi ispãºitori în unii evrei. „Dintru început, aceastã me-
taforã conþine un element intrinsec de etnocentrism ºi ani-semitism. Trianonul
este inseparabil legat de istoria naþionalismului ungar, anti-semitism ºi Shoah
(n.r.: „catastrofã“ în ebraicã, referitor la Holocaustul populaþiei evreieºti din
Europa). Dacã actuala construcþie a traumei Trianonului îºi va pãstra poziþia
hegemonicã în memoria socialã ungarã, excluzând Holocaustul, va continua sã
funcþioneze în competiþie cu alte mituri ºi va bloca, aºa cum vedem în politica
ungarã a memoriei, reconcilierea cu trecutul. Emoþionalizarea scrierilor isto-
rice în acest fel nu ajutã, deºi tentaþia de a participa la formarea actualelor
politici ale istoriei este enormã.“16 Iatã cum observã ºi autoarea o formatare
actualã a istoriei, care se va asigura cã ºi viitoarele generaþii nu vor uita trauma
Trianonului. Bineînþeles, cu repercusiuni foarte grave asupra indivizilor ma-
ghiari, dupã cum vom arãta mai jos. Dar mai scoate în evidenþã încã un fapt, încã
o datã, subtil, ºi anume politizarea din spatele acestei traume a Trianonului, atunci
când spune cã tentaþia de a participa la aceste politici referitoare la formarea
actualã a istoriei este foarte mare, dar emoþionalizarea nu este deloc obiectivã, ci
subiectivã. Aºadar, cei care s-ar preta la aºa ceva ar face, în mod conºtient sau
inconºtient, jocul politic, nu al cercetãrii ºtiinþifice obiective.
Încheie spunând de data aceasta explicit ceea ce spusese mai devreme im-

plicit, ºi anume cã propaganda interbelicã este cea care a conturat de fapt aceastã
traumã a Trianonului ºi faptul cã politicile sunt de fapt cele care prevaleazã în
propagarea acestei traume, iar nu analiza ºtiinþificã: „Suferinþa umanã ºi doliul
au fost înlocuite brusc de rãzbunare ºi de auto-victimizare a naþiunii în propa-
ganda din perioada interbelicã. Politicile istorice ºi, în general, politicile iden-
titare pot câºtiga astfel de bãtãlii împotriva analizei ºtiinþifice pe o lungã duratã
de timp. În 2010 era încã discutabil, dar în 2014 a devenit o obiºnuinþã ca
Trianonul sã fi fost, sã fie ºi acum ºi pe viitor trauma societãþii ungare – fãrã
mãcar a defini vreodatã înþelesul conceptului.“17
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Desigur, ºtiind faptul cã trauma Trianonului a fost construitã de propaganda
interbelicã, aºa cum spune chiar cercetãtoarea maghiarã de mai sus, faptul cã
trauma Trianonului este astãzi propagatã prin intermediul unor politici orientate
expres în aceastã direcþie, nu îi ajutã deloc pe maghiarii de rând prea mult.
Aceºtia vor continua sã sufere în mod real de pe urma unor politici duse în mod
conºtient, consecvent, de cãtre propriile lor clase politice ºi elite, cu consecinþe
dintre cele mai dramatice din punct de vedere al optimismului, calitãþii vieþii ºi
depresiei, atât pe plan individual, cât ºi pe plan colectiv, dupã cum aratã o altã
cercetãtoare în continuare.

Trauma Trianonului la Katarina Gombocz

O cercetare derulatã la Universitatea de Vest din Washington, denumitã „Ei
au cedat Ungaria“: Depresie ºi Identitate Culturalã Traumaticã printre unguri“
(„They Gave Hungary Away“: Depression and Traumatic Cultural Identity
Among Hungarians)18, începe cu observaþia cã: „Depresia ºi rata suicidurilor
au fost ºi continuã sã rãmânã la cote înalte în Ungaria raportat la alte þãri
europene. Trebuie întreprinsã o investigaþie asupra circumstanþelor culturale ºi
sociale din Ungaria care ar putea exacerba aceste rate pentru a elucida poten-
þialii factori de risc pentru aceste rate de suicid.“19 Printre circumstanþele cul-
turale ºi sociale la care se referã cercetãtoarea mai sus este cu siguranþã ºi nara-
þiunea Trianonului, astfel cã apare întrebarea dacã nu cumva existã o legãturã
între aceste rate mari ale suicidului în rândul populaþiei maghiare ºi anumite
naraþiuni publice de acolo despre traumã. Aceste naraþiuni publice nu cumva
exacerbeazã, influenþeazã sau chiar fundamenteazã anumite circumstanþe per-
sonale, agravându-le? Rezultatele cercetãrii Katarinei Gombocz de mai jos par
sã justifice aceastã întrebare ºi supoziþie.
Katarina Gombocz continuã arãtând scopul cercetãrii sale: „Acest studiu

cerceteazã cum patru femei de etnie ungarã (deopotrivã native Ungariei ºi din
familii imigrante) care trãiesc în Statele Unite înþeleg depresia din familiile lor,
cu un accent deosebit axat pe cauze. Datele au fost strânse sub forma poves-
tirilor familiale despre depresie în timpul unor interviuri ºi analizate utilizând
analiza grounded theory. În desluºirea depresiei din familiile lor, aceste patru
femei nareazã povestiri despre pierderea identitãþii, o perspectivã negativã
asupra lumii din partea ungurilor, referiri istorice la traume colective ungare,
folosind povestirile familiilor lor pentru a construi o Identitate Culturalã
Traumaticã Ungarã pentru a explica originile depresiei.“20
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Încã de la început ni se spune ceea ce pare ca un adevãrat verdict ºi pentru
aceastã cercetare, respectiv una dintre cele patru femei intervievate declarã ex-
plicit cã „nicio discuþie despre depresia ungureascã nu este completã fãrã a
menþiona Trianonul.“21

În continuare, Katarina Gombocz observã ceea ce observa ºi Éva Kovács ºi
Eszter Szőnyi22, ºi anume cã participanþii la studiu nu recunosc ºi nu menþio-
neazã alte traume ale altor naþionalitãþi: „Este important de observat aici cum
complicitatea Ungariei în deportãrile în masã ale evreilor în timpul celui de-Al
Doilea Rãzboi Mondial nu a fost menþionatã de niciun participant, în ciuda
faptului cã participarea Ungariei în Holocaust a fost reprezentatã ca o clarã
naraþiune traumaticã printre supravieþuitorii ºi descendenþii victimelor (Hirsch
2004). În plus, alte grupuri minoritare ca rromii (Bársony and Daróczi 2008)
au fost vizaþi ºi au fost trimiºi în tabere de concentrare sau de exterminare.
Aceastã componentã a Identitãþii Culturale Traumatice de „ºtergere“ (Irvine and
Gal 2000:404) face ca suferinþa celor uciºi din cauza rasei, etniei, afilierii reli-
gioase, orientãrii sexuale sau handicapului sã fie fãcutã invizibilã, în timp ce
naraþiuni traumatice despre Tratatul de la Trianon, Revoluþia de la 1956 ºi anii
comunismului primesc prioritate drept evenimente importante ºi componente în
naraþiunile care construiesc aceastã identitate.“23

Printre cauzele depresiei, ale stãrii de traumatizare, „Participantele au adus
în discuþie cel mai adesea ca factori de declanºare a depresiei povestiri despre
ruperea unui sentiment de aparþinere, negativitate colectivã ºi generaþionalã în
privinþa viziunii ungare asupra lumii ºi traume colective experimentate de
unguri.“24 Iatã, deci, explicit fãcutã legãtura între naraþiunile publice maghiare
despre trauma Trianonului ºi alte traume naþionale ºi starea de depresie. Iar
starea de depresie este principala cauzã din spatele sinuciderilor, pe care ºi
Katarina Gombocz le observa ca fiind foarte ridicate ca ratã în Ungaria.
Iar despre aspectul particular al traumei la aceste patru femei de origine ma-

ghiarã, autoarea cercetãrii spune cã: „femeile din acest studiu au participat în
trei practici importante de reprezentare idealizatã, recursivitate fractalã ºi ºter-
gere, toate acestea conlucrând prin a produce o Identitate Culturalã Traumaticã
Ungarã“25. Iatã, aºadar, cum cercetãtoarea chiar dã un nume acestor simptome
pe care le-au observat ºi ceilalþi cercetãtori analizaþi aici – respectiv idealizare,
trãire în lumea iluziilor, a simbolisticii, de asemenea ºtergerea traumelor celorlalþi
sau a lucrurilor care deranjeazã naraþiunea generalã, dar ºi proiectarea unor pro-
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bleme care nu se potrivesc asupra altor probleme, adicã proiectarea posibilã a
unor probleme asupra unor traume colective.
În privinþa depresiei ºi sinuciderilor din Ungaria, Katarina Gombocz observa

în acelaºi fel: „În timp ce rata ridicatã a sinuciderilor printre unguri a scãzut în
ultimele decade, ea încã rãmâne una dintre cele mai ridicate din Uniunea
Europeanã. Depresia, care a fost legatã de sinucidere în Ungaria, rãmâne la
cote înalte, de asemenea. Este important sã luãm în considerare, alãturi de per-
spectivele subiective individuale drept cauze ale depresiei, ºi contextele istorice
ºi culturale ale ungurilor, pentru a le adãuga cunoºtinþelor clinice dacã o astfel
de problemã este sã fie remediatã, mai ales în contextul imigranþilor unguri ºi
al ungurilor de a doua ºi a treia generaþie din Statele Unite.“26

Astfel, deºi trauma Trianonului nu este neapãrat mereu cauza principalã a
depresiei, aceastã naraþiune larg rãspânditã de la o fragedã vârstã de cãtre elitele
politice ºi intelectuale nu face decât sã adauge o presiune suplimentarã în mo-
mentele dificile ale unui individ. Ceea ce adaugã la depresie, ceea ce poate duce
la alte probleme. Factorii culturali trebuie luaþi ºi ei neapãrat în considerare în
interpretarea acestor probleme personale, dupã cum spunea Katarina Gombocz
chiar dintru început.

Analizã

Din cele de mai sus reiese fãrã îndoialã cum trauma Trianonului este o traumã
construitã în societatea ungarã, mai întâi de cãtre elitele lor interbelice, apoi
reînviatã astãzi de cãtre elitele politice actuale. Elite politice care au creat un
întreg cadru instituþional care rãspândeºte simboluri, mesaje ºi politici în socie-
tate care sã propage aceastã traumã în mod extensiv. Pânã ºi sistemul educaþional
este impregnat în programa ºcolarã ºi diferite practici simbolice de trauma Tria-
nonului, pe care copiii o învaþã de la vârste fragede. 
Toate aceste lucruri, aceste discursuri, aceste traume, suferinþe, pierderi ºi

greutãþi aparent implacabile puse pe umerii oamenilor, astfel, nu este de mirare
cã duc în multe cazuri la depresii ºi alte probleme personale.
Iar toate aceste lucruri sunt fãcute intenþionat, consecvent, de clasa politicã,

uneori chiar în mod extrem de cinic în interese proprii, individuale sau de grup,
aºa cum susþin unii dintre cei de mai sus. Aºadar, existã elemente care indicã o
instrumentalizare a acestei traume în scopuri politice, sociale, de putere sau
economice.
Putem puncta câteva puncte comune scoase în evidenþã de cercetãtorii de

mai sus:
• dupã anii 2000, clasa politicã din Ungaria (sau o mare parte a ei) s-a angajat

într-o „veche-nouã“ ideologie bazatã pe reînvierea unor naraþiuni ale epocii in-
terbelice fasciste a lui Horthy;
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• oscilarea între tãrâmul iluziilor, „chioºcul feeric al halucinaþiilor ºi viselor“,
dupã cum spune Altuğ Taner Akçam,27 ºi tãrâmul realitãþii;
• primul tãrâm al iluziilor este puternic întreþinut ºi propagat de clasa politicã

prin discurs public, prin naraþiuni oficiale, prin simbolistica din spaþiile publice,
prin programa educaþionalã, dupã cum aratã o altã cercetãtoare, Eszter Szőnyi28.
Dar nu numai clasa politicã este responsabilã, fiind numiþi ºi actori din domeniul
istoriei, al mediului academic, care nu au rezistat tentaþiei (aºa cum spunea Éva
Kovács cã este greu sã îi reziºti) de a formata istoria;
• apare aceeaºi întrebare la cercetãtorii de mai sus: cât de realã a fost trauma

Trianonului la origine, a fost într-adevãr o tragedie naþionalã sau a fost doar un
simbol al mai multor tragedii, al mai multor iluzii, al mai multor suferinþe de
diferite origini care au fost catalizate toate într-un singur nume: Trianon? Un
scriitor maghiar/secui din România, Attila-Mihai Nagy, crede cã în spate ar fi de
fapt traume mai vechi, de profunzime ºi cã „Printre asemenea traume nedecla-
rate apare ºi bãtãlia pierdutã în faþa mongolilor în anul 1241, sau cãderea
regatului maghiar la Mohács în anul 1526! De ce îºi resimte maghiarimea
istoria sa ca un ºir al traumelor care sfârºea la Trianon? Imnul Ungariei pre-
zintã istoria neamului, ca un lanþ gros de fier al traumelor, care a adus mereu
nenorocire neamului maghiar, limitându-i posibilitãþile sale istorice, din care a
rezultat mereu plângerea maghiarã, „dacã nu s-ar fi întâmplat“!“29;
• cercetãtorii de mai sus observã o lipsã a studiilor ºtiinþifice riguroase pe

aceastã temã a traumei Trianonului, care nu este tratatã raþional, ºtiinþific, ci
exclusiv emoþional. Lipsesc mãrturii îndeajuns de relevante care sã arate im-
pactul real ºi direct al Trianonului asupra ungurilor din afara graniþelor. Au fost
într-adevãr aceºtia traumatizaþi direct de Trianon sau, aºa cum spunea Éva
Kovács, uneori chiar s-au bucurat cã au trãit într-un alt stat ºi nu au fãcut parte
din Ungaria fascistã a lui Horthy? Acelaºi lucru este observat ºi de Eszter Szőnyi,
care spune explicit: „Trianonul ca ºi traumã socialã sau culturalã este un con-
cept luat drept de-a gata în sensul în care este rareori pus la îndoialã dacã este
într-adevãr o tragedie naþionalã sau nu – independent de orientarea politicã sau
culturalã.“30;
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• trauma Trianonului este construitã. Toþi au observat acest aspect. Éva Kovács
chiar a observat ºi o instrumentalizare a naraþiunii Trianon, o funcþionalitate
cinicã a acesteia în pãstrarea ordinii sociale dupã 1920 în special în favoarea
clasei sociale superioare ºi medii, iar alþii au observat o evidentã instrumenta-
lizare politicã a traumei Trianonului atât din partea clasei politice trecute, cât ºi
actuale de la Budapesta: „Balogh susþine mai departe cã aceastã conservare
(n.r. a sentimentului de pierdere ºi de suferinþã) a fost bazatã pe dualitatea
faptului cã cei care au controlul asupra discursului au fost (ºi încã sunt) nu
minoritãþile afectate ale ungurilor de peste graniþe, ci politicienii Ungariei „mici“,
al cãror interes nu este neapãrat sã rezolve conflictele sociale ºi reacþiile emoþio-
nale puternice, ci sã instrumentalizeze aceste emoþii în scopurile lor politice.“31

Cu alte cuvinte, naraþiunea Trianonului a constituit un instrument prin care clasa
superioarã ºi-a pãstrat privilegiile, ºi-a acoperit toate greºelile de dinaintea
Primului Rãzboi Mondial care au condus la Trianon, greºeli fãcute chiar de ea,
iar toate suferinþele ºi nemulþumirea cetãþenilor ungari de dupã rãzboi nu au fost
direcþionate cãtre elitele care le prãbuºiserã statul ºi viaþa, ci cãtre occidentali ºi
cãtre statele vecine, care „le-ar fi luat þara“. Se face abstracþie de discriminãrile
împotriva naþiunilor conlocuitoare de dinainte de 1918, de starea de minoritate
în care se aflau ungurii în foarte mare parte din statul ungar antebelic, aºa cum
observa chiar prinþul moºtenitor Rudolf, citat de Paul Lendvai32. Iatã, aºadar,
zorile formãrii naraþiunii actuale a traumei Trianonului, într-un mediu din Ungaria
postbelicã dominat de „Atmosfera romantic-naþionalistã, populistã, rasistã,
antiliberalã, antiintelectualã ºi îndreptatã împotriva civilizaþiei, cuplatã cu epu-
rãrile ºi denunþurile practicate ani de zile contra profesorilor ºi învãþãtorilor,
funcþionarilor ºi salariaþilor (nicidecum numai evrei) au condus în anii ’20 la o vlã-
guire fãrã precedent a mediului ºtiinþific-cultural.“33, aºa cum îl prezintã Lendvai;
• exagerarea cu eroi mitici, „titani“ etc. care au dus la un complex de supe-

rioritate ce i-a fãcut pe mulþi maghiari sã nu îl mai înþeleagã deloc pe „celãlalt“,
ci sã îl dispreþuiascã, lucruri care au agravat raporturile dintre naþionalitãþi, aºa
cum aratã ºi Paul Lendvai în cartea sa Ungurii. Timp de un mileniu învingãtori
în înfrângeri34, 35;
• traumele unor alte naþionalitãþi, ca Holocaustul evreilor, de exemplu, nu fac

deloc parte din conºtiinþa publicã a societãþii ungare, din discursul public ºi din
naraþiunile oficiale ºi niciuna nu poate concura cu trauma Trianonului;
• efectele acestei traume a Trianonului inoculate populaþiei variazã de la

ancorarea în trecut, ceea ce îi priveazã pe oamenii simpli de o orientarã mai opti-
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mistã spre viitor, duce la depresii, contradicþii între raþionalitate ºi emotivitate în
receptarea unor naraþiuni, construirea unei identitãþi traumatice, desprinderea de
realitate ºi trãire într-un tãrâm al iluziilor din unele puncte de vedere;
• existã mai multe instituþii specializate în propagarea traumei Trianonului în

societatea ungarã, dupã cum aratã Eszter Szőnyi: „Actul Mãrturiei Unitãþii
Naþionale, care marcheazã o bornã semnificativã în amintirea instituþionalizatã
a Trianonului. Alte elemente sunt zilele memoriale ale Trianonului (...), ridi-
carea de statui ºi monumente, de asemenea înfiinþarea Muzeului Trianonului,
Institutului de Cercetare a Trianonului ºi a douã reviste cvasi-academice iniþiate
de institutul menþionat mai sus, „Revista Trianon“ ºi „Ungaria Mare“ – toate
create înainte de 2010. Acesta este procesul prin care Fidesz reacþioneazã ºi
importã Trianonul ca o componentã principalã a discursului lor ºi prin care
memoria Trianonului devine „o traumã socialã sau culturalã“ în conºtiinþa
popularã ºi discursul public.“36;
• naraþiunea de autovictimizare este o componentã foarte importantã a dis-

cursului politic public de construcþie a traumei Trianonului: „Naraþiunea de
victimizare este interpretarea socialã ºi colectivã a suferinþei personale sau
colective ºi statutul de victimã în discursul public ºi politic. Reprezentarea
Ungariei drept o victimã în privinþa consecinþelor Tratatului de la Trianon a fost
un lucru comun ca parte a ideologiei revizioniste din perioada interbelicã. Dupã
cum s-a menþionat mai devreme, discursul actualului guvern aplicã în mod
extensiv simboluri din acea perioadã, aºadar simboluri similare ºi înþelesurile
lor sunt astãzi refolosite ºi în legãturã cu Trianonul. Instrumentalizarea simbo-
lurilor religioase ºi politice în perioada interbelicã a rezultat în conservarea
sentimentului de pierdere ºi de suferinþã asociate Trianonului pentru segmente
extensive ale societãþii.“37;
• la nivel personal, afectând direct calitatea vieþii maghiarilor de pretutindeni,

avem o posibilã legãturã evidenþiatã de cercetãrile Katarinei Gombocz între rata
mare a depresiei ºi a sinuciderilor la populaþii maghiare ºi unii factori culturali
ca trauma Trianonului, indusã de cãtre propriile elite: „participantele au men-
þionat deseori traumele colective din memoria colectivã ungarã drept factori
declanºatori ai depresiei în familiile lor.“38

Concluzii

Apare din nou aceeaºi întrebare: ca elite ungare, de ce sã faci rãu propriei tale
populaþii, propriei tale societãþi, propagând exact aceleaºi naraþiuni ºi politici ºi
educaþie care le-au îndreptat în primul rând societatea înspre Trianon? Aceleaºi
naraþiuni ºi politici care au creat drame ºi pentru populaþiile înconjurãtoare ºi
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care au adâncit pânã la rupere relaþiile dintre elitele din Ungaria, uneori chiar
societatea ungarã în ansamblu, ºi aceste alte naþionalitãþi. Aceleaºi naraþiuni care
induc un fals sentiment de superioritate populaþiei maghiare, sentiment de supe-
rioritate care a dus la o neînþelegere a realitãþii, care a dus la discriminãri crude
ºi la propriul dezastru din 1918-1919, aºa cum a arãtat chiar Lendvai mai sus.
Aceleaºi sentimente de superioritate care duc la neîncredere ºi tensiuni în
comunitãþile mixte ºi care în istorie au dus negreºit, de fiecare datã, la drame.
Pentru cã se desprind de realitate ºi uneori dau formã unor expresii ºi acþiuni
absolut inumane ºi abominabile.
Probabil cã, indiferent ce se va întâmpla, pânã când la Budapesta nu vor fi

politicieni cãrora sã le pese mai mult de sãnãtatea psihicã ºi emoþionalã a pro-
priilor concetãþeni, conaþionali, decât de visul iluzoriu, grandios, al unor „eroi
mitici“ ºi al „Ungariei Mari“, societatea ungarã în ansamblul ei, plus comuni-
tãþile de maghiari de peste hotare, vor duce cu ei o greutate uriaºã care le este
aºezatã pe umeri de nenumãrate traume povestite ºi repovestite prin naraþiuni
personale dar, mai ales, publice. Povarã uriaºã care îi face pe unii sã se încovoaie,
pe alþii sã nu îi mai înþeleagã pe cei de lângã ei, pe alþii sã genereze conflicte cu
cei de lângã ei, iar pe alþii sã se ridice pe ei înºiºi pe culmi de superioritate ºi de
grandoare. Lucruri cu toate desprinse de o înþelegere adecvatã atât a sinelui, cât
ºi a celorlalþi ºi a realitãþii. Adicã o reþetã perfectã pentru o suferinþã continuã,
pentru traumã, pentru depresie ºi pentru conflicte continue ºi drame induse ºi
asupra naþiunilor vecine, în timp ce, aºa cum au arãtat cercetãtorii citaþi mai sus,
elitele ce distribuie aceste traume vor continua instrumentalizarea lor în foloase
proprii.
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