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Editorial

Modele prezidenþiale în România
SABINA FATI

Cînd nu va mai avea nevoie de Ion Iliescu, România
va fi trecut hopul
(Iosif Boda, Cinci ani la Cotroceni)

Deciziile politice importante s-au luat
întotdeauna la Palatul Cotroceni. Autoritatea
conferitã de funcþia prezidenþialã a fost folositã
pînã la limita maximã de cei doi preºedinþi
postdecembriºti. Nici unul dintre ei nu a încercat
sã se distanþeze de putere, sã o relativizeze sau sã
o foloseascã cu discreþie.
Prerogativele constituþionale încurajeazã
înclinaþiile paternaliste ºi autoritariste ale funcþiei
supreme, iar un preºedinte cu o fire mai spontanã
se poate folosi de putere pentru a-ºi atinge
propriile scopuri sau obiectivele grupului care l-a
propulsat în vîrful piramidei. Ion Iliescu s-a
folosit de mai multe ori în primii sãi ºapte ani de
prezidenþiat de diferitele pîrghii ale puterii
pentru a conserva stãrile de fapt convenabile lui
ºi partidului sãu. Emil Constantinescu s-a folosit
ºi el de putere, dar într-un sens cu totul diferit:
fiind incapabil sã punã mîna în adevãratul sens al
cuvîntului pe instrumentele puterii, liderul
forþelor de dreapta a reuºit doar sã schimbe
imaginea instituþiei prezidenþiale, care a apãrut
mai democraticã, dar în acelaºi timp mai slabã ºi
mai ezitantã.

mentalitãþile ºi metodele autoritare care, dupã
cum s-a dovedit, au blocat tranziþia. De cîte ori a
fost ameninþat în controlul sãu asupra puterii
politice, regimul Iliescu a recurs la demagogia
populistã, adesea ºovinistã, adicã la stilul de
retoricã patria este în pericol1. În acest fel a fost
ales naþionalismul ca mutant al comunismului.
Ura faþã de strãini a fost cultivatã cu asiduitate în
timpul dictaturii ceauºiste, iar aºteptãrile
populaþiei au fost stimulate nerealist, dupã
cãderea lui Ceauºescu, pe fondul unei situaþii
economice în continuã degradare. S-a creat astfel
un înalt nivel de frustrare ºi o stare de neputinþã
care reclamau necesitatea unei supape de
manifestare: naþionalismul. Pentru cã atracþia
naþionalismului este parþial rezidualã, acaesta
fiind rezultatul eºecului altor idei ºi idealuri de a
stimula sprijinul popular ºi a activa sentimente
puternice de loialitate, sau de a crea instituþii
eficiente ºi atrãgãtoare.2 Ion Iliescu s-a folosit de
marota naþionalismului pe tot parcursul
mandatelor sale pentru a-ºi pãstra simpatizanþii
în momente socio-economice problematice,
încercînd ºi în campania electoralã din 1996 sã
cîºtige electoratul din Transilvania cu acelaºi
mesaj populist care pune în opoziþie
suveranitatea naþionalã (care prin Constituþie
aparþine poporului) cu strãinii (minoritatea
maghiarã) care atenteazã la ea. Dar Iliescu nu s-a
limitat doar la discursul naþionalist, ci a mers mai
departe ºi a folosit tot arsenalul de intoxicãri,
dezinformãri ºi înscenãri pe care îl aveau în

Modelul Iliescu ºi politica de vitrinã
Pe tot parcursul primului sãu
prezidenþiat, din 1990 pînã în noiembrie 1996,
Ion Iliescu a încercat sã demonstreze cã forþele
pluraliste funcþioneazã ca în orice societate
democraticã, dar în acelaºi timp a încurajat
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dotare specialiºtii securitãþi comuniste. Preºedintele Iliescu a rezistat ºi ºi-a consolidat poziþia
lucrînd în spatele scenei cu aceastã recuzitã care
n-a avut timp sã se prãfuiascã ºi cu care se putea
regiza orice: conflicte interetnice, mineriade,
schimbãri de guvern în forþã, discurs dublu,
manipulãri prin mijloace de informare în masã,
aflate la dispoziþia sa etc.

de mineri au venit la Bucureºti. Pot fi oameni
care nu înþeleg necesitatea existenþei Frontului,
manifestãm toatã rãbdarea, pentru ca toatã lumea
sã înþeleagã obiectivele noastre. Vrem sã creãm o
veritabilã democraþie în care oamenii sã
gîndeascã liber ºi, în mod liber, sã adere la o
platformã care sã slujeascã interesele poporului.
(Ion Iliescu, 30 ianuarie 1990)

Puterea mistificaþiei

Simplitatea puterii

Frontul Salvãrii Naþionale condus de Ion
Iliescu care a preluat puterea imediat dupã
cãderea lui Ceauºescu, a încercat de la bun
început sã-i convingã pe oameni cã România
este pînditã de nenorociri iminente (teroriºti) ºi
cã singura ei salvare este Frontul. În primele
zile au fost practic lichidate, eliminate, formaþiunile de teroriºti care au încercat sã destabilizeze situaþia din þarã, sã împiedice instaurarea
noii puteri. (Ion Iliescu  7 ianuarie 1990).
Ulterior s-a dovedit cã teroriºtii au fost niºte
invenþii bune pentru a induce panica ºi frica, dar
ºi pentru a-i fabrica pe eroii salvatori, care odatã
intraþi în acest rol se dovedeau singurii capabili
sã preia puterea. Explicaþiile erau însã necesare,
întrucît nimeni nu ºtia de unde au apãrut aceºti
eroi: adevãrul este cã acest Consiliu al Frontului
Salvãrii Naþionale este emanaþia miºcãrii ºi nu a
precedat miºcarea. Aceasta implicã ºi un dezavantaj, o dificultate pe care noi o întîmpinãm
astãzi, pentru cã trebuie sã ne constituim, sã ne
organizam ca structuri ale noii puteri (Ion
Iliescu  26 decembrie 1989). Membri CFSN
ºtiau cã în conformitate cu discursul democratic
obiºnuit, poporul este acela care instituie pe
guvernanþii sãi, cã el este sursa oricãrei puteri
legitime ºi cã în momente de crizã poporul
trebuie sã aibã ultimul cuvînt: Frontul s-a nãscut
din mijlocul poporului, e creaþia poporului ºi
slujeºte poporul. El se identificã ºi se va
identifica cu poporul, declara Ion Iliescu, pe 29
ianuarie 1990, cînd pentru a salva Frontul, 5000

Dupã mitingul anti-FSN din 28 ianuarie
contrabalansat de prima mineriadã, Ion Iliescu
încercã sã convingã cã aceastã ieºire în stradã
este o demonstraþie a voinþei, a dorinþei populare
de a se face front comun cu Frontul Salvãrii
Naþionale în apãrarea intereselor noastre
comune. A fost o demonstraþie cã Frontul are în
spatele sãu o forþã de neînvins  forþa poporului.
Unitatea poporului a fost principiul de bazã al
FSN, principiul împãrþirii puterii era destul de
greu de explicat, ºi mai complicat de aplicat.
Vrem sã creãm un climat de veritabilã
democraþie, dar în condiþiile pãstrãrii ºi
respectãrii legalitãþii noastre, argumenta Iliescu
în ianuarie 1990, pentru ca la finele campaniei
electorale din mai 1990 sã cearã o largã
conlucrare a tuturor forþelor pentru rezolvarea
problemelor de larg interes naþional.
Consensul tuturor forþelor politice ºi crearea
unui guvern de uniune naþionalã a revenit
constant în discursurile lui Ion Iliescu, ultima
datã chiar înaintea celui de-al doilea tur de
scrutin din 17 noiembrie 1996. Unificarea ºi
consensul sînt panaceul inevitabil pentru
depãºirea tranziþiei în viziunea d-lui Iliescu, care
ºi dupã victoria din noiembrie 2000 foloseºte un
discurs asemãnãtor.
Prin discursurile din campania electorala
din 1992 Ion Iliescu a încercat permanent sã-ºi
legitimeze locul ºi rolul prin Proclamaþia
Program din 22 decembrie 1989. Ion Iliescu ºtia
cã imaginea liderului, conform propagandei, este
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comandatã de o dublã cerinþã: pe de o parte a se
apropia de oameni, într-o oarecare mãsurã
reprezentativ prin identitate, ºi pe de altã parte a
sugera calitãþi superioare care sã justifice
încrederea. Astfel Iliescu i-a catalogat fãrã
scrupule în campania electorala din 1992 pe
adversarii sãi drept ciocoi vechi ºi noi afirmînd
mai apoi într-un interviu (difuzat de Deutsche
Welle pe 24 sept. 1992) cã a umbla cu etichetãri
astãzi e o anumitã modã. Fãcînd apel la
memoria reziduala a electoratului, Iliescu îºi
începe orice amintire spunînd: m-am nãscut în
familia unui muncitor ceferist, participant activ
la miºcarea revoluþionarã din acei ani  ceea ce a
marcat întreaga noastrã gîndire, a întregii familii,
inclusiv formarea mea intelectualã. Dar Iliescu
a început sã lucreze la propria imagine încã de la
început. În ianuarie 1990 îºi motiva prezenþa în
fruntea statului oarecum indirect, dar fãrã
modestie în aceastã etapã nouã sînt necesari
oameni de profunzime, cu discernãmînt ºi putere
de muncã, cu competenþã ºi calitãþi organizatorice. Avem nevoie de alergãtori de cursã
lungã. Ion Iliescu s-a dovedit într-adevãr a fi un
astfel de alergãtor.
Dupã patru ani de opoziþie, Ion Iliescu, a
cîºtigat din nou, sloganul lui din 1992, pãstrat ºi
în 1996 am început împreunã, sã continuãm
împreunã pare mai actual ca oricînd, iar liderul
PDSR pare sã-ºi doreascã doar sã continue ceea
ce a început cu 11 ani în urmã.

minoritãþile naþionale. Faliile constatate în timp
între ceea ce spuneau ºi ceea ce fãceau guvernanþii de la Bucureºti, între intenþiile pletorice ºi
acþiunile firave, între declaraþiile spectaculoase ºi
realitãþile imediate nu aveau cum sã califice
România în ochii Occidentului.
Sub regimul Iliescu politica externã a
fost mereu balansatã între est ºi vest într-un
echilibru vãdit instabil. De pildã ministrul rus al
apãrãrii din acea vreme, generalul Pavel Graciov,
care fãcuse în martie 1994 o vizitã în România
declara la întoarcerea sa la Moscova cã partenerii români sînt gata sã dezvolte relaþiile
reciproc avantajoase pe linie militarã, astfel cã
aceste relaþii sã fie la fel de trainice ca în
vremurile Pactului de la Varºovia, ministrul rus
al Apãrãrii semnalînd totodatã cã în discuþiile
cu Ion Iliescu ºi Nicolae Vãcãroiu, aceºtia mi-au
declarat cã România se va orienta cãtre
cooperarea cu Rusia în toate direcþiile. Aceste
declaraþii contrabalansate atunci de afirmaþia lui
Traian Chebeleu (29 aprilie 1994) cã relaþiile
româno-ruse sînt reci devreme ce Boris Elþîn a
evitat sã vinã într-o vizitã oficialã la Bucureºti,
aratã cã puterea politicã din România simþea
nevoia unor relaþii strînse cu Moscova. Tratatul
bilateral semnat pe 5 aprilie 1991 de preºedinþii
Ion Iliescu ºi Mihail Gorbaciov, chiar dacã nu a
intrat în vigoare, a dat totuºi la ivealã înclinaþia
pro moscovitã a guvernului de atunci ºi desigur a
preºedintelui Iliescu, întrucît articolul 4 al Tratatului româno-rus din 1991 menþiona cã Uniunea
Sovieticã îºi rezervã dreptul de control ºi de veto
privind posibilele opþiuni externe ale României.
Diplomaþia rusã a demonstrat ºi dupã aceea cã nu
intenþioneazã sã-ºi schimbe prea mult poziþia:
Rusia este responsabilã politic ºi moral pentru
statele din fostul spaþiu sovietic, pentru securitatea statelor est-europene, inclusiv a României3
a argumentat reprezentantul Federaþiei Ruse la o
dezbatere cu titlul Evoluþii ale politicii externe a
Rusiei. Necesitatea unei noi ordini de securitate
pe plan mondial organizatã de Ministerul

Politica externã
Regimul Iliescu avea un credit redus pe
plan internaþional fiindcã propunea, atît la nivelul
politicii externe, cît ºi în treburile interne, politici
paralele: obiectivul declarat de integrare în
structurile euro-atlantice ºi implicit acceptarea,
cel puþin la nivel discursiv a condiþiilor impuse
de aceste structuri se suprapunea peste cantonarea în stereotipiile naþionaliste atît în ceea ce
priveºte relaþiile cu vecinii, cît ºi politica faþã de
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român de Externe în primãvara anului 1994.
Semnalele diplomaþiei de la Bucureºti alunecau
astfel între refacerea legãturilor cu puterea rusã
ca pe vremea tratatului de la Varºovia ºi
dorinþa României de a face parte din Organizaþia
Tratatului Nord Atlantic. Încruciºarea acestor
semnale a dus atît la slãbirea relaþiilor cu
Moscova cît ºi la stagnarea procesului de
integrare în structurile euro-atlantice, într-o
perioadã în care România avea nevoie de un
echilibru stabil între cele douã pãrþi. Diplomaþia
românã nu a reuºit, însã, nici sã recîºtige
încrederea Rusiei, nici sã demonstreze occidentului cã aderã la normele democratice.
Noul mandat cîºtigat de Ion Iliescu se
plaseazã sub dezideratul programului PDSR o
integrare demnã în Uniunea Europeanã ºi
NATO. Sintagma integrare demnã sugereazã o
continuarea a tratativelor cu cele douã instituþii,
dar condiþionatã de data aceasta de la Bucureºti,
nu de la Bruxelles. Prin revenirea lui Ion Iliescu
la Cotroceni se revine în mare mãsurã la starea
de fapt din 1996.

la sfîrºit de mandat a explicat cã problema
fundamentalã a României este nerespectarea
legii: degeaba vor fi mai multe investiþii în
România, degeaba vom fi susþinuþi prin
programe financiare externe ºi vom primi bani
mai mulþi, degeaba vom avea graniþe sigure,
libertate, pace, dacã vom continua sã nu
respectãm legile, dacã hoþia, crimele,
îmbogãþirea ilegalã pe spinarea altora, înºelãciunea, minciuna vor prolifera.5 Cu toate
acestea, la bilanþul mandatului sãu, Constantinescu a adus pe tapet doar problema corupþiei ºi
a infracþionalitãþii: În cei patru ani ai mandatului
meu au fost finalizate ºi trimise instanþelor de
judecatã peste 3.500 de dosare privind marea
corupþie ºi crima organizatã. Deja în peste 1.000
din cazuri au fost pronunþate sentinþe de
condamnare cu pedepse privative de libertate.
Sigur, încã nu în toate, dar puterea Preºedintelui,
ca ºi a celorlalte instituþii ale statului, se opreºte
la uºa tribunalului.
ªeful statului a lãsat sã se înþeleagã cã
este învins înaintea retragerii sale din cursã, dar
declaraþiile sale din ultima perioadã a prezidenþiatului demonstreazã cã Emil Constantinescu nu avea nici autoritatea, nici abilitãþile
necesare pentru a face schimbãrile la care se
gîndise în 1996.6 Rînd pe rînd ºi-a sacrificat
oamenii cei mai apropiaþi, pe care îi numise în
funcþii de multe ori mai degrabã datoritã
loialitãþii lor, decît dovezilor anterioare de
profesionalism. Primul dintr-o serie mai lungã a
fost premierul Victor Ciorbea, care la sfîrºitul
anului 1997 avea o popularitate comparabilã cu
a preºedintelui, deºi luase o serie de mãsuri
nepopulare, între care închiderea unor
întreprinderi nerentabile. Pe 19 noiembrie, cînd
CDR valida propunerea de nominalizare a lui
Ciorbea pentru funcþia de premier Emil Constantinescu împlinea 57 de ani ºi spunea cã aceastã
decizie privitoare la Ciorbea a fost cel mai
frumos cadou de ziua lui. Jocurile de culise puse
la punct de Partidul Democrat, de care, însã, nu a

Modelul Constantinescu
Emil Constantinescu a venit la Cotroceni
cu intenþia clarã de a schimba lucrurile ºi a avut
în primii sãi doi ani de mandat sprijinul destul de
mare al opiniei publice ºi încrederea
occidentului. Treptat, însã, preºedintele a pierdut
nu doar simpatia electoratului sãu tradiþional ci ºi
susþinerea principalilor sãi colaboratori care l-au
ajutat sã cîºtige fotoliul prezidenþial. Emil
Constantinescu nu a reuºit sã-ºi punã în aplicare
programul din campania electoralã ºi nu a reuºit
ã cîºtige puterea. Dupã cum singur a recunoscut,
a fost învins de fosta clasã a activiºtilor politici
ºi de cãtre vechii securiºti grupaþi în Partidul
România Mare ºi apoi în structurile PDSR4.
Domnul Constantinescu s-a apropiat de putere,
s-a familiarizat cu instrumentele ei, dar s-a
folosit de ele doar într-o mãsurã foarte micã, iar
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fost strãin nici ºeful statului au dus în cele din
urmã la demisia lui Victor Ciorbea. Spre
deosebire de primul ºef de guvern al forþelor de
dreapta propulsat de Constantinescu, Gavril
Dejeu, ministru de Interne timp de doi ani, fãrã
ca vreuna din remanierile care au avut loc în
aceastã perioadã sã-l atingã, deºi colegii de partid
ºi cei de coaliþie n-ar fi avut nimic împotrivã, a
fost cu adevãrat protejatul lui Constantinescu,
deºi nu a dat dovadã nici de calitãþi deosebite,
nici de intenþii reformatoare. Mineriada din 1999
în care forþele de ordine ale Ministerului de
Interne au adus destule deservicii l-a determinat
pe Emil Constantinescu sã renunþe la protecþia
acordatã fruntaºului þãrãnist, marginalizat deja de
colegii din partid. Simpatiile preºedintelui
Constantinescu nu s-au manifestat doar în plan
politic. ªeful statului a numit persoane din
anturajul sãu în fruntea instituþiilor din sistemul
naþional de apãrare: Nicu Anghel, locotenentcolonel în rezervã, este numit director al
Serviciului de Protecþie ºi Pazã la 19 decembrie
1996. Cu o zi înaintea numirii sale, Consiliul
Suprem de Apãrare a Þãrii, reunit în ºedinþã sub
conducerea preºedintelui Constantinescu,
modificase Regulamentul SPP, astfel încît acesta
sã permitã preluarea funcþiei de director al
Serviciului ºi de cãtre un civil. Nicu Anghel avea
sã-ºi prezinte demisia din aceastã funcþie la 29
aprilie 1998 odatã cu scandalul Þigareta în care
fusese implicat un ofiþer SPP. În acelaºi fel
Generalul Corneliu Grigoraº, omul pe care
Constantinescu îl considera un specialist, ºeful
Direcþiei de protecþie informativã din SIE a fost
demis în urma unui interviu prin care confirma
existenþa listei lui Severin, argumentînd cã mai
mulþi politicieni au relaþii cu serviciile secrete
strãine. Ultimul pe aceastã listã a demiºilor este
fostul ºef al Statului Major General al Armatei,
generalul Mircea Chelaru care a fost numit de
preºedintele Constantinescu în funcþia de ºef al
Statului Major general al Armatei în februarie
2000, la propunerea ministrului Apãrãrii de la
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acea vreme, Victor Babiuc, deºi acestuia i se
cunoºteau unele ieºiri publice neadecvate.
Politica externã
Emil Constantinescu a avut pe parcursul
mandatului sãu din ce în ce mai puþine consultãri
cu cei care aveau în mînã principalele pîrghii de
politicã internã ºi externã. Andrei Pleºu se
plîngea, de pildã, pe vrema cînd era ministru de
externe cã se vede foarte rar cu preºedintele ºi cã
îi lipseºte sprijinul instituþional: un ministru de
externe trebuie sã fie într-o perfectã concordanþã,
într-o strînsã echipã cu preºedinþia ºi cu guvernul
din care face parte; or uneori am impresia cã
plutesc solitar în derivã.7 În absenþa unei
strategii comune, preºedintele ºi ministrul de
externe au avut mesaje diferite. În vreme ce
ministrul de externe admitea cã România nu
îndeplineºte criteriile admiterii în NATO ºi UE,
ºeful statului avertizeazã pe un ton
condescendent occidentul cã neadmiterea
României în NATO a fost o mare greºealã. ªi
greºelile se plãtesc ºi cã noi nu avem nevoie de
securitate, noi aducem securitatea8. De altfel
Emil Constantinescu a practicat un discurs de
acest tip ºi înainte de summit-ul NATO de la
Madrid: Procesul de lãrgire a NATO nu s-a
fãcut ºi nu se va face de la Vest spre Est, ci de la
Est spre Vest, spunea în iunie la Praga,
preºedintele Constantinescu, încercînd sã-i
convingã pe omologii sãi occidentali cã ar fi
extrem de neliniºtitor, dacã printr-un fel de
chirurgie politicã ºi strategicã, Europa Centralã
ar fi secþionatã în state pregãtite ºi state
nepregãtite pentru NATO întrucît vechea
frontierã ar fi pur ºi simplu înlocuitã cu una nouã,
mai puþin militarizatã, dar tot atît de concretã ca
ºi cea care se prelungea de la Marea Balticã la
Marea Adriaticã, zidul Berlinului. Cu douã
sãptãmîni înainte de summit-ul NATO de la
Madrid, Constantinescu argumenta necesitatea
primirii României în Alianþã de pe poziþii
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morale, învinovãþind Occidentul de viitorul eºec
al Bucureºtiului: a te mulþumi sã întredeschizi o
uºã dincolo de cortina pe care istoria a smuls-o
înseamnã în cele din urmã, sã încerci sã refaci
aceastã cortinã fie ºi în parte(...) A complica
geografiile, a institui alte bariere, valuri ºi porþi
întredeschise constituie, fãrã îndoialã, un risc
greu de asumat.9 La un an dupã Reuniunea
Organizaþiei Atlanticului de Nord din Spania,
care a amînat primirea României, ºeful Emil
Constantinescu pleda pro cu aceleaºi argumente,
semn cã progresele interne sînt minore. În
discursul þinut în faþa camerelor reunite ale
Congresului SUA, ºeful statului român repeta cã
România este o cheie a stabilitãþii sud-estului
Europei fiindcã România este a doua þarã ca
mãrime din regiune, situatã într-o poziþie de
importanþã strategicã pentru securitatea întregii
lumi(...) România este o cheie a stabilitãþii
regionale pentru cã se aflã la rãscrucea celor
douã milenii, calea est-vest: Drumul mãtãsii 
din China pînã în Spania  ºi calea Nord-Sud:
Drumul Ambrei  din Scandinavia pînã la
Marea Mediteranã.10 Dupã ce demonstreazã cã
România este furnizoare de securitate, în acelaºi
discurs, preºedintele Constantinescu încearcã sã
sugereze liderilor americani cã fãrã implicarea
SUA în regiune, stabilitatea în aceastã zonã stã
sub semnul întrebãrii: un conflict interetnic se
naºte dintr-un deficit major de democraþie,
generat invariabil, în partea noastrã de lume, de
reprezentanþii acelor structuri comuniste care nu
vor sau nu pot sã se adapteze noului context 
sau care vor sa-si pãstreze cu orice preþ
privilegiile.11
Emil Constantinescu a încercat sã
orchestreze principalele direcþii ale politicii
externe, de multe ori fãrã sã se sincronizeze cu
Ministerul de Externe. Piesa de rezistenþã a
preºedintelui: acceptarea României în unul din
proiectele petrolului caucazian, a primit undã
verde din partea Uniunii Europene. Motivaþia
insistenþei României este în primul rînd de ordin

economic, fiindcã dacã unul din coridoarele de
transport ale petrolului caspic va tranzita
România prin portul Constanþa, bugetul de stat ar
putea beneficia de cel puþin 50 de milioane de
dolari anual doar din taxe de tranzit, iar
Constanþa ar deveni, dupã Rotterdam, al doilea
port european ca mãrime ºi importanþã. Întrevederile dese pe care le-a avut ºeful statului
român cu omologii sãi cazah ºi azer, vizitele
fãcute de domnia sa în Caucaz pentru a pune în
scenã proiectul România la rãscruce demonstreazã capacitatea lui Emil Constantinescu de a
înþelege cã România poate beneficia de una
dintre cele mai mari afaceri ale sfîrºitului de
secol.
Puterea preºedintelui
Cele mai multe dispute din executiv se
rezolva la Cotroceni. Creºterea autoritãþii instituþiei prezidenþiale presupune, însã, ºi cîteva
riscuri: în primul rînd acela al diminuãrii rolului
parlamentului, care poate deveni o simplã anexã
a guvernului, iar în al doilea rînd riscul
transferãrii responsabilitãþii pe umerii unui
singur personaj, care pare decis sã dea deplinã
consistenta prerogativelor sale constituþionale ºi,
în plus, sã foloseascã la maximum ºi restul de
influenþa pe care o deþine. În vremea în care s-a
aflat în opziþie, Constantinescu a criticat de multe
ori faptul cã preºedintele are prea multe atribuþii
în prea multe domenii, acum însã, Emil Constantinescu declarã diplomatic cã este important sã
folosim normele existente, sã le completãm ºi sã
le adaptãm la nevoile realitãþii într-un ritm care
sã îmbine înþelepciunea cu viteza acestui sfîrºit
de secol. Raportarea preºedintelui la viteza
sfîrºitului de secol este evidentã în acþiunile sale
de politicã externã. Constantinescu s-a adaptat
foarte repede la cerinþele diplomaþiei moderne,
campaniile de promovare a României în structurile euro-atlantice au fost susþinute energic de
ºeful statului care a încercat sã fie peste tot în
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acelaºi timp, schimbînd avionul cu elicopterul,
un fus orar cu altul. A reuºit astfel performanþa
de a aduce la Bucureºti pentru prima datã în
istoria postdecembristã un preºedinte american.
Emil Constantinescu a fost hotãrît sã joace un rol
important, ºi nu doar sã asiste discret la
înfruntãrile ºi provocãrile de pe scena politicã,
internã sau internaþionalã, dar i-au lipsit mijloacele. Nu a ºtiut sã-ºi aleagã oamenii, nu a reuºit
sã facã ordine în instituþiile pe care le avea în
subordine ca ºef al Consiliului Suprem de
Apãrare a Þãrii ºi a lãsat lucrurile aproape la fel
cum le-a gãsit. Ion Iliescu va reveni în fotoliul de
la Cotroceni ºi va avea la fel ca la început toate
pîrghiile puterii, pe care însã le va putea folosi cu
mult mai bine ca predecesorul sãu democrat.
Reforma instituþiei prezidenþiale va
rãmîne probabil îngheþatã încã patru ani de acum
înainte.

neregularitãþi. Ca preºedinte, nu pot sã admit aceasta
înºelãtorie crasã. Toþi cei care au cercetat listele
respective au observat cã existã numeroase falsuri, cã nu
s-a respectat legea electoralã, care prevede foarte clar
modul în care se întocmesc aceste liste ºi
responsabilitatea care revine celor care gireazã pentru
fiecare semnãturã în parte. Cînd presa a descoperit
falsuri grosolane, nu s-a luat nici un fel de mãsurã. Mam aºteptat ca autoritãþile ºi organizaþiile civice sã
intervinã. Atitudinea Biroului Electoral Central a fost cel
puþin superficialã, iar declaraþia prin care s-a afirmat cã
la verificarea listelor prin sondaje nu s-a gãsit nimic
suspect este cinicã. Toþi cei care au fãcut verificãri au dat
de la prima încercare numai peste fraude. Cer
Procurorului General de pe lîngã Curtea Supremã de
Justiþie sã se sesizeze imediat asupra acestor ilegalitãþi,
pe baza datelor existente în presã. Cer, de asemenea,
ºefului Poliþiei Române sã coopereze cu Parchetul
pentru a demara urgent o anchetã, care sã cerceteze toate
cazurile de fals, iar cei vinovaþi sã fie pedepsiþi conform
legii, pentru a pune capãt pe viitor acestor fraude.
Un alt exemplu care mã face sã mã întreb la ce
sînt bune legile, dacã ele nu se aplicã, priveºte activitatea
Consiliului Naþional pentru Studierea Arhivelor
Securitãþii. Unii dintre membrii Colegiului, plãtiþi la
nivelul unui secretar de stat, dovedesc totalã
superficialitate ºi dezinteres. Am promovat aceastã lege
în decembrie 1999. Rezultatele ei sînt practic nule. Nu
au fost verificaþi în ceea ce priveºte colaborarea cu
Securitatea nici parlamentarii actuali, nici majoritatea
candidaþilor pentru viitorul Parlament. Am descoperit de
asemenea carenþe în aplicarea Legii privind declararea ºi
controlul averilor demnitarilor, magistraþilor,
funcþionarilor publici ºi a unor persoane cu funcþii de
conducere. Cel mai important lucru, cãruia i-am dedicat
toate forþele în ultimii patru ani, a fost sã construim un
stat de drept în care legile sã fie respectate ºi sã asigurãm
principiul ca dreptatea este stabilita numai prin Justiþie.
Dacã nu reuºim acest lucru, ne aºteaptã fie dictatura, fie
haosul. ªi atunci vom pierde toþi, fie bogaþi, fie sãraci ºi
indiferent de opþiunile politice.
7
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Preºedinþia, o instituþie în cãutarea
echilibrului
CRISTIAN PÎRVULESCU
Guvernabilitatea sau neguvernabilitatea
societãþilor contemporane a devenit una din
liniile centrale ale analizei politice. Emergenþa unor noi instituþii ºi elaborarea politicilor publice care sã adapteze sistemele instituþionale la dinamica schimbãrilor sociale ºi
economice sunt rezultatele încercãrii de a
pãstra controlul asupra proceselor din ce în ce
mai rapide ºi de aceea mai imprevizibile.
Explicaþia guvernabilitãþii unei societãþi
presupune o cercetare a sistemului instituþional, a tipului de legitimare, a culturii politice dominante. Dacã din ce în ce mai multe
societãþi par a deveni neguvernabile sau dacã
zone întregi sunt separate de altele printr-o
fracturã socialã din ce în ce mai importantã
problema reformãrii instituþiilor devine crucialã.
Analiza funcþionãrii ºi relaþiilor dintre
instituþiile politice ce definesc regimul politic
indicã cadrul formal al guvernãrii. ªi dacã de
multe ori guvernarea nu se reduce doar la
cadrul instituþional, acesta imprimã proceselor de guvernare o serie de note esenþiale.
Consolidarea instituþiilor devine cheia stabilitãþii regimului politic. Dar când instituþiile
se gãsesc într-un proces de continuã depreciere a autoritãþii lor semnele crizei politice
indicã ºi un dezechilibru în relaþiile instituþionale.
Aprobarea prin referendum a Constituþiei în decembrie 1991 nu a încheiat în
România etapa reformei instituþionale. Defi-

nirea constituþionalã a instituþiilor politice
româneºti a imprimat regimului politic o notã
de stabilitate ce pãrea sã contrasteze în raport
cu instabilitatea perioadei 1990-1992.
Alegerile parlamentare ºi prezidenþiale din
septembrie 1992, primele alegeri postconstituþionale, ºi stabilitatea guvernului Vãcãroiu
au întãrit aceastã imagine. Rapiditatea cu care
a fost elaboratã Constituþia românã a implicat
însã ºi multã improvizaþie. Spre deosebire de
alte state foste comuniste din Europa Centralã
România a procedat cu multã grabã. Procesul
elaborãrii Constituþiei poloneze a durat opt
ani între timp procesele guvernamentale
cãpãtând un contur mai clar. Ungaria nu a
schimbat constituþia ci a amendat Constituþia
din 1949. În aceste cazuri guvernabilitatea
societãþii în ineditul proces de tranziþie a fost
mai importantã decât construcþia instituþionalã. Privilegierea construcþiei instituþionale rapide a fost în România provocatã de
dinamica proceselor de legitimare. Iluzia cã
definirea instituþionalã este suficientã pentru a
obþine legitimitate ºi stabilitate s-a dovedit
periculoasã. Rigiditatea Constituþiei din 1991
reflectã intenþia iniþiatorilor sãi de a instituii
proceduri stabile ºi indiscutabile. Dar cu cât
o organizaþie ºi o procedurã este mai adaptabilã, cu atât este mai instituþionalizatã; cu
cât este mai puþin adaptabilã þi mai rigidã, cu
atât este mai scãzut este nivelul ei de
instituþionalizare.1 Rigiditatea procedurilor
constituþionale a influenþat criza de regim prin

9

S.P. nr. 86/2000

Preºedinþia
care România trece. Caracterul conjunctural
ºi limitat al dezbaterilor din Adunarea
Constituantã ºi-a pus amprenta asupra
sistemului ºi regimului politic. Dificila amendare a Constituþiei poate crea dealtfel probleme în procesul de integrare europeanã.
Guvernarea ºi nevoile ei de medie ºi lungã
duratã au fost neglijate de constituanþi ce erau
preocupaþi de consolidarea formei republicane de guvernãmânt, plebiscitarea regimului
ºi problema garantãrii sau ocrotirii proprietãþii.
Absenþa unei dizidenþe ºi opoziþii
organizate ºi coerente la regimul lui Ceauºescu a influenþat atât personalizarea excesivã
a vieþii politice în perioada fondãrii noului
regim cât ºi constituirea spaþiului public. În
jurul temelor inaugurate în 1990 s-a schiþat
spaþiul politic ca spaþiu al confruntãrii ºi
convergenþelor în probleme publice. Teama
de statul omnipotent a devenit una din axele
noului spaþiu politic. Ieºirea din comunism
punea problema controlãrii guvernului
înaintea problemei guvernãrii. Guvernarea
urma sã se realizeze natural odatã instaurate
separaþia puterilor ºi economia de piaþã. Statul
comunist român încã din perioada dejistã a
construit guvernarea în jurul unor mituri
naþionale pentru ai asigura o minimã
legitimitate. Dar aceastã legitimitate minimalã nu s-a realizat în spaþiul public.
Comunismul, ca orice totalitarism, a distrus
spaþiul public. Partidul comunist a fost o
organizaþie de promovare a unor interese
private care odatã ajunsã la putere a confiscat
statul ºi guvernarea. Ideologia centratã pe
apãrarea celor dezavantajaþi nu asigura o
suficientã bazã pentru a stabiliza guvernarea
ºi de aceea miturile revoltei sociale ºi politice
au fost mobilizate. Mimarea vieþii instituþionale nu putea însã ascunde formele primare
de putere care erau utilizate, între acestea
cultul personalitãþii.
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Dacã în democraþiile de tip european,
model de la care ºi democraþia româneascã se
revendicã, activitatea parlamentarã ºi
guvernamentalã se aflã sub controlul partidelor politice, în România capacitatea acestor
organizaþii de a se instituþionaliza a rãmas
limitatã. Actori esenþiali ai proceselor democratice partidele nu s-au consolidat nici în
raport cu instituþiile, nici în raport cu
societatea. Partidele au preferat, datã fiind ºi
istoria fondãrii sau refondãrii lor, sã se
confrunte doar la nivel parlamentar. Simultaneitatea alegerilor parlamentare cu cele
prezidenþiale a contribuit la tendinþa de
personalizare a vieþii politice. Candidaþii la
alegerile prezidenþiale au devenit vectorii
principali de imagine ai partidelor ºi aceastã
situaþie s-a reflectat asupra instituþiilor.
Tipul parlamentarului responsabil doar
în faþa naþiunii nu se mai regãseºte astãzi în
viaþa politicã. O carierã politicã, de orice
nivel, nu mai poate exista fãrã sprijinul
partidelor. Partidele exercitã într-un sistem
multipartid polarizat în raport cu guvernarea
ºi rezultat dintr-un scrutin proporþional o
influenþa importantã. Nefiind contrabalansatã
de nici o instituþie politicã, puterea partidelor
politice degenereazã în partitocraþie. O
contrapondere la aceastã situaþie a fost gãsitã
în întãrirea executivelor, în primul rând a
poziþiei ºefului statului, în raport cu partidele.
Alegerea directã, existenþa unui drept real de
dizolvare a parlamentului ºi posibilitatea de a
cenzura parlamentul prin recursul la referendum sunt mijloacele unei preºedinþii influente.
Constituirea regimului ºi sistemului
politic românesc pe ruinele fostului sistem
comunist a presupus preluarea unor formule
instituþionale. Între acestea preºedinþia pe care
Ceauºescu o introdusese mai degrabã din ca
pe o instituþie de protocol. Ataºatã de cãtre
fondatorul sãu cultului personalitãþii ºi venind
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în continuarea mitului conducãtorului funcþia
prezidenþialã s-a construit în continuarea unei
mitologi politice. ªi cum politica este un
orizont simbolic funcþia prezidenþialã a fost
înzestratã în imaginarul colectiv cu mai multã
putere decât dispune în descrierea sa
constituþionalã. Aceastã contradicþie aparentã
a fost depãºitã prin practica politicã efectivã.
Preºedintele Ion Iliescu nu doar a reinaugurat
funcþia prezidenþialã, dar prin prezenþa sa în
aceastã posturã între 1990-1996 ºi din nou din
decembrie 2000 a imprimat o anumitã
practicã. Majoritatea prezidenþialã formatã
din parlamentarii care recunoºteau autoritatea
preºedintelui dincolo de afilierile lor partidiste a constituit dominanta perioadei 19921996. Numirea unui prim ministru fãrã
apartenenþã de partid ºi fãrã veleitãþi politice a
uºurat dominaþia preºedinþiei asupra celorlalte
instituþii politice.
Constituþional Preºedintele României nu
are foarte multe puteri. În raport cu
Parlamentul Preºedintele nu are posibilitatea
realã de dizolvare, prevederile art. 89, al. 1
condiþionând dizolvarea Parlamentului de
respingerea de cãtre acesta de douã ori în 60
de zile a votului de încredere pentru formarea
Guvernului, situaþie ce se regãseºte în
Constituþia Ungariei de unde pare a fi preluatã
ºi unde aceastã prevedere contribuie la
limitarea puterii Preºedintelui. Puterea Preºedintelui României nu constã în prerogativele
sale. Din cele trei elemente considerate
esenþiale pentru definirea sistemului politic
prezidenþialist,
alegerea
directã
a
preºedintelui, alegerea prin scrutin majoritar a
parlamentarilor ºi puterea realã de a dizolva
Parlamentul,2 în cazul României doar prima
condiþie este întrunitã. Influenþa preºedintelui
României vine din poziþia sa în raport cu
principalii actori politici, cu partidele. Câtã
vreme funcþia prezidenþialã va fi interesantã
pentru ºefii partidelor aceasta va antrena o

influenþã importantã, dacã nu decisivã spre
palatul Cotroceni.
Dacã din punct de vedere strict
constituþional putem vorbi despre trei modele
de regim politic  prezidenþial, semiprezidenþial ºi parlamentar -, perspectiva sistemicã pune în evidenþã trei forme concrete de
manifestare: parlamentarismul, guvernamentalismul ºi prezidenþialismul3.
Rolul partidelor politice este determinant pentru construcþia instituþionalã ºi
stabilitatea politicã. Forþa partidelor asigurã
stabilitatea instituþiilor. Modul în care sunt
organizate, rolul liderilor în viaþa de partid,
capacitatea lor de a guverna sunt elemente
fãrã de care nu se poate analiza viaþa politicã.
În variantele sale actuale parlamentarismul
presupune supremaþia partidelor în influenþarea vieþii politice, iar disciplina de partid
asigurã liderilor posibilitatea de a controla
parlamentul. Orientarea liderilor de partid
spre funcþia de preºedinte sau spre cea de
prim ministru are consecinþe asupra rolului
instituþiilor. Funcþionarea de exemplu, a
regimului semiprezidenþial austriac ca un
sistem guvernamentalist se datoreazã orientãrii liderilor de partide spre funcþia de cancelar, ceea ce face ca funcþia de preºedinte sã
fie ocupatã de personaje secundare, ce nu
dispun de resurse reale pentru influenþarea
vieþii politice.
Existenþa domeniilor rezervate preºedintelui (politicã externã, ordine publicã ºi securitate naþionalã) asigurã instituþiei prezidenþiale un rol important ºi vizibil chiar în
perioadele de coabitare. Preºedintele reprezintã statul în relaþiile externe ºi, în aceastã
calitate, el încheie tratate internaþionale care
au fost negociate anterior de Guvern prin
intermediul Ministerului Afacerilor Externe
sau a altor departamente interesate, ºi sub
rezerva ratificãrii lor de cãtre Parlament. La
propunerea Primului Ministru Preºedintele,
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acrediteazã sau recheamã reprezentanþii
diplomatici ai României sau înfiinþeazã,
desfiinþeazã ºi stabileºte statutul misiunilor
diplomatice din strãinãtate. În calitatea sa de
comandant al forþelor armate ºi de preºedinte
al Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii,
ªeful statului are o serie de atribuþii militare
pentru realizarea cãrora colaboreazã cu
Premierul, care este vicepreºedintele acestui
organism. Poziþia Primului Ministru în cadrul
Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii
ilustreazã raporturile instituþionale dintre cele
douã nivele ale Executivului românesc.
Rolul Preºedintelui în procedura de
numire a Primului Ministru depinde de gradul
de structurare a partidelor. Când în octombrie
1992 a fost propus ca Prim Ministru Nicolae
Vãcãroiu Frontul Democrat al Salvãrii Naþionale nu era încã clar structurat ºi în acest fel
rãmânea sub un discret control prezidenþial.
Gradul de libertate de care dispune
preºedintele României în procedura de
nominalizare reflectã puterea partidelor
politice. Preºedintele este de asemenea
investit cu dreptul de a numi, în caz de
remaniere guvernamentalã sau de vacanþã a
postului, la propunerea Primului Ministru, pe
unii membrii ai Cabinetului (art.85 al
Constituþiei). Diferitele remanieri guvernamentale (august 1993, decembrie 1997 sau
ianuarie 1999) au reflectat prin dezbaterile pe
care le-au provocat ºi practica pe care au
generat-o tendinþele preºedinþiei ºi raporturile
sale cu partidele. Divergenþe de opinie ºi de
practicã au fost alimentate de prevederile
ambigue privind interimatul funcþiei de
ministru ale art. 106, alin 3, cumulat cu
art.105 din Constituþie. Problema controlului
parlamentar asupra procesului remanierii a
fost rezolvatã fie prin interpretarea rigidã
(1992-1996, 1999) fie printr-o variantã
flexibilã (1997) a art.85. Remanierea guvernului Ciorbea în decembrie 1997 a constituit
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un moment parlamentarist în definirea
raporturilor Preºedinte - Parlament - Guvern
mai degrabã de circumstanþã. Numirea unor
miniºtri în al doilea Guvern Ciorbea a fost
fãcutã nu doar cu consultarea ci la sugestia
Preºedintelui Constantinescu. Consultarea
comisiilor parlamentare a menajat susceptibilitatea parlamentarilor într-un moment în
care practica ordonanþelor de urgenþã se
generalizase ºi Parlamentul fusese marginalizat între celelalte instituþii politice. Revenirea la practica prezidenþialistã în ianuarie
1999 odatã cu numirea Ministrului de Interne
în plinã mineriadã a reflectat de fapt tendinþele regimului. Prezidenþialismul a culminat cu demiterea Primului Ministru Radu
Vasile în decembrie 1999 printr-o interpretare
forþatã a Constituþiei. Criza constituþionalã
din decembrie 1999 a însemnat ºi transformarea partidelor în organe constituante câtã
vreme demiterea Primului Ministru a devenit
efectivã numai dupã consultarea partidelor
participante la coaliþia de guvernare. Ocolind
procedurile parlamentare uzuale procedura de
demitere din decembrie 1999 constituie un
precedent periculos în contextul situaþiei de
crizã instituþionalã. Cum instituþiile politice
sunt vidate de autoritate probabilitatea ca
locul efectiv al puterii sã devinã instituþia
prezidenþialã creºte.
Practica remanierii dã seama despre
raporturile dintre Preºedinte ºi Premier. Deºi
constituþional rolul Preºedintelui în raport cu
Guvernul pare redus Preºedintele poate folosi
o serie de proceduri de influenþã. Preºedintele
poate consulta Guvernul în probleme de
urgenþã sau de importanþã deosebitã, însã nu
rezultã cã pot fi impuse prin aceasta soluþii cu
caracter obligatoriu echipei guvernamentale.
Dreptul de consultare, prezidarea ªedinþelor
de Guvern la care este prezent, participarea
nemediatã la ªedinþele de Guvern în care se
trateazã probleme de politicã externã, apãrare
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ºi ordine publicã (domeniile rezervate) Preºedinþia este în cãutarea echilibrului.
exprimã posibilitatea ªefului statului de a
influenþa indirect acþiunile sau deciziile
guvernamentale.
NOTE
Beneficiind de prerogative reduse în
1
timp de crizã, spre deosebire de preºedinþii Samuel P. Huntington, Ordinea politicã a societãþilor
în schimbare, Iaºi, Polirom, 1999, p. 21
unor republici parlamentare precum Italia sau 2 Olivier Duhamel, Les democraties, Paris, Seuil,
Cehia care pot dizolva Parlamentul, 1994,., pp. 277-278
3
preºedintele României este pus în situaþia de a ibidem
asista la jocul politic al partidelor. Obligat
prin Constituþie sã vegheze la buna
funcþionare a autoritãþilor publice (art. 80, al.
2), dar ºi sã medieze între puterile statului
CINE NE CITEªTE:
precum ºi între stat ºi societate Preºedintele
poate apela la prerogativele sale sau poate
Într-o vreme când oportunismul ºi
lãsa cale liberã soluþiilor de tip parlamentar de
impostura ne invadeazã, când peste noapte
rezolvare a crizei (cum a procedat în ianuarie
au apãrut o mulþime de analiºti politici
1998 Preºedintele Constantinescu). Dincolo
care cred cã un comentariu politic este un
de medierea pe care o realizeazã între
fel de Procesul Etapei ºi îl aduc la acest
instituþiile statului ºi între acestea ºi societate,
nivel, Sfera Politicii rãmâne un loc în care
Preºedintele poate utiliza procedura
întotdeauna vei gãsi profesionalism ºi
referendumului ca mijloc de reglare a
consistenþã, un far pe o mare învolburatã.
situaþiilor conflictuale cu celelalte instituþii.
Chiar dacã legea referendumului a luat o
formã parlamentaristã ea poate fi convertitã în
momente de crizã într-o pârghie prezidenþialã
importantã.
Tendinþa prezidenþialistã a dominat viaþa
instituþionalã româneascã rãspunzând slabei
instituþionalizãri a partidelor ºi instabilitãþii
Procuror general al României
politice. Fiind instituþia cu ce mai mare
stabilitate Preºedinþia a devenit cheia de boltã
a sistemului instituþional. De modul în care îþi
gãseºte echilibrul aceastã instituþie depinde
construcþia stabilã a regimului politic
românesc. Criza de regim cu care se confruntã
de obicei regimurile nou instituite în perioadã
iniþialã a avut în România în centru RADU CARP  Asistent la Facultatea de Studii
Preºedinþia. Transformatã de calendarul Politice ºi ªtiinþe Administrative din
electoral în cea mai vizibilã instituþie Bucureºti. În prezent PhD Junior Fellow al
Central-Europene
din
româneascã, asigurând suportul pentru Universtiãþii
celelalte instituþii datoritã simultaneitãþii Budapesta, doctorand al Universitãþii Babeºalegerilor parlamentare ºi prezidenþiale Bolyai din Cluj.

Mircea Criste
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Monarhul, conducãtorul, preºedintele
 O incursiune în istoria politicã româneascã a ultimului secol 

ANA DINESCU
Monarhul-conducãtorul-preºedintele:
cele trei ipostaze ale autoritãþii în trei epoci
diferite ale ultimului secol românesc. De-a
lungul timpului cele trei s-au completat ºi au
încercat sã-ºi gãseascã resursele în formulele
adoptate ºi verificate anterior. Cultul conducãtorului iubit promovat de dictatura ceauºistã are mai multe similitudini cu o monarhie
 este adevãrat, mai mult de facturã asiaticã
decât europeanã  decât cu o republicã
socialistã cum se dorea a fi România.
Spectacolele grandioase de sunet ºi luminã
cu miile de oameni veniþi sã aclame personalitatea providenþialã a istoriei, care se
trãgea din Decebal, Traian ºi Mircea cel
Bãtrân, calitãþile excepþionale atribuite lui
Ceauºescu  om între oameni, fiu iubit al
neamului  fãceau parte dintr-un ritual al
puterii comuniste care, la noi, spre deosebire
de alte þãri comuniste, a atins paroxismul,
ºeful statului fiind plasat pe orbita supraumanului. Comunismul, cel puþin la nivelul
manifestãrilor sale în raport cu oamenii, cu
ceea ce numim acum opinia publicã, s-a
transformat într-o religie atee în care spaþiul
ocupat altãdatã de manifestãrile sacrului era
acum inclus în teodiceea luptei de clasã.
Dupã 1989, spaþiul politicii româneºti
a trecut printr-un lung proces de reconstruire
ºi revenire la coordonatele europene, proces
care, dupã cum o demonstreazã primele
momente ale campaniei electorale, nu s-a
încheiat încã. Salvatorii ºi personajele
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providenþiale sunt mituri politice care se
regãsesc în programele electorale ale multor
dintre pretendenþii  cu sau fãrã ºanse  la un
loc pentru patru ani la Palatul Cotroceni. În
cele ce urmeazã vom încerca sã facem o
trecere în revistã a principalelor modele
politice ale ultimului secol ºi, în mod deosebit, a formelor în care acestea au supravieþuit de-a lungul trecerii de la un sistem la
altul. Recursul va fi fãcut, în primul rând, la
prevederile constituþionale, începând cu cele
din 1866, fãrã, însã, a intra în comentarii ºi
consideraþii de naturã juridicã. Modul în care
legea fundamentalã, vede, la o anumitã perioadã, distribuþia puterilor în stat este foarte
important pentru cadrul general al discuþiilor
privind regimurile politice. Nu în ultimul
rând, vom þine cont, în special pentru ceea ce
þine de istoria ultimilor zece ani de cercetãrile
sociologice întreprinse, care dau o imagine
asupra aºteptãrii românilor ºi a imaginii pe
care ei ºi-au creat-o despre conducãtori ºi
locul lor în configuraþia puterii.
Monarhia în România
Instituþia monarhicã a fost adoptatã în
România la sfârºitul secolului al XIX-lea,
într-o perioadã în care regele, în majoritatea
statelor civilizate, devenise doar cel care
conduce, dar nu guverneazã, iar separaþia
celor trei puteri (executivã, legislativã ºi
judecãtoreascã) începuse sã fie consfinþitã în
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majoritatea constituþiilor moderne. Purtãtorul
de coroanã devenise, astfel, încetul cu încetul,
de-a lungul secolelor, dar, în mod special
începând de la sfârºitul secolului al XVII-lea,
prin transfigurãri ale puterilor sale divine, mai
mult un simbol al unei autoritãþi plasate
deasupra partidelor ºi intereselor partizane,
care-ºi pierduse multe dintre atributele conferite în virtutea dreptului divin prin ungerea
puterii ecleziastice.
Distribuþia puterilor în monarhia
româneascã este consfinþitã prin Constituþia
de la 1866, pe care istoricul Nicolae Iorga a
calificat-o în cadrul dezbaterilor organizate de
Institutul Social Român al lui Dimitrie Gusti,
între 1921 ºi 1922 pe marginea unei alte
Constituþii, cea din 1923, ca fiind izvorâtã
dintr-o simplã operã de tradiþie a unei
Constituþii apusene care n-are nici un fel de
legãturã cu trecutul nostru propriu ºi nu
reprezintã nici o elaborare particularã nouã.(1)
Modelul ales atunci de legiuitorul român a
fost cel oferit de Belgia care, la acea vreme,
avea unele dintre cele mai moderne prevederi
în acest domeniu.
Aceasta stabileºte, la articolul 32, cã
puterea legislativã se exercitã colectiv de
cãtre Domn  titulaturã care va fi menþinutã ºi
dupã declararea României ca Regat, în 1881,
fiind înlocuitã doar prin Constituþia din 1923
 ºi reprezentaþiunea naþionalã, împãrþitã în
Senat ºi Adunarea Deputaþilor.(2) Puterea
executivã, se spune mai departe, la articolul
35, este încredinþatã Domnului, care o
exercitã în mod regulat prin Constituþiune.
De asemenea, se mai spune cã persoana
Domnului este inviolabilã, dar cã nici un act
al acestuia nu poate avea tãrie, dacã nu va fi
contrasemnat de un ministru care prin aceasta
chiar devine rãspunzãtor pentru acel act. La
articolul 93 sunt stabilite prerogativele
Domnului. Printre acestea se numãrã: aceea
de a revoca ºi numi pe miniºtrii sãi,

posibilitatea de a sancþiona sau promulga
legile, dreptul de amnistie în materie politicã,
cel de a bate monedã ºi de a conferi decoraþii.
Totodatã, el este ºeful Armatei ºi încheie
convenþii cu statele strãine în materie de
comerþ sau navigaþie, în acest din urmã caz
fiind necesarã o dezbatere legislativã prealabilã. Domnul nu poate, însã, interveni în
treburile justiþiei ºi nici nu poate crea o nouã
funcþie fãrã o lege specialã.
Prevederile referitoare la prerogativele regale stabilite în 1866 vor fi preluate,
în mare, în Constituþia din 1923, cele mai
importante modificãri fiind impuse de schimbãrile care au intervenit dupã unirea de la
1918, legea fundamentalã anterioarã fiind
adecvatã doar realitãþilor din Moldova ºi Þara
Româneascã ºi neþinând cont, printre altele,
de problemele minoritãþilor naþionale, ale
cãror drepturi fuseserã deja consfinþite prin
tratatele internaþionale la care noul regat se
constituise ca parte ºi, în general, de noile
realitãþi economice ºi sociale care impuneau
un nou pact fundamental.(3) Schimbãrile de
esenþã vor interveni, însã, odatã cu introducerea noilor prevederi constituþionale din
1938, impuse de Carol al II-lea. Regele
devine acum capul statului, puterea legislativã
se exercitã de cãtre rege prin Reprezentaþiunea Naþionalã care se împarte în douã
adunãri: Senatul ºi Adunarea Deputaþilor. Tot
regele este cel care sancþioneazã ºi promulgã
legile, o lege nefiind valabilã înainte de a fi
sancþionatã de cãtre monarh. Prin aceste
prevederi, de fapt, Carol al II-lea introduce
monarhia autoritarã, în care regele nu numai
cã domnea, dar ºi guverna.(4)
Dupã abdicarea lui Carol al II-lea,
Mihai I redevine rege pe 6 septembrie 1940,
dar prerogativele acestuia vor continua sã fie
pur formale ºi de protocol: este capul
oºtirii, bate monedã, oferã decoraþii, primeºte
ºi acrediteazã ambasadori ºi miniºtri plenipo-
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tenþiari, numeºte pe primul-ministru însãrcinat cu puteri depline. În schimb, apare acum
pentru prima datã imaginea conducãtorului,
întruchipat de mareºalul Ion Antonescu.
Acesta întrunea puterea legislativã ºi cea
executivã, putea sã guverneze þara prin decrete-lege, nesupuse promulgãrii regelui,
încheia convenþii internaþionale, numea ºi
revoca miniºtrii, numea ºi confirma în funcþii
publice, conferea grade militare, întrunind
mai multe dintre prerogativele acordate
anterior persoanei regale.(5)
În mentalitatea româneascã, imaginea
monarhiei se va confunda mult timp cu cea a
lui Ferdinand I, Întregitorul, cel care, în
ciuda originii strãine  germane  a reuºit sã
adune sub sceptrul sãu teritoriile româneºti.
Opusul sãu este Carol al II-lea, rãmas faimos
datoritã temperamentului sãu aventurier ºi
implicaþiilor în diversele afaceri ale timpului.
În aceastã galerie, Regele Mihai joacã rolul
unui personaj de tranziþie, rãmas în istorie
pentru decizia de la 23 august 1944 de
întoarcere a armelor împotriva Germaniei.
Perioada monarhiei va cãpãta, însã, conotaþii
negative în timpul comunismului. Atunci,
tradiþiile separãrii puterilor în stat, a rolului de
arbitru al monarhului ºi, în general, a vieþii
democratice  cu toate neajunsurile ei de
început  vor fi ºterse cu buretele pentru o
jumãtate de secol. Rolul lui Ferdinand I a fost
ocultat, iar unirea  visul de aur al românilor a fost prezentatã, în special în manualele ºcolare, mai mult ca un act impus de
însãºi voinþa popularã a milioanelor de români.
La fel ºi evenimentul din 1944, unde, de altfel,
regele Mihai a fost lãsat în umbrã în favoarea
mareºalului Antonescu, ce se încadra mai
bine în grila comunistã.
Pe ansamblu, a fost o perioadã neagrã
pentru România, de expansiune a intereselor
clasei burghezo-moºiereºti când doar
Partidul Comunist mai încerca, prin acþiunile
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sale clandestine, sã-i salveze pe muncitori de
sub talpa industriaºului oneros ºi sã-i
elibereze pe þãrani de botniþa moºierilor. Dupã
decembrie 1989, aceste argumente s-au gãsit
ºi în discursurile unora dintre susþinãtorii
formulei republicane, în timp ce monarhiºtii reuniþi în diverse ligi ºi formaþiuni
politice au încercat sã sublinieze avantajele
revenirii la dinastie ºi, nu în ultimul rând,
caracterul european al unei asemenea decizii.
În absenþa unei dispute veritabile pe aceastã
temã, în care punctele de vedere sã þinã cont
de argumente istorice ºi nu de manipulãri de
tot felul, problema monarhiei rãmâne în
continuare deschisã. Acum, însã, este prea
târziu pentru a ne întoarce înapoi cu zece ani.
Regele Mihai rãmâne pentru mulþi români un
simbol al rezistenþei împotriva comunismului
ºi al tradiþiilor democratice în exil. Republica,
în ciuda controverselor provocate de alegerea
acestei forme de guvernãmânt rãmâne o
opþiune valabilã, cel puþin pentru urmãtorul
ciclu electoral.
Preºedintele în totalitarism
În Constituþiile comuniste  din 1948,
din 1952 ºi cea din 1965  toate puterile
statului sunt subordonate voinþei unei singure
formaþiuni politice, care are monopolul
absolut al deciziei, ºi astfel, în mod implicit,
arbitrariul era ridicat la rang de principiu
constituþional.(6) Republica Popularã Românã
 statul popular, unitar, independent ºi
suveran, dupã cum se spune în primul articol
al legii fundamentale din 1948  avea drept
organ suprem al puterii în stat  Marea
Adunare Naþionalã, ca unic organ legislativ
care avea printre atribuþii formarea Guvernului, modificarea Constituþiei sau votarea
bugetului Statului, alegerea prezidiului ºi a
preºedintelui. Marea Adunare Naþionalã va
rãmâne în continuare organul suprem al
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puterii de stat a RPR ºi în Constituþia din
1952. În 1965, apar unele precizãri privind
atribuþiile acestui organism ºi este introdus un
capitol special privind atribuþiile preºedintelui
Republicii Socialiste România.
Potrivit articolului 71 el este ºeful
statului ºi reprezintã puterea de stat în relaþiile
interne ºi internaþionale ale þãrii, este
comandantul suprem al forþelor armate ºi
preºedintele Consiliului Apãrãrii RSR.
Printre cele 14 atribuþii conferite la articolul
75 se numãrã, printre altele: acordarea gradelor militare, proclamarea stãrii de urgenþã
sau de necesitate, stabilirea unor mãsuri de
importanþã deosebitã ce privesc interese
supreme ale þãrii, care urmeazã a fi supuse de
MAN spre consultarea poporului, prin
referendum. Tot aici se introduce ºi un
element de control, prin prevederea potrivit
cãreia preºedintele RSR este rãspunzãtor
faþã de MAN pentru întreaga sa activitate.
Preºedintele începe astfel sã îºi croiascã
propriul sãu drum pentru a deveni, odatã cu
Ceauºescu, încarnare a puterii ºi a naþiunii, în
jurul cãruia se învârte istoria þãrii ºi, de ce nu,
a lumii întregi. Pentru mulþi ani de aici înainte
preºedintele ca instituþie va fi identificat cu o
singurã persoanã  Ceauºescu. Iar instituþia
prezidenþialã, va reuni familia dictatorului ºi
adulatorii acestuia  caricaturã a consilierilor,
atât de des pomeniþi acum  proveniþi din
diverse medii, care nu fãceau decât sã-i
încurajeze demersurile paranoice.
Experienþa post-comunistã
În lipsa oricãror tradiþii ºi a unui
precedent istoric, România, trecutã brusc pe
parcursul unui secol de la mai multe forme de
regim la altele  care se încadreazã mai mult
sau mai puþin în categoriile clasice ale ºtiinþei
politice, dupã 1989 instituþia prezidenþialã a
trebuit creatã. Ca ºi în 1866 a fost nevoie de

cãutarea unor puncte de reper care sã
orienteze demersurile legislatorilor români.
Dacã în 1866 s-a optat pentru modelul belgian,
apoi, dupã 1944, pentru cel sovietic, pentru ca
mai apoi sã se renunþe la orice model de
împrumut în favoarea unui model autohton,
dupã evenimentele din decembrie ochii
românilor s-au îndreptat  ca ºi în timpul
revoluþiei de la 1848  spre Franþa, ºi, implicit
spre Europa. Pânã în 1991, când a fost
adoptatã legea fundamentalã aflatã în vigoare
ºi în prezent, principalele direcþii constituþionale au fost trasate de mai multe acte ale
organismului emanaþie a revoluþiei 
Frontul Salvãrii Naþionale  ºi a urmaºului
sãu, Consiliul Provizoriu de Uniune Naþionalã.
Constituþia prevede ca preºedintele sã
poatã desemna premierul ºi sã numeascã
Guvernul, pe baza votului de încredere acordat de Parlament, poate încheia tratate internaþionale negociate de guvern, promulgã legile ºi
le poate trimite spre reexaminare. El poate
participa la ºedinþele de guvern ºi adreseazã
mesaje Parlamentului cu privire la principalele probleme politice ale naþiunii. Tot
preºedintele este ºi comandantul suprem al
forþelor armate ºi preºedintele Consiliului
Suprem de Apãrare a Þãrii.
Pânã acum, însã, percepþia populaþiei
asupra rolului preºedintelui ºi a importanþei
instituþiei prezidenþiale pãstreazã încã multe
racile din perioada totalitarã. Ion Iliescu a
încercat sã se prezinte ca o garanþie a stabilitãþii ºi liniºtii într-o þarã în care tulburãrile
de stradã au fost o caracteristicã a primilor ani
post-revoluþionari. Apoi, Emil Constantinescu l-a
avut ca model pe Alexandru Ioan Cuza, un
justiþiar care dorea sã-i prindã pe corupþi cu
ocaua micã. Mai mult, el a încercat sã preia
modelul intelectualului, al universitarului în
politicã, dupã exemplul altor personalitãþi din
Europa Centralã ºi de Est, punând un accent
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deosebit pe activitatea sa desfãºuratã
începând cu 1990 în sfera societãþii civile.
Din pãcate, însã, votul dat în 1996
împotriva lui Ion Iliescu a fost un succes de
scurtã duratã pentru cã nu a fost completat de
mãsuri ºi iniþiative care sã aducã populaþiei un
trai mai bun ºi o viaþã mai sigurã. Acum, în
prag de alegeri prezidenþiale, se cautã altceva 
un nou justiþiar, care susþine cã vrea sã
munceascã ºi care are prea puþine legãturi cu
lumea politicã pentru a se lãsa atras în jocuri
de tot felul. Majoritatea mesajelor electorale
lansate pânã acum mizeazã tocmai pe aceste
laturi nepartinice. Mai mult, succesul surprizã
al candidaturii lui Traian Bãsescu la Primãrie
pare a fi fost analizat cu atenþie de strategii
principalelor forþe intrate în jocul electoral
pentru a se obþine rezultate cât mai bune.
Aleºii ºi alegãtorii deopotrivã îºi cautã
punctele de reper, iar în acest proces, orice
exemplu poate fi uºor adaptabil ºi transformat într-un model de substituþie.
Ilustrativã pentru aceastã mentalitate
de tranziþie este ºi percepþia personalitãþilor
ultimului secol de cãtre opinia publicã. Un
exemplu în acest sens îl reprezintã
Barometrul de opinie publicã realizat în luna
octombrie 1999, la cererea Fundaþiei pentru o
Societate Deschisã de Centrul de Sociologie
Urbanã ºi Regionalã (CURS), care dã o
imagine asupra modului în care românii îºi
percep conducãtorii. Astfel, în opinia a 22%
dintre cei intervievaþi, Nicolae Ceauºescu a
fãcut cel mai mare bine, iar acelaºi
procentaj considerã cã acesta a fãcut cel mai
mare rãu, în cazul lui Emil Constantinescu se
considerã cã a fãcut cel mai mare rãu pentru
18% dintre subiecþi ºi pentru 3% cel mai
mare bine. Ion Iliescu este perceput de 9% cã
a fãcut cel mai mare bine, în timp ce pentru
7% el a fãcut cel mai mare rãu. Sondajul îl
mai coteazã pe Regele Mihai I cu 4% cel mai
mare bine ºi 3% cel mai mare rãu, pe

S.P. nr. 86/2000

regele Ferdinand cu 3% cel mai mare bine,
pe Carol al II-lea cu 1% cel mai mare rãu ºi
2% cel mai mare bine. Gheorghe Gheorghiu-Dej este cotat cu 3% ca reprezentând
cel mai mare rãu ºi 4% cel mai mare bine.
Printre personalitãþile care au fost nominalizate de realizatorii sondajului se numãrã ºi
Ion Antonescu, Iuliu Maniu, Regina Maria,
dr. Petru Groza sau Ionel Brãtianu. Aceste
date duc la concluzia cã exemplul lui
Ceauºescu rãmâne în continuare viu în
memoria colectivã, în lipsa apariþiei unei
personalitãþi puternice, care sã concentreze
toate nemulþumirile ºi frustrãrile ultimilor
zece ani. Mai mult, imaginea familiei dinastice se estompeazã pe mãsurã ce ne îndepãrtãm de perioada sa de glorie.
Cu un caracter mult mai general,
ultima cercetare realizatã de acelaºi institut
CURS, de data aceasta la cererea Societãþii
Academice Române, fãcutã publicã recent,
indicã faptul cã procente însemnate din rândul
opiniei publice acordã conotaþii pozitive
perioadei comuniste. Ca o noutate, spre
deosebire de alte cercetãri similare, sondajul a
fost realizat printre 200 de parlamentari ºi
1.230 de simpli cetãþeni. Astfel, pentru 49%
dintre parlamentari ºi 82% dintre reprezentanþii opiniei publice, România era guvernatã
economic mai bine înainte de 1989. În ce
priveºte nivelul de trai acum ºi în timpul
comunismului, din cele 1.230 de persoane
care au fost selecþionate drept subiecþi, doar
23% spun cã trãiesc acum mai bine, în timp ce
80,7% dintre parlamentari au dat un rãspuns
afirmativ la aceastã întrebare. Pentru 64,3%
dintre subiecþi, comunismul a fost o idee
bunã aplicatã greºit, pe când doar 23,3%
dintre parlamentari susþin un asemenea punct
de vedere.
O selecþie pe perioade istorice aratã cã
doar 7,8% dintre parlamentari ºi 8,5% din
rândul celeilalte categorii sunt de pãrere cã
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România a dus-o mai bine dupã 1989. În
celelalte cazuri, pentru 9% dintre parlamentari a fost mai bine înainte de primul
rãzboi mondial, pentru 54,2%, perioada de
înflorire a fost între cele douã rãzboaie, nici
unul nu a rãspuns pozitiv în ce priveºte
regimul lui Gheorghiu-Dej, 26,5% spun cã a
fost bine în perioada 1965-1979, ºi doar 2,4%
au menþionat anii 80 În ce priveºte simplii
cetãþeni, pentru 34,3% cel mai bine a fost în
perioada 1965-1979, pentru 18,4%  anii 80,
pentru 13,5% perioada interbelicã, 4,6% au
nominalizat regimul Gheorghiu-Dej, iar 4,2%
perioada de dinainte de primul rãzboi
mondial.
Parlamentarii apar la aceste capitole la
care ne-am referit (pentru cã sondajul
cuprinde ºi întrebãri privind sistemul de vot ºi
integrarea europeanã, a cãror cercetare nu fac
obiectul prezentului articol) cu o mentalitate
cu un pas înaintea celei a marii majoritãþi a
populaþiei, care a rãmas, încã, ancoratã, în
sistemul de reprezentãri specifice perioadei
comuniste. Egalitarismul  fie ºi în sãrãcie 
este mult mai uºor acceptat de români decât
sistemul concurenþial ºi, în general, ideea
demersurilor bazate pe iniþiativa individualã.
Aceastã stare de fapt nu poate fi înþeleasã în
lipsa imaginii societãþii româneºti înainte de
alegeri: un Parlament ineficient, o instituþie
prezidenþialã care a avut un rol important de
reprezentare pe plan extern, însã cu rezultate
îndoielnice din punct de vedere al punerii în
aplicare a promisiunilor electorale, o economie ce funcþioneazã greoi, cu un proces de
privatizare ce a excelat îndeosebi prin contracte puse sub semnul întrebãrii.
Se cautã acum, dupã patru ani, un
preºedinte, însã înainte de toate este nevoie de
o reformã a instituþiei ca atare, ca parte a unui
proces de regândire a întregului sistem al
societãþii româneºti. Vor fi în stare actualii
candidaþi ºi partidele lor din care fac parte sau

care îi susþin sã rãspundã acestei provocãri?
Mai precis, sã aibã capacitatea de a pune în
aplicare, cel puþin pentru patru ani, programe
concrete, care sã aducã rezultate care sã
finalizeze odatã tranziþia? Vor ºti, nu sã aducã
zeci de mii de specialiºti, ci sã recunoascã
valoarea, cu sau fãrã de partid?
BIBLIOGRAFIE
(1) Nicolae Iorga, Istoria constituþiei
româneºti în Constituþia din 1923 în
dezbaterea contemporanilor, Humanitas,
1990, p. 25-54;
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Muraru, Gh. Iancu, Constituþiile României 
texte, note, prezentare comparativã, ed. a
III-a, Regia Autonomã Monitorul Oficial,
Bucureºti, 1995;
(3) Vezi Eleodor Focºeneanu, Istoria
constituþionalã a României, 1859-1991, ed.
Humanitas, Bucureºti, ed. a II-a, 1998, p. 57
ºi urm.;
(4) Op.cit., p. 78;
(5) Op.cit., p. 82;
(6) Op.cit., p. 129.

ANA DINESCU  Absolventã a Facultãþii de
ªtiinþe Politice ºi Administrative a Universitãþii
din Bucureºti, secþia francezã. În prezent
ziaristã la Ziarul Financiar.

19

S.P. nr. 86/2000

Preºedinþia

Dominanþa Cabinetului în sistemul
politic românesc
RÃZVAN GRECU

Una din cele mai complexe probleme
în politica româneascã post 1989 este aceea a
relaþiei dintre puterea legislativã ºi puterea
executivã în interiorul sistemului politic.
Acest aranjament instituþional de putere
trebuie însã analizat dincolo de limitele
formale ale cadrului constituþional, implicând
în mod necesar o analizã de substanþã a
modului în care ambele puteri ºi-au exercitat
autoritatea în politica româneascã.
O întrebare esenþialã trebuie pusã încã
de la începutul acestui demers empiric. De ce
este utilã o asemenea abordare ºi în ce mãsurã
poate explica ea anumite realitãþi ale politicii
româneºti? Importanþa unui rãspuns la o
asemenea întrebare constã, în opinia mea, în
elucidarea a douã elemente:
1. care este actorul dominant al politicii româneºti (în mãsura în care existã un asemenea actor de o importanþã majorã pentru
sistemul politic românesc), fapt care ajutã
pe autorul demersului ºtiinþific sã configureze raporturile de putere, care la rândul
lor certificã localizarea principalului centru de putere al sistemului;
2. precizarea raportului de putere aratã
unde sunt concentrate resursele politice ºi
natura acestora (accesul la informaþie, de
naturã economicã etc.).
Mai mult decât atât, descifrarea
raporturilor de putere între Parlament, pe de o
parte, ºi Cabinet sau preºedinte, pe de altã
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parte, permite introducerea sistemului politic
românesc în anumite tipologii, bine structurate, de naturã a da consistenþã demersului
empiric.
Metodologia
Articolul de faþã este structurat pe
analiza raportului de putere între legislativ ºi
executiv pentru perioada 1990-1998. Prin
urmare, partea consistentã a acestui studiu se
va referi la analiza empiricã a acestei relaþii în
intervalul de timp dat. Alãturi însã de acest
demers practic, consider cã este utilã introducerea/construirea unui cadru conceptual
care sã analizeze din punct de vedere teoretic
raportul legislativ-executiv.
În acest demers încerc sã ating, în
desfãºurarea sa, trei puncte principale:
1. aspectele teoretice ale demersului empiric, cu referire directã la modelul majoritar al democraþiei (cunoscut ºi sub numele de modelul Westminster) sau modelul
consensual, construite de Arend Lijphart1,
ori la modelul poliarhic al lui Robert A.
Dahl2;
2.a. cadrul formal al raporturilor de putere
între Parlament pe de o parte ºi Cabinet pe
de cealaltã parte, aºa cum este el stabilit în
actul constituþional;
2.b. analiza empiricã a relaþiei legislativexecutiv pentru perioada 1989-1998,
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distingând aici cinci subperioade:
a. decembrie 1989 - mai 1990;
b. mai 1990 - septembrie 1991;
c. septembrie 1991 - septembrie 1992;
d. 1992 - 1996;
e. 1996 - 1998.
3. concluziile analizei.
Aspectele teoretice ale demersului
empiric
În cartea sa, Who Governs? Power
and Democracy In An American City3, Robert
A. Dahl încearcã sã determine modul în care
sunt distribuite resursele de putere ºi
identificarea principalului centru de decizie
într-un sistem politic bazat pe contestare ºi
concurenþã politicã, folosind pentru acest
studiu datele primãriei unui mic oraº
american. În urma unei analize bazatã pe date
empirice care acoperã o perioadã semnificativã de timp ºi care identificã diferite elite
politice care au luat deciziile politice
importante pentru oraºul în cauzã, Dahl
concluzioneazã cã, în regimurile democratice,
spre deosebire de celelalte sisteme politice,
procesul de luare a deciziilor este împãrþit
între mai mulþi centri de putere ºi nu este
monopolul unuia singur.
Faptul cã existã în acelaºi timp mai
multe puncte implicate în luarea deciziilor nu
exclude apariþia unor raporturi de coordonare/subordonare/supraordonare între aceºti
centri de putere, fie formale, fie informale.
Urmare a situãrii lor pe scala de putere, aceºti
centri de putere au o influenþã diferitã asupra
sistemului de luare a deciziilor, în funcþie de
accesul lor la resursele politice sau de modul
în care acestea sunt folosite.
Pentru Robert Dahl, o poliarhie se
caracterizeazã prin existenþa acestor centre
multiple de putere. Dar ce este o poliarhie?
Dahl definea sistemul poliarhic astfel:

Poliarhia este ordinea politicã care se
distinge la modul cel mai general prin douã
caracteristici principale: corpul cetãþenesc
este extins la o proporþie relativ înaltã de
adulþi ºi drepturile acestuia includ oportunitatea de a se opune ºi vota împotriva celor
mai înalte oficialitãþi ale guvernãmântului.4
O primã concluzie care poate fi trasatã
este aceea cã un demers care sã analizeze
raporturile de putere dintre puterea legislativã
ºi puterea executivã este posibil ºi relevant, în
acelaºi timp, doar într-un sistem politic
democratic, caracterizat de un grad înalt al
contestãrii politice ºi publice. Sistemele totalitare sau autoritare nu permit un asemenea tip
de cercetare pentru simplul fapt cã în interiorul acestora relaþiile de putere sunt extrem
de clare, iar societatea este structuratã sub
formã piramidalã. De exemplu, regimul
comunist se caracteriza prin existenþa unui
singur centru de putere situat la nivelul
Partidului Comunist (sau la nivelul Biroului
Politic Executiv, pentru a fi mai conciºi).
Democraþiile în general ºi democraþiile
liberale în special sunt societãþi mult mai
complexe, caracterizate prin existenþa mai
multor centre de putere care nu numai cã sunt
integrate sistemului dar se ºi controleazã
reciproc.
În studiul sãu amintit mai sus5, Arend
Lijphart privea relaþia legislativ-executiv ca o
variabilã care-i permitea sã conceptualizeze
cele douã tipuri de democraþie: cea consensualã ºi democraþia de tip Westminster. Pentru
Lijphart, dominarea cadrului politic de cãtre
Cabinet este o trãsãturã a modelului
Westminster, al cãrui exemplu tipic este sistemul politic britanic sau neo-zeelandez. În
schimb, democraþia consensualã favorizeazã
existenþa unor mari coaliþii, iar raportul de
forþe dintre Parlament ºi Cabinet este balansat. Dar aceste modele sunt doar constructe
teoretice, iar analizele empirice au arãtat cã
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ele suferã anumite deviaþii în politica realã.
Cadrul formal al relaþiei de putere
În mod formal, în România, Cabinetul
este subordonat puterii legislative. Din
punctul de vedere al cadrului legislativ, existã
douã componente care stabilesc acest raport
de putere între Parlament ºi Guvern:
1. potrivit Constituþiei, guvernul este obligat
sã solicite ºi sã obþinã votul de învestiturã din
partea Parlamentului, atât în cazul Cabinetului ca întreg cât ºi pentru fiecare ministru
în parte. Se poate spune cã funcþionarea
puterii executive este condiþionatã de acordarea încrederii de cãtre puterea legislativã;
2. modalitatea în care procesul legislativ
funcþioneazã în sistemul politic românesc. Cu
excepþia cazului ordonanþelor simple sau de
urgenþã, Cabinetul nu deþine prerogative
legislative, care sunt de competenþa exclusivã
a Parlamentului. Prin urmare, Cabinetul
trebuie sã obþinã sprijinul Parlamentului
pentru ca iniþiativele lui legislative sã poatã fi
adoptate. Mai mult decât atât, Guvernul nu
deþine nici mãcar monopolul iniþiativelor
legislative, pe care le împarte cu membrii
Parlamentului.
Aceastã imagine a raportului formal
de putere nu permite decât o evaluare parþialã
a ponderii fiecãrei instituþii în cadrul sistemului politic. Mai mult decât aceste raporturi
juridice, politica realã oferã o perspectivã
mult mai clarã asupra relaþiei legislativexecutiv ºi pe ea trebuie sã se concentreze
demersul empiric principal.

acestei relaþii complexe prin natura ei. În lipsa
unor date complete, instrumentele de
mãsurare se vor limita la urmãtoarele
variabile:
- rezultatele voturilor de învestiturã;
- rezultatele moþiunilor de cenzurã;
- concordanþa punctelor de vedere asupra proiectelor de lege între executiv ºi legislativ.
Folosind aceste variabile concentrate
la nivelul întregii perioade 1989-1998, putem
spune cã principala caracteristicã a sistemului
politic postdecembrist este dominaþia Cabinetului asupra Parlamentului. Aceasta pare a
fi la prima vedere o afirmaþie hazardatã, dar,
dacã urmãrim evoluþia raporturilor de putere
dintre Parlament ºi Cabinet de-a lungul celor
cinci perioade amintite, se va observa cã
aceastã aserþiune nu este lipsitã de o bazã
empiricã.
În mod evident, aceastã relaþie nu
trebuie absolutizatã. Momente tensionate sau
chiar înfrângeri ale Cabinetului în faþa
Parlamentului au apãrut în interiorul
sistemului politic, numai cã acestea s-au
manifestat sporadic, fãrã a impune Parlamentul ca principalul actor politic. Dar din
acest punct de vedere, este mai util sã privim
în mod periodizat raporturile de putere între
puterea legislativa ºi Cabinet.
a. Perioada decembrie 1989 - mai 1990

Configuraþia sistemului politic a fost
extrem de neclarã ºi o imagine stabilã a
raporturilor de putere între Cabinet ºi puterea
legislativã (iniþial CFSN ºi apoi CPUN) este
puþin posibilã. Aceastã situaþie este rezultatul
Analiza empiricã a relaþiei
a doi factori principali:
legislativexecutiv
1. atât Cabinetul, cât ºi puterea legislativã,
fie cã ea s-a numit CFSN sau CPUN, nu
Înainte de a începe demersul empiric,
erau rezultatul manifestãrii voinþei popuconsider cã este necesar sã precizez care sunt
lare în cadrul unor alegeri, care ar fi putut
instrumentele care vor permite mãsurarea
constitui baza unui anumit tip de putere.
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Acest factor psihologic a fost completat de
un al doilea, anume:
2. lipsa unei baze legislative clare, care sã
stabileascã poziþia Cabinetului în raport cu
cei care deþineau puterea legislativã.
Aceastã lipsã de claritate a sistemului
politic este principala caracteristicã a acestei
perioade. Dar, în ciuda celor enumerate mai
sus, la o analizã atentã, putem observa o
preponderenþã a puterii legislative în
interiorul cadrului politic, în dauna Cabinetului. Necesitatea de a crea un cadru instituþional care sã permitã organizarea alegerilor
libere, partide politice etc., a determinat
accentuarea rolului puterii legislative în
aceasta perioadã. Societatea ºi spectrul politic
resimþeau nevoia unei normativizãri a
politicului, iar deciziile administrative au fost
puþin importante în aceastã perioadã. Crearea
Cabinetului destul de târziu în raport cu
puterea legislativã (la sfârºitul lunii decembrie a anului 1989 faþã de 22 decembrie 1989,
data constituirii CFSN), precum ºi lipsa unui
cadru legislativ de funcþionare, au inhibat în
mare mãsurã afirmarea Cabinetului ca actor
principal în aceasta perioadã.
Însã aceastã relaþie se va schimba
radical dupã momentul alegerilor din 20 mai
1990.
b. Perioada 20 mai 1989 - septembrie 1991

sunt caracteristici ale modelului Westminster,
unde întâlnim o puternicã dominaþie a Cabinetului vis-a-vis de Parlament. În opinia mea,
sistemul politic românesc în perioada 19901991 a fost puternic majoritar, manifestânduse printr-o accentuatã dominaþie a Cabinetului
asupra vieþii politice. Principalul element al
demonstraþiei se bazeazã pe relaþia reformatori-conservatori în interiorul FSN ºi prin
extensie Guvern-Parlament.
Semnificativ din acest punct de vedere
este faptul cã deºi au existat tensiuni între
guvernul Roman ºi majoritatea parlamentarã
a FSN, dominatã de conservatori care se
opuneau unor reforme structurale, Cabinetul
ºi-a impus opiniile ºi proiectele legislative în
forul legislativ. Mai mult decât atât, cãderea
Cabinetului a fost provocatã în septembrie
1991 nu prin mijloace parlamentare, ci prin
metode
nedemocratice,
deºi
exista
posibilitatea unei moþiuni de cenzura, într-un
Parlament dominat de conservatori. Incapacitatea majoritãþii conservatoare a FSN de a
provoca cãderea Cabinetului Roman prin
mijloace constituþionale (fie vot de neîncredere, fie schimbarea premierului prin
negocieri în cadrul partidului de guvernãmânt) aratã o puternicã dominaþie a executivului în raport cu puterea legislativã.
Faptul cã Petre Roman era în acelaºi
timp liderul partidului ºi primul ministru al
guvernului a favorizat aceastã dominaþie a
guvernului. Dubla sa poziþie a contat în stabilirea acestei ierarhii mai mult decât faptul cã
ceilalþi membrii ai guvernului nu erau notabilitãþi ale partidului majoritar, ci, iniþial, doar
anonimi ai scenei politice.

Aceastã perioadã mi se pare una
extrem de interesantã pentru ºtiinþa politicã.
Este o perioadã în care Parlamentul este
dominat numeric de cãtre FSN, deþinãtorul a
aproximativ 66% din locurile parlamentare în
cele douã camere. În mod firesc, Cabinetul a
fost expresia acestei stãri de fapt existente la c. Perioada guvernului Stolojan
nivelul puterii legislative: el este format din
reprezentanþii unui singur partid, câºtigãtorul
În ciuda perioadei scurte cât a
alegerilor parlamentare.
guvernat, guvernul Stolojan este exemplul cel
Conform teoriei lui Lijphart, acestea mai elocvent pentru a ilustra poziþia domi-
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nantã a Cabinetului în sistemul politic
românesc, deoarece este cazul tipic al unui
guvern fãrã susþinere parlamentarã clarã, dar
care reuºeºte sã guverneze aproape un an de
zile. Situaþia existentã a fost favorizatã în
principal de cãtre mandatul fãrã mari obiective pe care acest guvern l-a primit la
începerea mandatului, pregãtirea viitoarelor
alegeri ºi oprirea declinului economic, ºi mai
ales de raporturile de putere încã neclare în
interiorul principalului partid al sistemului,
FSN. Mai mult, premierul din aceastã
perioadã a reuºit impunerea unor miniºtri în
guvern, în ciuda votului iniþial negativ al
parlamentarilor, având o poziþie de forþã
neîntâlnitã într-o democraþie în care
Parlamentul este actorul dominant al vieþii
politice.
Scurta perioadã a mandatului
guvernului Stolojan, cât ºi natura acestuia
(repet, obiectivul sãu principal era organizarea alegerilor generale din anul 1992) nu
au permis o clarificare exactã a relaþiei legislativ-executiv, existând în schimb elemente
semnificative care sã demonstreze dominaþia
Cabinetului în perioada 1991-1992.
d. Perioada 1992-1996
Privind retrospectiv, guvernul Vãcãroiu pare sã fi fost cel mai puternic Cabinet
dintre toate guvernele postdecembriste.
Situaþia lui a fost mult complicatã de faptul cã
PDSR, principalul partid parlamentar ºi cel
care a dominat guvernul, nu deþinea
majoritatea fotoliilor parlamentare în camerele Parlamentului. În ciuda acestui inconvenient (cu excepþia perioadei în care a existat
o coaliþie de partide care a susþinut guvernul,
denumitã sugestiv de presã patrulaterul
roºu), guvernul Vãcãroiu a putut sã-ºi ducã
la îndeplinire mandatul de patru ani, în ciuda
faptului cã nu dispunea de susþinerea formalã
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a majoritãþii senatorilor ºi deputaþilor din
Parlamentul României.
Alãturi de aceste elemente sistemice,
încã trei argumente puternice pot fi aduse în
favoarea ipotezei cã guvernul a avut o importanþã mai mare în interiorul sistemului politic
decât puterea legislativã:
1. au fost emise un numãr extrem de mare de
ordonanþe de urgenþã de cãtre guvern în
timpul mandatului sãu, care au complicat ºi
îngreunat în acelaºi timp procesul legislativ.
2. au fost eludate prerogativele Parlamentului
în privinþa remanierilor guvernamentale,
ajungându-se la strania situaþie ca la
încheierea mandatului, guvernul Vãcãroiu sã
mai aibã foarte puþini miniºtrii dintre persoanele care fuseserã validate la investirea sa.
3. votul negativ al numeroaselor moþiuni de
cenzurã ale Opoziþiei, în ciuda slabei
performanþe guvernamentale.
e. Perioada 1996-1998
Între 1996 ºi 1998 se poate observa o
încercare timidã de echilibrare a balanþei de
putere, dar în ciuda unei ponderi mai mari a
Parlamentului în sistem, Cabinetul ºi-a
menþinut poziþia sa dominantã.
Folosind variabilele enumerate mai
sus, vom observa cã:
1. guvernele de dupã 1996 au utilizat, asemenea guvernului Vãcãroiu, ordonanþele de
urgenþã în numãr extrem de mare. Astfel, din
totalul de 217 proiecte de lege avizate de
Consiliul Legislativ în anul 1997, 206 aveau
ca iniþiator Guvernul Ciorbea, iar, ceea ce este
ºi mai interesant, pe lângã acestea mai existau
alte 198 proiecte de ordonanþã ale guvernului
sau proiecte de ordonanþã de urgenþã ºi 395 de
proiecte de hotãrâri ale guvernului. Toate
aceste date aratã foarte clar raportul de forþe
între executiv ºi legislativ în domeniul legiferãrii, care, în mod normal, ar fi trebuit sã fie
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atribuþia principalã a Parlamentului;
2. guvernele au fost capabile sã-ºi impunã
punctele de vedere asupra unor proiecte
legislative foarte importante în detrimentul
unor reprezentanþi  chiar membri ai coaliþiei
majoritare  din interiorul Parlamentului (vezi
proiectul Universitãþii multiculturale PetoffiSchiller sau Legea Bugetului de Stat pe 1999
care prevedea anularea facilitãþilor fiscale
acordate investitorilor români ºi strãini,
adoptate anterior de Parlament);
3. nici chiar guvernul Ciorbea nu a putut fi
demis prin adoptarea unei moþiuni de cenzurã,
deºi pierduse încrederea Partidului Democrat
ºi nu se mai bucura de încrederea unei
majoritãþi parlamentare necesare actului de
guvernare.
Privind retrospectiv ºi încercând sã
gãsim anumite instrumente care sã ne permitã
o evaluare, pe cât posibil, corectã a acestui
raport complex, putem concluziona spunând
cã sistemul politic românesc a experimentat o
puternicã dominaþie a Cabinetului asupra
puterii legislative. Din acest punct de vedere,
douã elemente apar ca fiind importante
referitoare la întreaga perioada de referinþã:
- nici unui guvern nu i s-a refuzat votul de
învestiturã;
- nici un guvern nu ºi-a încheiat mandatul ca
urmare a votului afirmativ al Parlamentului în
privinþa unei moþiuni de cenzurã introdusã
împotriva Cabinetului.
Dominaþia Cabinetului nu este însã
incompatibilã cu democraþia politicã;
sistemul britanic o demonstreazã extrem de
clar. Noile democraþii pot funcþiona chiar în
prezenþa acestei dominaþii, în mãsura în care
ea nu devine antisistemicã ºi aceastã
dominaþie nu încearcã sã anuleze aranjamentul constituþional existent într-o poliarhie.
Pe de altã parte, dominaþia Cabinetului se
referã numai la relaþia de putere ºi influenþã
dintre acesta ºi puterea legislativã, ea nu are

în vedere celelalte componente ale sistemului
politic: partidele politice, puterea judecãtoreascã, grupuri de presiune etc.
NOTE:
Vezi Arend Lijphart : Dermocracies: Patterns of
Majoritarian and Consensus Government in Twenty
One Countries, New Haven, Yale University Press,
1984.
2
Vezi Robert A. Dahl: Polyarchy: Participation and
Opposition, New Haven and London, Yale University
Press, 1971.
3
Vezi Robert A. Dahl: Who Governs: Power and
Democracy In An American City, New Haven and
London, Yale University Press, 1961.
4
Vezi Robert Dahl: Democracy and Its Critics, New
Haven and London, Yale University Press, 1989, pag.
220.
5
Vezi nota 1.
1
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CINE NE CITEªTE:
Sfera Politicii este o revistã de þinutã,
care reflectã cu maturitate procesele
tranziþiei, reforma economiei ºi a societãþii
româneºti declanºate în urmã cu zece ani,
prin demolarea sistemului totalitar comunist.
Am speranþa cã revista nu va face abstracþie
de sfera ideilor ºi experienþei social-democraþilor români, în care cetãþenii îºi pun
speranþele de viitor.

Ion Iliescu

Preºedintele P.D.S.R.,
Preºedinte al României
RÃZVAN GRECU  Facultatea de ªtiinþe
Politice, Universitatea din Bucureºti, Master,
Anul II.
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Marºul lent cãtre Europa
Daniel Chirot în dialog cu Dragoº Petrescu

Sociologul american Daniel Chirot, profesor la Henry Jackson School of International
Affairs, University of Washington, Seattle, este bine cunoscut pentru lucrãrile sale în domeniile
schimbãrii sociale, revoluþiilor moderne ºi tiraniilor. În traducere româneascã i-a apãrut volumul
Societãþi în schimbare (Bucureºti, Editura Athena, 1996), precum ºi excelentul studiu privind
colapsul comunismului în Europa Centralã ºi de Est Ce s-a întîmplat în Europa de Est în 1989?
(în Vladimir Tismãneanu, coord., Revoluþiile din 1989, Iaºi, Polirom, 1999). Interesat în mod
special de problemele politice ºi sociale ale Europei de Est, Daniel Chirot a consacrat acestei
regiuni multe dintre studiile sale, printre care cele referitoare la România ocupã un loc aparte. În
ultimii 30 de ani, Daniel Chirot a vizitat þara noastrã în repetate rînduri, urmãrind îndeaproape
evoluþiile din societatea româneascã. Profitînd de prezenþa sa la Bucureºti, cu ocazia seminarului
internaþional Recomposing Eastern Europe? Inner Frontires: Real and Imagined, organizat în
perioada 28-29 octombrie 2000 la Colegiul Noua Europã, l-am rugat sã ne spunã cum vede
România electoralã a anului 2000.

Dragoº Petrescu: România se aflã din nou în faþa
alegerilor ºi acesta este, desigur, un moment
foarte important în viaþa politicã româneascã.
Pentru început, aº vrea sã vã întreb cum vedeþi
România acum, þinînd cont cã, de peste 30 ani,
sînteþi interesat de istoria, societatea ºi viaþa
intelectualã româneascã?
Daniel Chirot: ªtiu cã ultimii zece ani n-au fost
uºori pentru România, iar anii dinaintea lor n-au
fost nici ei uºori. Am însã sentimentul cã perioada
cea mai grea a trecut ºi sînt cumva mai optimist
cu privire la viitorul României decît am fost pînã
acum. De fapt, o mare parte din greutãþile pe care
oamenii le-au suferit reprezintã o parte intrinsecã
a procesului de tranziþie de la socialism, care a
fost dificil peste tot. Aici, acest proces a fost
foarte lent ºi este încã incomplet, dar cred cã s-a
realizat deja mai mult decît o recunosc cei mai
mulþi dintre români. Existã ºanse bune de progres
în viitorul apropiat ºi nu aº fi surprins dacã
lucrurile vor merge mai bine decît vã aºteptaþi.
DP: Cînd am discutat acum douã zile, aþi avansat
o idee foarte interesantã despre Ion Iliescu.
Credeþi cã, în cazul în care va cîºtiga alegerile
prezidenþiale, el ar putea fi un Alexander
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Kwasniewski al României?
DC: Da. De fapt, despre Ion Iliescu eu am o
pãrere mai bunã decît majoritatea intelectualilor
români pe care îi cunosc. Este o persoanã
inteligentã ºi capabilã, care a învãþat foarte multe
în timpul primului sãu mandat. Cred cã el are o
viziune sofisticatã asupra lumii ºi înþelege foarte
bine cã tranziþia spre o economie de piaþã trebuie
sã continue. Atît el cît ºi oamenii din jurul lui au
anumite idei care sînt bune. Cred cã el a înþeles,
ca de altfel întreaga clasã politicã în general, cã
sistemul de impozite trebuie reformat, cã
întreprinderile mici ºi medii trebuie încurajate, cã
nu se mai poate aºtepta sã se întîmple o minune
care sã aducã aici marile corporaþii din strãinãtate,
care sã cumpere tot ºi sã transforme tot astfel
încît, într-un mod miraculos, sã facã totul sã
meargã perfect. Existã foarte multe talente în
România, existã încã mulþi oameni educaþi, mulþi
oameni energici, mulþi oameni cu idei
antreprenoriale, care au nevoie de un sistem care
este mai binevoitor faþã de ei. Acesta este hotãrît
un lucru pe care oamenii lui Iliescu, la fel ca mulþi
alþii, l-au înþeles foarte bine. Nu cred cã existã o
personalitate magicã, care sã aparã ca un salvator
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al þãrii. S-a înþeles deja foarte bine cît de încet
merge acest proces, cît de încet apare schimbarea,
dar potenþialul pentru ea existã.
DP: Aceasta este o idee foarte interesantã, mai
ales dacã þinem cont cã majoritatea generaþiei
tinere tinde sã îl susþinã pe Mugur Isãrescu ºi nu
pe Ion Iliescu. Cum îl vedeþi pe Mugur Isãrescu
în rolul de preºedinte al României?
DC: Desigur, trebuie sã fie luatã în considerare
experienþa. Principalii candidaþi din cursa
prezidenþialã au ceva experienþã. Dar trebuie
luatã în considerare ºi încercarea de a realiza o
majoritate politicã solidã pentru a îndeplini
reformele necesare. ªi alþi oameni în afarã de
Iliescu pot avea idei bune, dar vãzînd estimãrile
mi se pare  evident în cazul în care nu se înºealã,
ceea ce este puþin probabil, pentru cã toate indicã
acelaºi lucru  cã majoritatea parlamentarã va fi
formatã de PDSR, singur sau în alianþã cu alþii. În
cazul în care preºedintele ºi majoritatea
parlamentarã sînt de aceeaºi parte ºi lucreazã în
aceeaºi direcþie lucrurile trebuie sã meargã mai
bine. Estimãrile pentru cursa prezidenþialã aratã,
de asemenea, foarte clar cã Iliescu se aflã în frunte
cu un foarte mare avans. Nu ar fi o tragedie în
cazul în care Ion Iliescu ar cîºtiga.
DP: Cum credeþi însã cã ar fi perceputã în Statele
Unite cîºtigarea alegerilor de cãtre Ion Iliescu ºi
PDSR?
DC: Te gîndeºti, cred, la Departamentul de Stat ºi
la ambasada americanã de aici pentru cã, în ceea
ce priveºte opinia popularã, ei bine, oamenii nu
sînt prea interesaþi de ce se întîmplã aici
DP: Bineînþeles.
DC: Cred cã ar avea o pãrere destul de diferitã
faþã de cea pe care o aveau acum patru-cinci ani
cînd credeau cã marea speranþã a României era
Emil Constantinescu. Cred cã acum, dupã ce au
vãzut ce s-a întîmplat în ultimii patru ani, au o
atitudine mai raþionalã asupra acestei probleme.
Cred cã Emil Constantinescu este un om foarte
decent, dar lipsit de experienþã politicã. El nu a
fost un bun lider politic, nu a fost capabil sã

convingã oamenii sã colaboreze cu el, sã aducã
oamenii potriviþi la conducerea departamentelor
guvernamentale, astfel încît el nu a ajutat prea
mult România. Aºa încît eu cred cã ambasada
americanã ºi cercurile guvernamentale care sînt
interesate în aceastã problemã nu vor fi prea
supãrate în cazul în care Iliescu va cîºtiga
alegerile. ªi oricum teama în faþa revenirii la
putere a comuniºtilor nu mai existã. Nimeni nu
mai crede cã mai existã comuniºti, nimeni nu mai
crede cã Iliescu este comunist. Toþi au vãzut ce sa întîmplat în Polonia ºi nimeni nu mai crede cã
revenirea la putere în Polonia a aºa-ziºilor
comuniºti a fost o tragedie. Poate cã, datoritã lui
Ziuganov, se mai crede cã în Rusia comuniºtii sar mai putea întoarce la putere, dar chiar ºi acolo
nu vor mai fi aceeaºi comuniºti de modã veche.
În România, nimeni nu-l vede în realitate pe
Iliescu în aceeaºi categorie cu Ziuganov sau cu
alte forþe retrograde din Rusia. Iliescu este mai
degrabã vãzut ca fiind asemãnãtor lui
Kwasnievski. În concluzie, el este considerat ca
aparþinînd stîngii moderate, nu dreptei moderate,
iar diferenþele nu sînt atît de mari.
DP: ªtiu cã tocmai aþi primit de la Mircea
Mihãieº volumul, recent publicat, care se bazeazã
pe cel mai recent dialog al sãu cu Vladimir
Tismãneanu ºi este intitulat, inspirat, Încet spre
Europa. Vã întreb dacã acest titlu sintetizeazã ºi
opinia dv. despre România?
DC: Da, România se îndreaptã încet cãtre
Europa, dar efortul de a aduce România în
Europa trebuie sã fie românesc. Cu alte cuvinte,
factorul principal este economia de aici. În
mãsura în care se vor deschide oportunitãþi pentru
dezvoltarea întreprinderilor astfel încît ele sã
poatã oferi locuri de muncã, economia va începe
sã funcþioneze din nou. Cînd întreprinderile mici
ºi mijlocii prosperã, ele angajeazã mai mulþi
oameni, ºomajul scade, existã mai mult capital
dispo-nibil. Aceasta este, la urma urmei, o þarã cu
un potenþial semnificativ. A ajunge în Europa sau
a rata acest lucru depinde de responsabilitatea cu
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care românii trateazã acest proces. Uniunea
Europeanã nu funcþioneazã foarte bine acum,
existã multe dispute nerezolvate între þãrile mari
ºi cele mici în legãturã cu modul în care trebuie
luate deciziile. A crescut prea mult pentru vechea
ei formã instituþionalã, care este acum paralizatã.
Euro nu este o monedã foarte sãnãtoasã. Uniunea
nu se va destrãma, ci va rãmîne, dar are propriile
probleme ºi nu este prea dornicã sã accepte þãri
sãrace pe care va trebui sã le sponsorizeze. ªi
indiferent ce spun mesajele diplomatice,
România nu va putea deveni parte a Uniunii
Europene înainte de a deveni mai bogatã, pentru
cã ar fi o povarã prea mare. Cu 23 de milioane de
oameni este o þarã mare dupã standardele
europene, nu este la fel de mare ca Franþa,
Germania sau Italia, dar este mai mare decît
multe dintre þãrile membre ale Uniunii ºi nu va fi
acceptatã printr-un act de caritate. Deci, totul
depinde de România. Europa occidentalã ºi
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America pot oferi ceva ajutor, dar în cantitãþi
limitate, nu în cantitãþi enorme, aºa cã totul va
depinde de ceea ce se întîmplã aici, iar acest lucru
nu poate fi influenþat prea mult din afarã. Unul
dintre factorii externi care uºureazã situaþia este
sfîrºitul rãzboiului din Iugoslavia, pentru cã
acesta a fost dezastruos pentru România, ca ºi
pentru Bulgaria, în ce priveºte comerþul exterior.
Acum totul s-a terminat ºi întreaga regiune va
beneficia de pe urma acestui lucru pentru cã acum
zona este mai sigurã. În concluzie, ceea ce se
întîmplã aici este important. Acesta este marºul
lent cãtre Europa. El nu se va face la înaltul nivel
diplomatic sau al negocierilor cu Uniunea
Europeanã ºi nu va depinde nici de atitudinile
Uniunii Europene. Nu aceste lucruri conteazã, ci
ceea ce se întîmplã aici.
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Paradigme, Parademonstraþii,
Paratrãsnete (III)
MICHAEL SHAFIR
4. Paiul ºi bîrna; ce mi-e Petrovici,
ce mi-e Gogu Rãdulescu?
Influenþatã, s-ar pãrea, de ambianþa
noii sale patrii, Ileana Vrancea produce douã
decaloguri referitoare la aºa-zisele falsuri ale
subsemnatului. Performanþã inegalatã de
Bunul Dumnezeu, care s-a mulþumit sã ne
ofere unul singur. Cum primul nu se referã atît
la umila mea persoanã, cît la încercarea mea
de a veni în apãrarea domnilor Jean Ancel ºi
Leon Volovici, voi evita sã comentez aceastã
parte, din lipsã de spaþiu într-un articol ce
devine oricum prea lung. Mã voi limita, deci,
la al doilea decalog. ªi am sã-i fac doamnei
Vrancea surpriza de a începe cu punerea
cenuºei în cap. O invit sã facã acelaºi lucru
în ceea ce priveºte multiplele falsuri pe care
le-a comis.
Domnia sa are aparent dreptate cînd
afirmã cã citatul pe care i-l atribuiam lui
Petrovici, luat din stenogramele Consiliului
de Miniºtri aºa cum sînt reproduse în al doilea
volum al lucrãrii Evreii din România între
anii 1940-1944 (editura Hasefer), 1996, nu
existã în realitate. Cazul Petrovici mã
preocupã numai tangenþial în O
tragicomedie în desfãºurare? ºi, inadmisibil,
m-am grãbit sã rezum ceea ce îmi era
aparent clar fãrã a reconfrunta cele scrise cu
cele înþelese. De asemenea, domnia sa are
dreptate cînd afirmã cã inadmisibilitatea
convertirii evreilor la catolicism fusese
hotãrîtã de guvern la 18 martie 1941 ºi nu, aºa

cum scriam, la 16 aprilie 1942; ºi are, de
asemenea dreptate cînd afirmã cã guvernul
Goga-Cuza, din care a fãcut parte Petrovici,
nu a introdus numerus nullus pentru evrei în
universitãþile româneºti, dar evitã (ºi vom
vedea cum ºi de ce) sã indice cã acelaºi
guvern a introdus o legislaþie antisemitã fãrã
precedent în România Mare.
Se pun, însã, urmãtoarele întrebãri:
1) Cum se explicã disponibilitatea
democratului ºi filosemitului Petrovici de
a accepta portofoliul ministerial antonescian
la data de 5 decembrie 1941, deci, luni bune
dupã ce decretul inadmisibilitãþii convertirilor
fusese emis?
2) Ceea ce doamna Vrancea numeºte
poziþia realã adoptatã de Petrovici faþã de
aceastã interdicþie ca ºi faþã de deportãrile
evreilor în Transnistria, s-ar reflecta în faptul
cã sub ministeriatul lui Petrovici, Biserica
Ortodoxã Românã, pe lîngã protestul exprimat de înalþii ei prelaþi împotriva deportãrilor, a încercat sã obþinã scoaterea evreilor
de sub incidenþa legilor rasiale, situîndu-se
astfel în contradicþie cu decretul antonescian
ºi cu ordinul de deportare a evreilor botezaþi
(sublinierea autoarei). În sprijinul afirmaþiei
sale, doamna Vrancea citeazã dintr-un
memoriu adresat Patriarhiei Române la data
de 3 iulie 1942 de cãtre împuternicitul
guvernului pentru reglementarea regimului
evreiesc din România, Radu Lecca, refuzînd
solicitarea înalþilor prelaþi ca evreii creºtinaþi
sã nu fie recenzaþi drept mozaici, deoarece
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recensãmîntul populaþiei evreieºti se efectueazã din punct de vedere rasial ºi nu religios.
De unde ar reieºi din acest citat rolul lui
Petrovici în aceastã încercare, rãmîne
secretul doamnei Vrancea. Scrisoarea Patriarhiei nu are nimic de a face cu Petrovici.
Instituþia fusese asaltatã de memorii adresate
de evreii creºtinaþi, care îi cereau sã intervinã
în favoarea lor, pentru a fi scutiþi sã se
prezinte la recensãmîntul de sînge evreiesc
la Centrala Evreilor. Patriarhia, în cazul de
faþã, nu fãcea altceva decît sã se achite de o
obligaþie oarecum profesionalã faþã de
enoriaºii sãi  ºi nu era foarte mult. O
cercetãtoare, ceva mai la curent decît doamna
Vrancea cu problema convertirilor, citeazã un
memoriu al Patriarhiei datat 2 martie 1942, în
care se afirmã cã Biserica Ortodoxã, deºi
împiedicatã în acþiunea ei mîntuitoare, a
respectat întru totul legea ºi nu a mai botezat
pe evrei.1 Deci a protestat  ºi atît!
3) Tocmai la acest punct, dacã ar fi sã
ne bazãm pe cele afirmate de doamna
Vrancea, se distinge Petrovici în provocarea
unui conflict deschis între guvernul
Antonescu ºi biserici, ca sã-l determine pe
Conducãtor sã nu aplice pedepse prelaþilor
catolici care insistau sã nu respecte
prevederile decretului. Domnia sa vorbeºte
clar despre protestul lui Petrovici faþã de
aceastã interdicþie. Respectivul protest
seamãnã oarecum cu disidenþa din 1971 a
doamnei Vrancea. Domnia sa îl citeazã
arãtînd cã Patriarhia a protestat împotriva
discriminãrii, o discriminare care punea
Biserica Ortodoxã în inferioritate, deoarece
catolicii continuau sã boteze evrei. Se înþelege
de aici cã democratul ministru sprijinea
demersul protestatar, ºi, implicit, acþiunea de
salvare a evreilor prin botez. Dar se înþelege
anapoda, Petrovici, în respectiva ºedinþã de
guvern, necerînd acordarea pentru ortodocºi a
dreptului de convertire a evreilor, ci transmi-
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þînd numai conþinutul protestelor Patriarhiei.
Ceea ce nu e nicidecum acelaºi lucru.
Doamna Vrancea îmi imputã falsificarea
citatului. Domnia sa, însã, îl scoate total din
context. Iatã citatul în întregime: Dl. prof. I.
Petrovici, ministrul culturii naþionale: S-au
fãcut intervenþii ca sã se limiteze aceastã
creºtinare. Însã aceasta e în funcþie de interese
pecuniare. Sã nu vã închipuiþi cã autoritãþile
catolice sunt ferm convinse de sinceritatea
confesionalã a evreilor. Frumoasã împotrivire la decret, omisã de doamna Vrancea, care
apoi reproduce parþial ºi subliniazã întru
exemplificare menþionarea de cãtre Petrovici
a protestului Patriarhiei. Iatã în ce context se
petrec lucrurile: dupã afirmaþiile ministrului
referitoare la interese pecuniare, intervine
Mihai Antonescu cu afirmaþia ªi de aceea
[catolicii] îºi iau garanþii. La care, protestatarul afirmã: Da. ªi care sunt foarte contagiabile, fiindcã la un moment dat am primit o
adresã de la autoritãþile noastre religioase, de
la Patriarhie, care protesteazã spunînd: ce
însemneazã acest regim de neegalitate? Cum,
catolicii au dreptul sã boteze, iar Sfînta
Bisericã Ortodoxã n-are dreptul sã boteze? ªi
cerea sã dãm ºi ortodocºilor acest drept, în loc
sã-l luãm catolicilor.2 Am greºit, oare, cînd
afirmam cã Petrovici ºi-a însuºit interdicþia
botezului din dorinþa de a stãvili întinderea
greco-catolicilor în Regat?
Afirmaþia se fãcea în contextul altei
ºedinþe de guvern, la data de 4 februarie 1943,
la care îl gãsim pe Petrovici fãcînd urmãtoarea afirmaþie, citatã aici în întregime:
Mihai Antonescu: Este o anumitã
politicã ºi evreii, care sunt foarte dibaci, au
alergat la sistemul ca sã se boteze [sic!].
Pentru ca sã se evite unele situaþii neplãcute,
bisericii noastre naþionale i s-a interzis botezul.
Petrovici: Eu spun cã este o situaþie de
fapt pe care am gãsit-o cînd am venit în
fruntea acestui departament. Evreii care nu
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renunþau la creºtinare nu se mai puteau face
ortodocºi ºi atunci s-au dus la greco-catolici
sau la romano-catolici, prin urmare creºtinarea continuã. În primul rînd, am avut
protestul Bisericii Ortodoxe, care a spus: De
ce mie mi se interzice sã fac aceste botezuri,
cînd eu sunt bisericã de stat, care am mai
multe drepturi decît celelalte? Mai erau ºi
unele chestiuni pecuniare, cãci botezul nu se
face cu titlu gratuit, cum spuneþi dv., juriºtii.
Dl. prof. I. N. Finþescu, ministrul
economiei naþionale: ªi moneda se converteºte.
Petrovici: Eu cred cã nu existã
bisericã care sã dispreþuiascã aceste bunuri
pãmînteºti. Biserica Ortodoxã a fãcut acest
protest. Mai era ºi o a doua primejdie: dupã
Concordat ºi dupã legile noastre bisericeºti,
odatã ce existã o mie credincioºi în plus,
cineva poate cere întemeierea unei parohii.
Or, cum s-au botezat cam 35 000 evrei, vã
închipuiþi dv. ce urmeazã.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de
stat la Ministerul Internelor: Nu cred sã fi
atins o mie.
Petrovici: Se vede cã serviciul meu
statistic este cam fanatic. Dar realitatea este
urmãtoarea: la o mie credincioºi poate pretinde o confesiune crearea unei biserici. Ori,
eu vã mãrturisesc cã deºi sunt foarte bun
ortodox, ca ºi domnul prim-ministru ºi vreau
sã mor în aceastã confesiune, ºi la mine este
mult mai uºor decît la domnia sa, cãci sunt
mult mai aproape de moarte...
Mihai Antonescu: Nu se ºtie niciodatã.
Petrovici: ...cu toate acestea vã mãrturisesc cã nu vãd cu ochi buni extensiunea
celorlalte confesiuni ºi o întindere mai mare
decît este în prezent ºi în special mã gîndesc la
greco-catolici. Ne-a fãcut destule neplãceri
aceastã diviziune din Ardeal între Biserica Unitã
ºi cea Ortodoxã ºi n-ar mai trebui ca diviziunea
aceasta sã se întindã mai departe ºi în Vechiul

Regat. De aceea mã silesc sã stãvilesc, sã opresc
de a se întinde ºi în Vechiul Regat. Evreii aceºtia
creeazã drepturi celorlalte confesiuni ºi am avut
cereri de parohii noi, cereri întemeiate pe
augmentarea numãrului de credincioºi. Aceasta
este situaþia de fapt. Pentru aceasta noi am spus:
un drept pe care nu-l dãm Bisericii Ortodoxe
este greu sã-l dãm celorlalte confesiuni. Este
greu sã refuzãm Bisericii Ortodoxe ceea ce am
dat celorlalte confesiuni ºi de aceea nu doresc sã
continuãm cu acest sistem.3
Ce citeazã ºi cum interpreteazã doamna
Vrancea acest lung schimb de replici? Potrivit
domniei sale, Petrovici repetã protestul sãu ºi
al Bisericii Ortodoxe faþã de aceastã
interdicþie.4 Care ar fi fost acest protest
rãmînem tot atît de ne-edificaþi ca la început.
Doamna Vrancea refuzã sã vadã cã pe Petrovici
nu esenþa legii din martie 1941 îl deranjeazã, ci
faptul cã Biserica Ortodoxã a fost pusã într-o
poziþie pecuniar-dezavantajatã, precum ºi
extinderea în Regat a parohiilor greco-catolice.
O confruntare cu textul aratã cã Mihai Antonescu încerca sã-ºi convingã ministrul cultelor
sã dea dovadã de mai multã moderaþie faþã de
catolici!
Doamna Vrancea îmi imputã falsul
atunci cînd afirm cã Petrovici ºi-a însuºit întru
totul ordinul de deportare a evreilor catolicizaþi, arãtînd cã el nici mãcar nu ar fi participat
la ºedinþele Consiliului de Miniºtri la care ar fi
fost vorba de aceastã deportare. Dar pînã ºi
domnia sa nu poate trece cu vederea stenograma
ºedinþei Consiliului Superior al Statului din 27
mai 1942, în care se aratã cã evacuarea pe
Bug a evreilor trecuþi la religia reformatã  e
vorba de biserica reformatã maghiarã  este în
faza de pregãtire a lucrãrilor, urmînd ca, dupã
identi-ficarea evreilor botezaþi în religia
reformatã ºi adunarea lor, sã fie îmbarcaþi în
trenuri speciale ºi evacuaþi în Transnistria, pe
Bug. Tot în aceastã stenogramã se aratã cã
domnul Mareºal, informat fiind de faptul cã
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numeroºi evrei s-au înscris la biserica maghiarã
catolicã din Bucureºti (strada Bãrãþiei), pentru a
fi botezaþi în religia catolicã, a pus pe
respectiva notã informativã urmãtorul ordin în
rezoluþie: Cu sistemul acesta, toþi evreii se fac
unguri. Deci, problema trebuie studiatã ºi
soluþionatã prin mãsuri preventive. Punctul 4
conþine raportul ministerului de resort condus de
Petrovici, care aratã cã la 30 aprilie 1942
secretarul general al acestui minister, precum ºi
cei ai ministerelor Justiþiei ºi Internelor, au
aprobat în unanimitate avizul Consiliului
Superior Juridic al Statului privind dreptul
statului de a restrînge anumite libertãþi unei
categorii de locuitori de alt sînge ºi credinþã, în
felul acesta hotãrînd inadmisibilitatea
convertirii evreilor la catolicism sau oricare alt
cult istoric, pedepsirea clericilor care vor
încãlca aceste dispoziþii, precum ºi faptul cã
Domnul profesor Petrovici, ministrul culturii
naþionale ºi al cultelor, ºi-a însuºit în totul propunerile arãtate mai sus ºi roagã a se hotãrî
asupra acestei probleme, pentru a se putea
traduce în realitate - cît mai neîntîrziat  soluþia
adoptatã.5
Este momentul sã recapitulãm scurt: Ion
Petrovici acceptã sã se alãture unui guvern care
îºi însuºise legislaþia gigurtianã, ba chiar o
exacerbase, privind aplicarea legii sîngelui.
Devine Ministrul Culturii Naþionale ºi al
Cultelor ºi, în aceastã posturã, protesteazã nu
împotriva legislaþiei, nici împotriva deportãrilor,
cu care se declarã perfect de acord (la fel citeazã
Lya Benjamin6), ci împotriva faptului cã
aplicarea discriminatorie a acestei legislaþii
avantajeazã catolicii ºi greco-catolicii. Cînd
mareºalul dispune ca Justiþia, împreunã cu
Cultura Naþionalã ºi Internele sã facã propuneri
pentru împiedicarea acestei acþiuni specific
evreo-maghiarã ºi secretarii acestor ministere
se întrunesc în acest scop, Petrovici îºi însuºeºte în totul propunerile lor ºi cere traducerea
lor în realitate. Felul cum am citat, impar-
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donabil de neatent în O tragicomedie în
desfãºurare? se dovedeºte, în cele din urmã, a
nu fi denaturat poziþia ministrului, ca sã nu mai
vorbim de faptul cã doamna Vrancea pare a fi
sub impresia cã o acþiune menitã sã împiedice o
posibilã maghiarizare a evreilor ar fi una perfect
democraticã, chiar atunci cînd coreligionarii
domniei sale ºi ai mei încercau în felul acesta sãºi salveze vieþile. Paiul din citatul inexact cu
care mã prinde doamna Vrancea nu este,
totuºi, cam micuþ dacã îl comparãm cu bîrna din
ochiul cu care dînsa citeºte aceste evenimente?
Motivaþiile atribuite de Ileana Vrancea
mentorului sãu (pasãmite punerea mareºalului
în imposibila poziþie de a intra în conflict cu
Vaticanul) sînt de domeniul imaginarului ºi nu
se bazeazã pe nici un document autentic. Ele se
bazeazã pe o citare parþialã, deci falsã, a
dispoziþiilor mareºalului. Antonescu a dispus,
într-adevãr, cã represalii nu se vor aplica, din
consideraþii politice, în contra celor care
convertesc, ºi în contra convertiþilor. Aceastã
parte a dispoziþiei este citatã de Vrancea, care
însã lasã în afara citatului atît explozia
mareºalului contra celor care încurajeazã pe
evrei la actele de ºmecherie evreiascã ºi
ungureascã, cît ºi dispoziþia ca, aceia botezaþi
la religia reformatã sau unitarã maghiarã sã fie
imediat trimiºi pe Bug cu familiile lor, în timp
ce catolicizaþii sã fie lãsaþi încã pe loc, pentru
motivul de oportunitate politicã dar avertizînd
cã Dacã catolicizarea se continuã, vom trece la
represalii ºi în contra acestora. Dar cred cã lecþia
va servi tuturor.7 Unde gãsim aici monumentala schemã a lui Petrovici de a-l pune pe
mareºal în imposibilitatea aplicãrii propriilor
dispoziþii, pe care i-o atribuie cercetãtoarea din
Ierusalim?
Nicãieri. Nu gãsim citatã de doamna
Vrancea nici scrisoarea pe care la 13 februarie
1943 Petrovici o adresa Nunþiului Apostolic, ale
cãrui intervenþii, cum aratã Benjamin, erau
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nedisimulat respinse atîta timp cît se mai
spera în marea victorie a Reichului, în anii
1941-1942.8 Deportarea convertiþilor începe în
primãvara anului 1942, deci cînd Petrovici se
afla în plenitudinea funcþiilor sale ministeriale.9
Lucrurile încep sã se schimbe dupã ce dispare
speranþa acestei victorii. Nicicum datoritã lui
Petrovici, ci datoritã altora purtînd acest nume
drept patronim  Ivan Petrovici, Vladimir
Petrovici, º.a.m.d. La data de mai sus, Petrovici,
în scrisoarea cãtre Monseniorul A. Cassulo, îl
înºtiinþeazã pe acesta cã guvernul recunoaºte
acum dreptul bisericii pe care o reprezenta în
România de a converti evrei. Dar, nota bene,
nici la aceastã datã, deci în plin coºmar
stalingradian, guvernul în care democratul
Petrovici este ministrul cultelor nu renunþã la
legea sîngelui. Convertirea, se aratã în
scrisoare, nu va avea nici un efect asupra stãrii
civile a botezatului  cu alte cuvinte, o nerecunoaºtere a valabilitãþii ei, deoarece, potrivit
legislaþiei în vigoare, pentru a deveni efectiv,
actul convertirii trebuia recunoscut ºi de cãtre
autoritãþi, ceea ce contravenea dispoziþiilor
guvernului. Aºa cum aratã Lya Benjamin,
aceastã politicã duplicitarã în care s-au implicat
autoritãþile antonesciene, inclusiv Departamentul Cultelor, condus de prof. I. Petrovici, a
fost sesizatã de Nunþiul Apostolic, care într-un
memoriu adresat guvernului la 28 martie 1943,
scoþînd în evidenþã haosul juridic creat în
legãturã cu legalizarea trecerii evreilor la
catolicism, aratã: Refuzul de a se înregistra la
oficiile de stare civilã schimbãrile de cult ale
evreilor este complet nejustificat ºi nu poate fi
decît o consecinþã, fie a nerecunoaºterii
caracterului legal al convertirii, fie greºitei
interpretãri a legii ºi a dispoziþiunilor
ministeriale.10
4) Cînd doamna Vrancea mã admonesteazã pentru afirmaþia cã Petrovici ar fi fost
ministru în guvernul Goga-Cuza care a introdus
numerus nullus în universitãþi, domnia sa are

dreptate sã atragã atenþia asupra inexactitãþii.
Dar pune dupã aceastã admonestare punct. Cum
punct? Sã nu fi ºtiut cercetãtoarea nimic din ce a
însemnat legislaþia introdusã de acest guvern în
istoria antisemitismului din România interbelicã? Ba ºtie foarte bine. Dovadã cã atunci
cînd doreºte sã-l admonesteze pe Volovici, îi
aminteºte cã evreii au fost excluºi din viaþa
culturalã româneascã înainte de instaurarea
dictaturii antonesciene, prin decrete-legi emise
de guvernul Goga-Cuza11 Nici o referinþã
asemãnãtoare în Coerenþa. Nu prea ar fi
convenit tezei. În schimb Paul Shapiro,
autorul celui mai detaliat studiu despre aceastã
scurtã guvernare, citeazã surse potrivit cãrora
încã de pe atunci Petrovici se dovedea a fi foarte
deutsch-freundlich (prietenos faþã de germani).12 ªi chiar de nu a introdus numerus nullus
în universitãþi, guvernarea din care fãcea parte
acum ºi Petrovici s-a declarat, prin gura premierului Goga, în favoarea unei stricte aplicãri a
principiului de numerus valachicus în cazul
tuturor minoritãþilor, ºi nu numai în cazul
ministerelor, ci în toate sferele vieþii naþionale.13
Acelaºi cercetãtor îl citeazã pe Alfred Rosenberg, care scria în 1943: Antonescu este de
fapt, astãzi, executorul testamentar al lui Goga;
ºi tot Shapiro îl citeazã pe Antonescu afirmînd:
Astãzi România împlineºte visurile ºi idealurile lui A.C.Cuza ºi Octavian Goga, pornind la
rezolvarea Problemei Evreiesti [în conformitate
cu] programul Nazist .14
Dar cînd e vorba de guvernarea GogaCuza ºi de ataºamentul democratic al lui
Petrovici faþã de valorile acestei guvernãri, nu
este necesar ca doamna Vrancea sã se oboseascã
scotocind prin surse strãine. În cele româneºti ar
fi putut descoperi cã Petrovici este cel care în
anul de dizgraþie 1937, la numai cîteva luni
înainte de a deveni ministru în aceastã
guvernare, þine la Ateneul Român o cuvîntare în
care se adreseazã lui A.C.Cuza cu urmãtoarele
cuvinte: Graþie activitãþii d-tale profesorale 
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completatã aºa de unitar ºi prin activitatea de
publicist  Universitatea ieºanã dobîndea o
fizionomie mai precisã, pregãtind în uzinele ei o
doctrinã, care avea sã fie evanghelia viitorului
apropiat. Petrovici afirmã în aceeaºi cuvîntare
cã idealul umanitarist nu este cel care se
potriveºte României la acea orã istoricã. Deºi
creºtine, ideile umanitariste, cu limitarea
egoismului naþional ºi cu îndemnul la uitarea de
sine, pot fi bine venite la popoarele pe deplin
cristalizate, dar foarte dãunãtoare la acelea în
curs de cristalizare. Acest din urmã caz este ºi
cel al României, unde, în momentul de faþã,
poporului nostru i se impune, fãrã ºovãire,
imperativul naþionalist.15 ªi nimãnui altcuiva,
potrivit celor afirmate cu ocazia sãrbãtoririi
plagiatorului antisemit, nu îi revine mai mult
meritul suprem... de-a fi întrevãzut de mult ºi
cu o implacabilã siguranþã, în ce loc se gãseºte
pe cadranul timpului, limba destinului nostru ºi
de-a fi elaborat o riguroasã doctrinã naþionalistã. Adresîndu-se direct venerabilului
octogenar, Petrovici remarcã: vedeþi, d-le
Cuza, epitetul suprem vi se cuvine în multe
privinþe  o aluzie deloc voalatã la aspiraþiile
fasciste ale profesorului ieºean. Democratul
Petrovici deplînge în continuare faptul cã pînã în
momentul sãrbãtoririi, caracterul intransigent
al doctrinei sale a fãcut ca autorul ei... sã nu fie
utilizat pînã acuma niciodatã la guvern. La
numai cîteva luni, Petrovici nu va mai avea
motiv sã se plîngã cã Alexandru Cuza nu a
cîrmuit încã þara aceasta, ºi va fi rãsplãtit cu un
fotoliu ministerial. Dar ºi în ajunul evenimentului, Petrovici remarca cu satisfacþie cã
cel puþin constatãm, din zi în zi tot mai tare,
cum partidele politice îi împrumutã idei ºi cã a
venit vremea, cînd convingerile lui Cuza,
odinioarã ideile unui om izolat, au devenit
axiome pentru toatã lumea cu milã de þarã ºi cu
rãspundere faþã de neam.16
Democratul Petrovici, apãrãtor din
umbrã (ºi nu numai!) al evreilor ºi oponent al
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rasismului, aºa cum îl doreºte doamna Vrancea,
gãseºte de cuviinþã sã-ºi expunã atitudinea
aprobatoare faþã de legislaþia antonescianã
bazatã pe legea sîngelui, cãutînd cu lumînarea
precursori atît ai acestei legislaþii cît ºi ai alianþei
cu Germania hitleristã. Într-o cuvîntare þinutã la
Iaºi la 18 octombrie 1942, cu ocazia inaugurãrilor statuilor (ah, statuile!) lui Titu Maiorescu,
Vasile Conta ºi A.D.Xenopol, profesorulministru menþiona: Conta a participat ºi el la
luptele politice, fãcînd profesie de un violent
antisemitism. În privinþa aceasta el rãmîne fãrã
îndoialã un precursor al vremurilor noastre.
Ceea ce, fãrã îndoialã, era adevãrat, Conta
numãrîndu-se printre primii intelectuali români
(alãturi de B.P.Haºdeu) care sã expunã o viziune
rasistã, potrivit cãreia sîngele românesc trebuia
ferit de contaminarea cu cel evreiesc.17 Dacã
Petrovici nu falsifica nimic, dar îºi asuma aprobativ, antisemitismul rasist al lui Conta, nu la fel
stãteau lucrurile cu modul în care îl menþiona
(chiar în continuarea citatului de mai sus) pe
Maiorescu. Aceasta, deoarece tot aºa precum ºi
Maiorescu este la rîndul lui un precursor, prin
faptul cã a denunþat cu convingere ºi tãrie
pericolul rusesc ºi a susþinut cã nu existã altã
scãpare decît alianþa strînsã cu Imperiul
german18. Cã era vorba de cu totul alt Reich,
cã lui Maiorescu nu i se putea nicidecum atribui
antisemitismul lui Conta, ce mai conta  sau ce
mai Conta?  faþã de cerinþele momentului?19
5) Sînt, de asemenea, luat la rost de
doamna Vrancea pentru faptul de a fi scris în O
tragicomedie cã Petrovici se dovedeºte a fi fost
un fel de Gogu Rãdulescu al guvernului
antonescian. Iatã cum sînt corectat: Nu
existã un Gogu Rãdulescu autor al unor articole
ºi conferinþe publice în rãspãr cu naþionalismul
primitiv ºi antisemitismul propagandei oficiale
ceauºiste, dar existã un Ion Petrovici autor al
unor articole ºi conferinþe publice în rãspãr cu
naþionalismul primitiv ºi antisemitismul propagandei oficiale antonesciene. Nu existã un Gogu
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Rãdulescu protestînd în Consiliul de Miniºtri
faþã de prevederile unui decret-lege semnat de
Ceauºescu, dar existã un Ion Petrovici
protestînd în Consiliul de Miniºtri faþã de
prevederile unui decret-lege semnat de Antonescu.20 Nu am avea, deci, de a face, în cazul lui
Petrovici cu laºitatea conformistã doveditã de
un Gogu Rãdulescu, bine cunoscut, printre
altele, pentru osanalele ridicate celui de-al
doilea Conducãtor.
Chiar aºa sã stea lucrurile? De protestul lui Petrovici ne-am ocupat deja. Dar, spre
surprinderea doamnei Vrancea, voi afirma cã
existã un Gogu Rãdulescu în posturã publicã
protestatarã. Ba, mai mult, existã pînã ºi un
ªtefan Voicu, cel care o va concedia de la Lupta
de clasã, în posturã similarã. Domnia sa nu are
decît sã facã minimul efort de a cerceta douã
colecþii, aflate, datoritã subsemnatului, la susnumitul Institut de Cercetãri Ruse ºi Est
Europene la Ierusalim. Este vorba de (ei bine,
da!) revistele România literarã ºi Era socialistã.
La data de 16 august 1986, în numãrul 19 al
României literare, doamna Vrancea îl va
descoperi pe Rãdulescu într-o posturã atît de net
anti-protocronistã (ºi deci, anti-ceauºistã) încît
ea va atrage atenþia unor cercetãtori demni de
acest calificativ.21 Înaintea acestuia, un ªtefan
Voicu se fãcea de asemenea remarcat (de data
acesta de umilul subsemnat) pentru o posturã
similarã, de care fãcuse dovadã cu zece ani
înainte, în Era socialistã datatã 15 aprilie 1976.22
Aºa cum afirmam însã în O tragicomedie,
asemenea rare luãri de poziþie nu pot constitui
circumstanþe atenuante, ele fiind (în cel mai
bun caz) mãrturia oportunismului care a marcat
cariera celor doi demnitari comuniºti. ªi pe cea
a lui Petrovici.
Oportunist, Petrovici? Ei bine, da! Sã
citãm dintr-unul din autorii preferaþi ai doamnei
Vrancea, rabinul Alexandru ªafran. Dupã 23
august 1944, scrie ªafran, În cele din urmã,
chiar ºi prof. Ion Petrovici a venit sã mã vadã.

Era o personalitate politicã cunoscutã, care
fusese ministru de mai multe ori ºi al cãrui
antisemitism îndîrjit nu era un secret pentru
nimeni. Cultivat, vechi profesor de filosofie, se
caracteriza printr-un oportunism extrem.23
Foarte tînãra Monica Lovinescu îl intuise ºi ea
pe Petrovici ca fiind mînat de un cras
oportunism, drept un filozof de salon, un dascãl
retorizant ºi limitat ce-ºi cedase ºtiinþa  cîtã era
 posturilor oficiale ºi fotoliilor de ministru, cel
care þinea ca ºi prietenii sã nu-l scoatã din
«excelenþã». Mai tîrziu, datoritã  ne spune
Monica Lovinescu  comportamentului lui în
închisoare, îºi va schimba pãrerea despre acest
prieten bun al tatei.24 Aºa se întîmplã cu
tinereþile ºi cu judecãþile lor: trec. Dar intuiþiile
adolescenþei nu sînt neapãrat greºite, dupã cum
vom afla.
Oportunist sau ba, mi se va rãspunde,
unde gãseºti un Petrovici cîntînd osanale
primului Conducãtor, asemenea celor cîntate de
Gogu Rãdulescu celui de-al doilea? Sã cãutãm
puþin. La data de 18 iulie 1941, cu ocazia
eliberãrii Chiºinãului, într-o cuvîntare rostitã la
radio, Petrovici vorbea despre providenþialul
Conducãtor care îºi lua acum cu cinste locul
în galeria autenticã a marilor noºtri cãpitani (cu
c mic!). Cu aceeaºi ocazie, domnul ministru
infirma afirmaþia groteascã...pe care au
difuzat-o unele posturi de radio, otrãvite de
ciudã, cînd au zis cã în rãzboiul acesta noi am
fost tîrîþi de voinþa Reichului.25 (Cititorul dotat
cu o cît de scurtã memorie se va întreba, desigur,
cînd ºi de cãtre cine se fãcea aceastã referinþã
la... Ceauºescu ºi la postul de radio Europa
Liberã?). Entuziasmul lui Petrovici nu se
rezuma însã la euforia, oricum inteligibilã, a
momentului.
În ajunul plebiscitului antonescian din
noiembrie 1941, vorbind din nou ascultãtorilor,
ministrul îi îndemna sã vadã în el un omagiu de
încredere deplinã în omul, care a sãvîrºit ceea ce
un altul nu putea sã facã ºi care nu poate fi
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înlocuit de nimeni. El vorbea de mari capitole
de luminã care aºteptau oºtile ajunse la
marginile Asiei26. Sunã, oare, cunoscut? Dar
omagiile nu se aduc numai Conducãtorului
(dupã cum îºi mai amintesc aceia dintre noi care
nu ºi-au pierdut total memoria), ci ºi celor aflaþi
în imediata sa apropiere. ªi iatã cã, dupã
cuvîntarea lui Mihai Antonescu la facultatea de
litere din Bucureºti la data de 19 martie 1942, îl
vom gãsi pe Petrovici în extaz în faþa
magistralei cuvîntãri. Magistralã sau nu,
ritualul cerea ca primul om în stat sã fie,
totuºi, cel mai evidenþiat. ªi Petrovici nu se
abate deloc de la ritual. Dacã Ceauºescu se va
întîlni ºi conversa cu predecesorii sãi,
ªtefan cel Mare ºi Mihai Viteazul, ministrul
cultelor (dar ºi al cultului!) va asigura auditoriul
cã, la ºaizeci de ani dupã ce Eminescu strigase
în a sa Doinã cãtre ªtefan: ªtefane, Mãria
Ta/Tu la Putna nu mai sta, domnitorul a
rãspuns, deºi oarecum tardiv: ªtefan cel Mare a
ieºit, ºi-a dat lespedea la o parte abia în zilele
Mareºalului Antonescu. (Aplauze). Era vorba
de zile de mare cotiturã a istoriei, în care
România avusese norocul Omului Providenþial, care se cheamã Mareºalul Antonescu.
(Aplauze). Mãreþia momentului ºi exemplul
mareºalului impuneau însã ºi un deosebit rol
celor pe care Petrovici îi reprezenta ca ministru,
adicã preoþilor ºi dascãlilor. Rolul era al unei
avangarde, numitã de Petrovici falangã. ªi
scopul ei nu putea fi decît acela de a cîºtiga cît
mai mulþi aderenþi recrutaþi din toate pãturile
Þãrii, ºi sã facem aºa prin propaganda noastrã ca
sã nu existe român conºtient care sã nu aibã
ambiþiunea de a figura în garda Mareºalului
Antonescu. (Aplauze prelungite ºi îndelung
repetate).27
Dar simpatiile profesorului Petrovici nu
erau impuse numai de cerinþele momentului
politic sau de cele ale demnitãþii pe care o avea
în stat. Încã din 1939 el se numãra printre cei
care susþineau conferirea titlului de academician
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lui Nichifor Crainic, afirmînd cã, dacã concepþia
acestuia de filosofie culturalã se poate fireºte
discuta, nu exista în schimb nimeni care
poate sã contesteze seriozitatea fundamentelor
ei precum ºi caracterul simpatic al unei
ideologii care preconizeazã în vîrtejul ºi
nesiguranþa actualitãþii, o ataºare solidã de
datinele trecutului, a cãror forþã a fost de atîtea
ori verificatã de atîtea generaþiuni. Cu alte
cuvinte, întemeietorul doctrinei ortodoxiste în
virtutea cãreia, mai tîrziu, Nae Ionescu avea sã
nege posibilitatea apartenenþei la naþiunea
românã a oricãrui creºtin ne-ortodox, se
dovedea pentru Petrovici un demn înlocuitor în
rîndurile academicienilor al ilustrului Octavian
Goga, în virtutea cãrui fapt, secþia literarã a
instituþiei vã roagã prin mine sã ratificaþi
chemarea sa în mijlocul instituþiei noastre ca
membru activ al acesteia.28
Despre potrivirea lui Crainic în posturã
de înlocuitor al lui Goga nu poate încape
discuþie. Doamna Vrancea, în articolul publicat
în martie 1992 în revista 22, aduce diferite
probe menite sã sprijine afirmaþia domniei
sale, potrivit cãreia am fi avut de a face în cazul
Petrovici cu un exponent al spiritului critic
împotriva ideologiei rasiste ºi a naþionalismului
primitiv, ce se constituie într-o exemplificare a
faptului cã existau demnitari guvernamentali
care gîndeau cu totul altfel în sînul elitei
antonesciene.29 Printre aceste probe se numãrã ºi
conferinþa Creºtinism ºi naþionalitate, rostitã
de Petrovici în 1940 ºi publicatã în formã lãrgitã
în 1942. Cum îi stã în obicei, însã, doamna
Vrancea omite sã citeze ceea ce ar infirma
democratismul ministrului. Printre altele, este
omisã referinþa drept exemplu edificator la
poporul german care este astãzi pilda cea mai
vie de naþionalism impetuos ºi care, pînã mai
deunãzi, adicã pînã la începutul veacului al
XIX-lea se lepãda complect de orice preocupare
naþionalistã. Pînã ºi cei trei mari corifei
literari, cari au fost fãuritorii emancipãrii literare

36

Politicã internã
germane, Lessing, Goethe ºi Schiller, sublinia
profesorul, fiecare era tot ce poate fi mai strãin
de preocuparea naþionalã. A trebuit sã aºteptãm
secolul trecut, spunea profesorul, pentru a vedea
în Germania isbucnind cu o forþã elementarã,
acest simþãmînt naþional, care a rãmas pînã
astãzi la locul de cinste ºi s-a potenþat simultan
la toate popoarele. Citatul este aparent
considerat de doamna Vrancea ca fiind
nesemnificativ. Nu îl reproduce, în consecinþã.
Dar nici cu Petrovici nu stãm mai bine la
acest capitol. Edificat, cultivatul profesor,
împrumutã concepte hegeliene, pe care, aºa
cum o fãcuse ºi Marx, le foloseºte anapoda.
Marx îl punea pe Hegel în picioare
împrumutîndu-i dialectica dar inversîndu-i
direcþia. ªi Petrovici împrumutã de la
filosoful german, dar uitã sã ofere citatul.
Dacã pentru Hegel statul modern constituia
întruchiparea altruismului universal, fiind
rezultatul combinãrii dialectice între altruismul
individualist tipic familiei ºi egoismul universalist tipic societãþii civile, la Petrovici avem de
a face cu un stat în care altruismul este prezent
dar, în acelaºi timp egoist, el limitîndu-se la
membrii aceleiaºi comunitãþi naþionale. Cu alte
cuvinte, familia hegelianã devine la Petrovici
stat.30
Tot nesemnificativã pare sã fie în ochii
doamnei Vrancea afirmaþia lui Petrovici, în
cadrul aceleiaºi conferinþe, cã deºi mediul
indispensabil al prosperitãþii creatoare culturale
este fãrã îndoialã libertatea de gîndire ºi
libertatea de exprimare, aceste libertãþi nasc în
mod automatic divergenþe de opinii.
Divergenþe care, se afirmã în continuare, sînt
binevenite în vremuri de stabilitate dar existã
ºi împrejurãri în care Statul, fie cã este tîrît în
vîrtejul unui rãzboi, fie din cauzã de descompunere moralã, are nevoie de mai puþine
divergenþe de pãreri, de mai multã coheziune ºi
disciplinã, ºi atunci evident cã se produce o
restrîngere a libertãþii.31 Evident? Evident

numai pentru cel care pune valorile comunitare
înaintea celor individuale  cazul democratului
ministru.
Cum se combinã, însã, ideea creºtinã
cu ideea naþionalã, se întreabã conferenþiarul.
Contradicþia, aratã el, este numai superficial
aparentã. Pe de o parte, creºtinismul reprezintã
altruismul pur, o simpatie umanã caldã, care
îmbrãþiºeazã toate neamurile egal. Deci, ceea
ce pentru Hegel era statul modern, pentru
Petrovici este creºtinismul. Pe de cealaltã parte,
ideia naþionalã are în schimb un puternic altoi
egoist ºi îºi îngrãdeºte elanurile de solidaritate ºi
capacitatea de sacrificiu în marginile comunitãþii sale naþionale. Cele douã idei, admite
profesorul, nu pot fi suprapuse nici cu cea mai
mare bunãvoinþã. Evident, doamna Vrancea se
grãbeºte sã reproducã acest citat, care ar fi o
ilustraþie a ºopîrlelor democratice folosite de
Petrovici în plin regim rasist. Sã fi pãrãsit
Petrovici ideea cã idealul umanist ºi cel
creºtin nu sînt deocamdatã potrivite unui
popor aflat încã în faza de cristalizare? Da,
dacã luãm de bune cele citate de doamna
Vrancea. Îndoielnic, dacã confruntãm citatele
domniei sale cu originalul.
Ce omite sã citeze doamna Vrancea? În
primul rînd, omite îmbrãþiºarea de cãtre Petrovici a viziunii potrivit cãreia iudaismul este
inferior creºtinismului. Petrovici analizeazã
acea religie din antichitate care este consideratã
îndeobºte ca o avangardã, ca o anticamerã a
credinþei creºtine, religia mozaicã, specificînd
cã acest crez se situeazã tot în zona religiei
inventate, adicã acolo unde Dumnezeu este
fãcut dupã chipul ºi asemãnarea omului. Avem
de a face cu un Dumnezeu care este crud,
pedepseºte pe copii pentru greºelile pãrinþilor,
pedepseºte popoarele pentru greºelile Regilor,
pedepseºte pe cei care au pãcãtuit fãrã intenþie,
ba de multe ori împinge pe cineva sã greºeascã
numai de plãcerea de a-l pedepsi. Mai tîrziu, în
epoca profeþilor, adaugã Petrovici, au început
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sã mijeascã cîteva idei mai apropiate de
Creºtinism, ca de pildã ideia mesianicã, cu toate
cã Mesia în concepþia lor era mai mult un fel de
erou naþional.32 Un fel de Antonescu al evreilor,
am comenta noi!
Toate acestea pot fi gãsite într-o lucrare
adusã de doamna Vrancea drept exemplu
edificator pentru poziþiile anti-rasiste, filosemite, ale celui care ocupa fotoliul ministerial
al Departamentului Cultelor ºi Educaþiei. Dar
omisiunile doamnei Vrancea nu se opresc aici.
Dînsa preferã sã treacã cu vederea deosebirea pe
care Petrovici o face între biserica ortodoxã ºi
cea catolicã, atribuind celei din urmã o tendinþã
de dominare mult mai accentuatã decît cea a
bisericii ortodoxe, ºi afirmînd cã ea s-a înþeles
totdeauna admirabil cu monarhia absolutã.
Lucrurile stau însã exact invers: biserica
occidentalã, afirmînd dubla legitimitate a
Cezarului ºi a Domnului, a introdus implicit
dubla autoritate, fãcînd loc astfel unei
incipiente negãri a autoritãþii unice. În schimb,
ortodoxia s-a supus dintotdeauna autoritãþii
statale. Doamna Vrancea cunoaºte foarte bine
aceste lucruri, ºi de aceea preferã sã le ignore.
Pentru cã dacã nu ar proceda astfel, ar trebui sã
redea afirmaþia fãcutã în continuare de Petrovici,
cum cã în cazul ortodoxiei, nu ar fi cedat nici
Biserica, nici Statul. Nu numai afirmaþia
profesorului este greºitã. Greºitã este ºi
perspectiva care ar face în cele din urmã posibilã
altoirea umanismului ºi a creºtinãtãþii pe
trunchiul miciurinist al naþionalismului. Lucrul
ar fi devenit posibil, potrivit lui Petrovici,
datoritã faptului cã la baza compromisului s-ar
afla acea trãsãturã a naþionalismului
românesc, care l-a fãcut sã fi fost totdeauna
defensiv ºi niciodatã agresiv. Cam aºa spunea
ºi Ilie Ceauºescu. Cu un asemenea naþionalism
defensiv acomodarea este destul de lesnicioasã,
pentru cã în definitiv ºi Cel de sus nu poate sã
admitã ca o pãrticicã din lume sã se substitue
întregului, ci mai de grabã voeºte ca fiecare
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pãrticicã sã-ºi pãstreze caracteristicele sale
proprii în ansamblul ordinei universale. Cele
subliniate de mine sînt reproduse de doamna
Vrancea, care însã, omiþînd caracterul
mazzinian al citatului nereprodus, denatureazã
sensul celui reprodus. ªi care este acest sens?
Naþionalismul român fiind lipsit de agresivitate,
el a fãcut posibilã atît respectarea valorilor
creºtine cît ºi transformarea bisericii într-o
bisericã naþio-nalã, fãrã ca acest lucru sã
stînjeneascã cu nimic creºtinismul instituþiei.33
Patriarhul Teoctist este, fãrã îndoialã, de acord!
Afirmaþia se republica în anul de graþie 1942,
cînd lipsa de agresivitate adusese trupele
române conduse de Omul Providenþial pe
meleaguri total strãine. Mai degrabã decît a fi o
disidenþã interioarã, ea este, în cazul cel mai
bun, un exemplu de inadmisibilã inconºtienþã.
ªtie doamna Vrancea ce ºtie cînd preferã sã
citeze trunchiat!
Doamna Vrancea îmi imputã mie
postura de procuror, un procuror ce substituie
actului de acuzare pentru crime împotriva
pãcii din anul 1949, ºi rãmas nepublicat pînã
în zilele noastre, un fals dosar judiciar. Cît a
fost dosarul de fals, în ciuda unor
inadvertenþe, am demonstrat deja. Departe
însã de mine gîndul de a trece cu vederea
faptul cã Petrovici ºi mulþi alþii au fost
condamnaþi de tribunale populare a cãror
independenþã juridicã este mai mult decît
îndoielnicã. Este ºi cazul mareºalului
Antonescu. Nici acesta sã nu fi fost criminal
de rãzboi? Cercetãtoarea de la Ierusalim
afirmã cã nu aspectul juridic o preocupa pe
dumneaei, ci efortul de a demonstra cã, în
sînul chiar al elitelor politice româneºti din
timpurile antonesciene, am avut de a face cu
încercãri de contracarare a propagandei
antisemite. Am vãzut în ce constau asemenea
încercãri. Mãrturisesc însã cã pe mine mã
preocupã, ba chiar mã îngrijoreazã, ºi
aspectul juridic, în sensul existenþei sau ba a
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responsabilitãþii colective acceptatã ca bazã
de funcþionare a tribunalului nürnberghez.
Absurditatea acuzaþiei de crime împotriva
pãcii este evidentã. ªi totuºi, nu tot ce este
absurd, este în acelaºi timp ºi ireal. Fiat
Justitia ar implica, în cele din urmã, anularea
acuzaþiei de crimã împotriva pãcii ºi
substituirea ei cu cea de co-responsabilitate
faþã de politica antonescianã. Cui i-ar mai
folosi, astãzi, un asemenea tãmbãlãu, nu ºtiu.
Pot însã sã afirm cu precizie cui i-ar dãuna:
interesului României de a se vedea integratã
în NATO ºi în Uniunea Europeanã,
organizaþii unde nu va intra cu statui
antonesciene (indiferent de guvernarea sub
care ele se înalþã) ºi nici cu reabilitãri
dubioase.
(va urma)
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Ipostaze non-obiective ºi excese ale
globalizãrii *
PETRU DUMITRIU
Globalizarea este unul dintre conceptele frecvent invocate în mediile politice ºi
academice. O datã cu eºecul rãsunãtor al
Organizaþiei Mondiale a Comerþului în
episodul Seattle 1999, a cãrui cauzã a fost
încãrcãtura socialã a noþiunii de globalizare,
termenul ºi-a fãcut ieºirea în stradã, unde este
de prevãzut cã va avea o carierã îndelungatã.
Globalizarea este deopotrivã un
concept la modã, utilizat cu o oarecare
superficialitate, dar ºi un fenomen de mare
complexitate care descrie atât realitãþi cât ºi
tendinþe care, scãpate de sub un control
raþional ºi participativ, ne pot fixa într-o
ordine mondialã imprevizibilã, cu mulþi
perdanþi ºi puþini beneficiari.
Deocamdatã,
dicþionarele
ºi
enciclopediile respectabile nu consacrã o
definiþie riguroasã ºi cuprinzãtoare a
globalizãrii. De aici ºi unele interpretãri laxe
ale conceptului. Acestea pot fi înºelãtoare nu
atât pentru dezbaterile teoretice, cât în
procesul de elaborare a unor strategii de
acþiune politicã. Principalul risc este de a se
limita discuþia la dimensiunea economicã ºi a
se inculca ideea cã globalizarea ar fi exclusiv
rezultatul unor forþe care acþioneazã în
mod necesar ºi obiectiv.
În cele ce urmeazã, voi încerca sã
conving cã globalizarea are o naturã multidimensionalã ºi nu este un fenomen imuabil
sau inevitabil, cãruia trebuie sã ne supunem ºi
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pe care sã-l asimilãm fãrã schimbãri, fãrã
nuanþe, în structurile societãþilor noastre, ca ºi
în modul de viaþã individual. Cu alte cuvinte,
chiar dacã multe din consecinþele sale sunt
involuntare, globalizarea nu este un fenomen
total inevitabil, nici prin natura sa, nici din
perspectivã istoricã. Demersurile sale ca ºi
valorile care o susþin nu sunt toate automate
sau autogenerabile. 1
Beneficiile globalizãrii, de netãgãduit
de altfel, nu fac obiectul prezentei analize,
deoarece ele sunt subliniate în majoritatea
referirilor la globalizare ºi susþinute activ de
apologeþii fenomenului. Mai multã reflecþie ar
fi utilã pentru a identifica excesele globalizãrii ºi a contesta mitul existenþei sale
obiective ºi naturale.
1. Dacã globalizarea reprezintã supremaþia
pieþei, cea mai flagrantã contradicþie între
afirmaþiile privind natura obiectiv-inevitabilã
a globalizãrii ºi realitate este cea privind
virtuþile mâinii invizibile care ar conduce
spre echilibru în manifestãrile pieþei. Dovadã
sunt instabilitatea, furtunile imprevizibile ale
fluxurilor financiare ºi mai ales inegalitatea
pe care dereglementarea ºi liberalizarea excesive le-au generat.
Nici teoria concurenþei perfecte nu stã
în picioare. Într-o epocã în care fuziunile de
dimensiuni gigantice duc la concentrãri de
putere fãrã precedent, în beneficiul a tot mai
puþine corporaþii transnaþionale, a vorbi
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despre libertatea pieþei ºi a concurenþei este o
glumã. Nu existã legislaþie internaþionalã care
sã reprezinte fie ºi o copie palidã a
legislaþiilor naþionale antitrust. Multiplicarea
în avalanºã a forþei corporaþiilor transnaþionale este un proces deliberat, nu unul care
ar decurge din efectul spontan al jocului
cerere-ofertã. Giganþii corporatiºti limiteazã
la maximum concurenþa la scarã globalã,
împãrþindu-ºi pieþe uriaºe între ei, permiþând
doar rivalitatea între firme ºi teritorii mici,
care servesc ca zone tampon ºi sunt menþinute
la periferia sistemului pe care îl dominã. Ce
fel de concurenþã liberã mai poate exista în
domeniile respective, când primele 10 mari
companii de pesticide controleazã 85%, ºi
acelaºi numãr de întreprinderi de telecomunicaþii 86% din piaþa mondialã ?
Interesul public este obturat, ca ºi
interesele colective ale oamenilor, care devin
doar segmente amorfe de consumatori. De
aceea, a miza exclusiv pe piaþã ºi a nu
recunoaºte cã existã necesitãþi sociale care nu
pot fi satisfãcute dând frâu liber forþelor pieþei
reprezintã o abordare dogmaticã ºi riscantã.
George Soros, un produs ºi un protagonist par
excellence al unor miºcãri speculative la scarã
globalã numeºte acest tip de dogmã fundamentalism de piaþã. El considerã cã este
falsã convingerea cã fenomenele economice
se supun unor legi irezistibile ºi obiective ºi
cã deciziile ºi structurile care se bazeazã pe
aceastã credinþã sunt destabilizatoare din
punct de vedere economic ºi periculoase din
punct de vedere social. 2
În plus, o serie de consecinþe ale
globalizãrii denotã abandonarea perspectivelor. Piaþa liberã ºi motorul sãu, profitul,
eficienþa pe termen scurt, au o incapacitate
funciarã de a lua în calcul valori perene,
neexprimabile în preþuri contabile. Sau, aºa
cum se exprima Jacques Cousteau de vreme
ce termenul lung nu are preþ pe piaþa de azi,

soarta generaþiilor viitoare nu intrã în
ecuaþia economicã.3
2. Globalizarea este efectul dezvoltãrii
tehnologice fãrã precedent, pe de o parte, al
liberalizãrii, dereglementãrii, privatizãrii,
deschiderii pieþelor naþionale la schimbul de
mãrfuri ºi servicii ºi fluxul de capital ºi
informaþii, pe de altã parte. Apologeþii
globalizãrii pun întotdeauna accentul pe
liberalizarea neselectivã ca singura alternativã la protecþionism, izolare ºi înapoiere
tehnologicã. Cele trei variante de eºec ale
racordãrii la globalizare sunt valabile. Totuºi,
acest mod de a prezenta lucrurile este unul
derutant prin omisiune. Eficienþa economicã
este într-adevãr esenþialã. Lipsa ei a dus la
prãbuºirea modelului egalitarist comunist.
Dar eficienþa trebuie sã fie un mijloc, nu un
scop în sine. Keynes identifica trei dimensiuni
fundamentale ale unei bune guvernãri: eficienþa economicã, justiþia socialã ºi libertatea
politicã. Or, expansiunea eficienþei economice în sine, în expresia îngustã a profitului
corporaþiilor multinaþionale furnizoare de
capital ºi de tehnologie avansatã, nu este
însoþitã de responsabilitate pentru impactul
social în spaþiul uman în care se manifestã.
Existã date suficient de convingãtoare
care atestã creºterea inegalitãþilor între
naþiuni, dar ºi în interiorul statelor, chiar
dezvoltate. Triumful pieþei este însoþit de
erodarea valorilor morale. Acelaºi capitalist
pur-sânge ºi promotor al societãþii deschise,
George Soros constatã cã în loc sã susþinã
anumite valori intrinseci, liderii politici îºi
doresc sã fie aleºi cu orice preþ ºi, datoritã
ideologiei predominante a fundamentalismului pieþei, acest comportament devine
pentru politicieni normal, ceea ce submineazã
postulatul pe care a fost construit principiul
democraþiei reprezentative.4
3. Libertatea politicã este afectatã dacã
guvernanþii sunt aleºi prin votul formal al

41

S.P. nr. 86/2000

Politicã externã
cetãþenilor, dar reprezintã interesele grupurilor care le finanþeazã campaniile. Democraþia însãºi riscã sã fie golitã de conþinut.
Piaþa, ca formã a libertãþii, devine în acest fel
non-libertate. Pe de o parte, asociem mental
libertatea economicã formelor de guvernare
democraticã. Pe de alta parte însã, creºterea
forþei ºi influenþei unor entitãþi transnaþionale
ne duc la întrebarea dacã nu cumva existã o
contradicþie între piaþa liberã, creatoare de
avuþie ºi valorile tradiþionale proprii guvernãrilor democratice? Apare percepþia cã
valorile dominante ale unei pieþe necontrolate
sunt incompatibile în esenþã cu imperativele
guvernãrii democratice.
O astfel de psihologie a dus la
ostilitatea demonstranþilor de la Seattle faþã
de Organizaþia Mondialã a Comerþului sau a
studenþilor de la Buenos Aires, victimele unor
programe de reducere a cheltuielilor pentru
învãþãmânt, împotriva Fondului Monetar
Internaþional. Piaþa încurajeazã inegalitãþile,
în vreme ce democraþia se bazeazã pe
egalitatea drepturilor ºi împãrþirea echitabilã a
ºanselor în societate. Piaþa încurajeazã
egoismul, în vreme ce democraþia îndeamnã
la compromis ºi moderaþie. Un lucru este
esenþial: oamenii au dreptul legitim sã aibã un
cuvânt de spus asupra instituþiilor care le
conduc viaþa. Atunci când guvernul ºi
parlamentul unei þãri sunt instituþiile care
conteazã în materie de guvernare, votul
cetãþeanului este important. Uneori însã, nici
cele mai avansate forme de reprezentare
democraticã nu pot influenþa consiliile de
administraþie ale corporaþiilor care le
controleazã o bunã parte din viaþa economicã
sau decidenþii din birocraþia FMI. Programele
cu care politicienii îºi ademenesc electoratul
nu rezistã în faþa presiunilor ºi condiþiilor
Fondului asupra actului de guvernare.
Reprezentanþii FMI îºi impun condiþiile, în
intimitatea rundelor de negociere cu
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autoritãþile alese, dar ºi la modul public, unui
electorat care înþelege ca votul sãu nu mai are
multã valoare. Mobilitatea formidabilã a
capitalului privat, la rândul sãu, nu depinde de
ciclurile electorale ºi nici de configuraþia
parlamentelor naþionale.
4. Judecãþile cu privire la natura obiectivã a
direcþiilor ºi formelor de exprimare a
globalizãrii nu sunt neapãrat spontane. Ele
sunt sprijinite de o ideologie: neoliberalismul. Globalizarea vãzutã ca produs
inevitabil al revoluþiei informatice ºi tehnologice este o invitaþie la acþiune neselectivã ºi
la supunere necondiþionatã faþã de forþele
pieþei. Societatea globalã are un centru ºi o
periferie. Centrul furnizeazã capital ºi impune politici, periferia le primeºte în diverse
forme de dependenþã ºi executã pe plan
naþional politici adaptate nevoilor capitalului
care îl însoþesc ºi nu ale utilizatorilor care îl
plãtesc. Beneficiile nu sunt egale. Existã
minoritãþi favorizate ºi majoritãþi care trebuie
sã accepte o anumitã stare de lucruri. Pentru
susþinerea ordinii este nevoie de ideologii.
John Galbraith constata cã este în natura
celor privilegiaþi sã-ºi promoveze propria
justificare politicã ºi deseori doctrina economicã ºi socialã ce le serveºte cel mai bine.
Nimãnui nu-i place sã creadã cã propria sa
bunãstare este în conflict cu nevoile
majoritãþii. A inventa o ideologie plauzibilã
sau, dupã caz, o ideologie moderat neplauzibilã în apãrarea propriului interes devine,
în acest fel, o cale normalã.5 Pentru globalizare, neoliberalismul este o astfel de ideologie.
5. O trãsãturã explicit non-obiectivã a
globalizãrii este acþiunea sa insidioasa asupra
manifestãrii celei mai profunde a subiectivitãþii fiinþei umane, cultura. Explozia
informaþiei digitale a deturnat aplecarea
omului asupra lui însuºi. Accesul prea rapid la
informaþie devine unul de suprafaþã ºi con-
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sacra triumful surogatelor culturale. Trãim
saltul de la efortul cerebral la confortul
digital. Simbolurile universalizate, atrofiate
la dimensiunea numericã a consumului ºi
recuperãrii imediate a investiþiei, asalteazã
simbolurile culturale autentice ºi rafinate,
distinctive de civilizaþie, sau dimensiunea
spiritualitãþii. Nu este un dat obiectiv faptul cã
filmul cu potenþã comercialã a triumfat asupra
cinematografiei de artã europene. Forþarea
consumului ameninþã supravieþuirea identitãþii. Libera concurenþã este înºelãtoare ºi în
acest domeniu. Fuziunile spectaculoase dintre
giganþii divertismentului nu lasã nici o speranþã opþiunilor culturale. Aceastã formã de
exprimare a globalizãrii nu este nici
ireversibilã, nici inevitabilã.
Uniformizarea culturalã este un
fenomen pe care îl forþeazã puternica
industrie de ºabloane ºi efecte speciale a
Hollywood-ului, împreunã cu forþele televiziunii globale. Dovadã în acest sens o
constituie presiunea extraordinarã asupra
produselor culturale, începutã cu ocazia
Rundei Uruguay a GATT (1986-1994). S-au
produs cu aceastã ocazie primele fisuri în
recunoaºterea naturii speciale a bunurilor culturale. Ulterior, ofensiva asupra profilului
distinct al bunurilor culturale a izbucnit cu o
forþã ºi mai mare cu ocazia negocierilor
asupra Acordului Multilateral cu privire la
Investiþii, care poate deveni un adevãrat
vehicul al sterilizãrii culturale. Disputele
asupra Acordului sunt de fapt expresia confruntãrii între industrie ºi culturã, între
rentabilitate ºi rezistenþã spiritualã. De altfel,
un ziarist de la El Pais se referea la acord ca
la o loviturã de stat a multinaþionalelor.
Mai devreme sau mai târziu, lupta
deocamdatã surdã dintre farmecul diversitãþii
ºi forþa uniformitãþii, se poate transforma în
revolta spiritului strivit de totalitarismul
comercialului. Aºa cum anticipeazã Pierre

Bourdieu va fi nevoie de o luptã între
puterea comercialã vizând extinderea la
scarã universalã a intereselor particulare ale
comerþului ºi ale celor care îl controleazã, ºi
o rezistenþã culturalã, fondatã pe apãrarea
operelor universale produse de cãtre
internaþionala denaþionalizatã a creatorilor6.
6. Evoluþia spectaculoasã a potenþialului de
comunicare în masã este efect ºi cauzã a
globalizãrii. Filozofia predilectã a marilor
companii de televiziune dominate de interesele corporaþiilor este consumatorismul.
Presiunea asupra publicului în direcþia creãrii
unor nevoi artificiale de consum este
formidabilã. Piaþa globalã ar urma sã se
transforme într-o masã de oameni cu gusturi
ºi necesitãþi omogene, adaptabile nevoilor de
expansiune ale corporaþiilor.
Pe plan axiologic, mesajul subliminal
este în permanenþã acela cã globalizarea este
un proces istoric inevitabil. Sunt create ºi alimentate mituri care estompeazã capacitatea
de a distinge clar distanþele tot mai mari care
îi separã pe sãraci de elite. Aºa cum aprecia
Paul Hawken, minþile noastre sunt asaltate
de o formã de comunicare care creeazã
dependenþã ºi serveºte sponsorii corporatiºti
al cãror scop este de a reorganiza realitatea,
astfel încât spectatorii sã uite lumea din jurul
lor7. Obiectivele sociale încep sã se îndepãrteze de câmpul acþiunii concrete ºi sã
rãmânã preocupante mai mult în discursurile
electorale.
Descrierea globalizãrii ca o forþã
eminamente pozitivã, care uneºte societãþi
diferite ºi le integreazã în satul global
îmbogãþindu-i pe toþi participanþii, este
criticatã ºi de observatorii fenomenului de
marginalizare a þãrilor în curs de dezvoltare.
Hamid Mowlana, de pildã, contrazice ºi el
aprecierile potrivit cãrora globalizarea este
produsul inevitabil al evoluþiei ºi progresului
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uman, ca ºi cum ar fi un proces organic,
guvernat de legile naturii. Departe de a fi o
evoluþie naturalã, globalizarea este rezultatul
unei opþiuni umane deliberate, care aparþine
unui puternic grup de naþiuni, corporaþii
transnaþionale ºi organizaþii internaþionale
care au interese specifice în acest proces8.
Globalizarea mass-media este vãzutã ca o
parte integralã a procesului, propulsatã de
aceleaºi ideologii, organizaþii ºi forþe, mesajul
difuzat la scarã globalã fiind unul de naturã
ideologicã, subiectiv ºi dependent de suportul
financiar ºi tehnologic, cu un rol subtil, dar
foarte eficient, de propagandã.
7. Îngrijorarea naþiunilor cu privire la anumite
forme de manifestare a globalizãrii a crescut
mai ales dupã puternica crizã financiarã
asiaticã. Încã nu s-a rãspuns complet la
întrebarea dacã aceasta a fost o evoluþie
inevitabilã datoratã fluctuaþiilor activitãþii
economice. Câteva concluzii se pot însã trage.
O serie de cauze sunt categoric interne ºi nu
þin de globalizare. Legãturi ilicite între
personalitãþi politice ºi anumite bãnci sau
societãþi private au generat riscuri morale,
creându-se impresia asocierii la interesele
publice. Piaþa funcþiona independent în raport
cu statul ca instituþie publicã, în vreme ce
ingerinþa factorilor politici ca exponenþi ai
unor interese limitate de grup era un loc
comun. Privatizãrile s-au fãcut în beneficiul
unor clientele politice ºi nu pe criterii de
competiþie autenticã. S-au creat monopoluri
artificiale, s-au fãcut împrumuturi în cercuri
vicioase care au adus beneficii unor entitãþi
private, în vreme ce costurile s-au transferat
în sarcina publicã. Pe de altã parte însã, aceste
excese s-au fãcut în numele virtuþilor
globalizãrii. Capitalul strãin a fost complice la
deformãrile funcþionãrii normale a pieþei, dar
a pãrãsit în panicã locul de îndatã de excesele
îi ameninþau propriile interese.
Pornind de la aceste constatãri
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sumare, Edy Lee contestã legitimitatea
liberalismului neîngrãdit al miºcãrilor de
capital care, ca substanþã a globalizãrii
financiare, ar aduce avantaje similare celor
ale liberului schimb. El recunoaºte cã trebuie
sã comparãm presupusele avantaje ale
liberalizãrii operaþiunilor de capital cu
enormele costuri economice ºi sociale ale crizelor financiare la care se expun þãrile care
nu reglementeazã miºcãrile de capital.9
Instabilitatea pieþelor financiare ºi problemele
pe care le creeazã sunt recunoscute chiar de
Soros, care pledeazã pentru o anumitã formã
de control al capitalului deoarece Expunerea
totalã a pieþelor financiare interne la
capriciile pieþelor financiare internaþionale
ar putea produce o instabilitate mai mare
decât ar putea suporta o þarã care a devenit
dependentã de capitalul strãin10.
8. O altã caracteristicã a globalizãrii este
divorþul dintre interesul limitat al unor
protagoniºti ºi responsabilitatea publicã,
divorþ vizibil în cazul marilor crize financiare
ºi cauzã a agravãrii problemelor sociale.
Martin ºi Schumman numesc acest fenomen
dictatura cu rãspundere limitatã11. Analizând criza financiarã din Mexic din 1995 ei
au constatat cã pânã ºi atotputernice instituþii,
precum guvernul SUA sau Fondul Monetar
Internaþional, au trebuit sã se supunã intereselor speculatorilor la scarã globalã, care
ameninþau echilibrul economiei mondiale.
Inocenta mânã invizibilã a lui Adam Smith
s-a transformat într-o forþã maleficã, pentru
care pieþele financiare s-au depãrtat de sfera
realului, iar riscul însuºi devine un bun
comercial. Faþã de aceste lumi virtuale ale
riscului, împotriva cãrora unele guverne sau
corporaþii pot sã se asigure, majoritatea þãrilor
în curs de dezvoltare ca ºi majoritatea clasei
mijlocii ºi pãturile sãrace din chiar þãrile
dezvoltate sunt profund vulnerabile.
Dar poate cel mai grav exces al
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globalizãrii este îndepãrtarea de nevoile
umane de bazã. Motorul principal al globalizãrii fiind expansiunea pieþelor, consecinþele
pe plan uman nu sunt gestionate ºi nici
controlate. Transformarea rapidã a normelor,
mãsurilor ºi instituþiilor pieþei nu este însoþitã
de protecþia pe mãsurã a oamenilor, drepturilor ºi aspiraþiilor lor. Raportul mondial cu
privire la dezvoltarea umanã12 reþine cel puþin
7 ameninþãri concrete asupra existenþei
indivizilor: instabilitatea financiarã ºi insecuritatea economicã; insecuritatea locurilor
de muncã; insecuritatea sanitarã; insecuritatea
culturalã; insecuritatea fizicã datoratã
creºterii ºi diversificãrii formelor de criminalitate; insecuritatea ecologicã; insecuritatea
politicã ºi colectivã.
Majoritatea acestor ameninþãri îºi
datoreazã existenþa sau acutizarea unor forme
necontrolate ale globalizãrii, printre care douã
sunt esenþiale. Prima este erodarea puterii
normative a statelor, diminuarea forþelor lor
economice ºi a bugetelor, presiunea ºi
influenþa capitalului strãin asupra politicilor
naþionale. A doua este inexistenþa unei responsabilitãþi definite ºi sancþionabile a
corporaþiilor transnaþionale. Acestea dispun de puterea indubitabilã pe care le-o oferã
resursele financiare ºi controlul asupra
resurselor umane celor mai calificate, dar nu
au nici o responsabilitate asupra impactului
social al activitãþii lor. În situaþii de crizã, aºa
cum s-a vãzut în Asia, capitalurile pleacã,
rãmânând guvernelor naþionale misiunea
aproape imposibilã de a rezolva probleme
sociale devastatoare. Nu putem decât sã fim
de acord cu David Korten când spune:
Corporaþiile nu au drepturi naturale sau
inalienabile. Corporaþia este un organism
public creat printr-un act public, prin
emiterea unei carte publice, pentru a servi
unui interes public. Noi, poporul suveran,
avem dreptul inalienabil sã hotãrâm dacã

scopul public intenþionat este servit ºi sã
stabilim proceduri juridice pentru a-i amenda
ºi a-i retrage unei corporaþii carta, oricând
dorim. Trebuie doar sã ne decidem13. Inserþia
corporatismului în sfera responsabilitãþii
sociale ºi legale este, prin urmare, necesarã.
În opinia noastrã, deºi existã
numeroase tentative de definire a globalizãrii, nici una nu are încã autoritatea ºi
cuprinderea necesare pentru a se impune.
Majoritatea pleacã de la dimensiunile sale
strict economice: liberalizarea comerþului ºi
miºcãrii capitalurilor, dereglementarea,
privatizarea, însoþite de capacitãþile fãrã
precedent de comunicare globalã. Principalele
deficienþe ale acestui tip de definire sunt
douã: ele nu descriu natura multidimensionalã a fenomenului globalizãrii ºi,
într-un mod subtil, folosesc ca diferenþã
specificã, tocmai acele aspecte care susþin
ipoteza necesitãþii obiective a fenomenului.
Aici îl salutãm pe Galbraith când spune cã
este necesarã schimbarea din temelii a
acestei viziuni ingenue ºi fataliste asupra unei
ordini mondiale fãrã guvern14.
Miza cea mare a globalizãrii nu este
însã libertatea comerþului sau accesul la
tehnologia comunicaþiilor, ci accesul la
puterea tradiþionalã a statului ºi a instituþiilor
sale. Noile centre de putere sunt alcãtuite din
oameni. Aceºtia sunt favorizaþi de actualele
consecinþe ale globalizãrii: ei sunt cei care
sunt instalaþi confortabil în instituþiile
dominante ºi, mai ales, cei care vând ceea ce
omenirea cumpãra15.
Dupã trecerea în revistã a câtorva
excese ale globalizãrii, care trebuie ºi pot fi
corectate, ºi constatarea implicaþiilor sale în
alte sfere decât cele strict economice, ajungem la concluzia cã trebuie sã existe o
trãsãturã comunã tuturor acestor forme de
manifestare. Prin urmare o definiþie trebuie sã
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meargã dincolo de manifestãrile globalizãrii
în producþie, distribuþia veniturilor, tehnologie, comunicaþii, culturã, mediu, forþã de
muncã etc.
Din aceastã perspectivã, ni se pare cã
o tentativã de a defini globalizarea laconic ºi
cuprinzãtor în acelaºi timp trebuie sã plece de
la izvoarele de putere din care se stimuleazã ºi
controleazã globalizarea. Din aceastã perspectivã, esenþa globalizãrii contemporane
putea fi descrisã, in nuce, ca procesul de
transfer al puterii efective de la state la
entitãþi non-statale ºi de diminuare a
controlului ºi influenþei guvernelor asupra
vieþii societãþilor. Aceastã definiþie nu are
poate suficientã acurateþe, dar ea descrie
numitorul comun al formelor de manifestare,
pozitive sau negative, ale globalizãrii. A porni
de la aceastã percepþie, nu înseamnã a ignora
alte posibile trãsãturi fundamentale. Ne ajuta
însã în a înþelege mai bine ce se aflã dincolo
de cliºeele pe care uneori le folosim cu
uºurinþã.

7
Citat în David Korten, Corporaþiile conduc lumea,
Editura Antet 1999
8
Hamid Mowlana, Globalization of Mass Media:
Opportunities and Challenges for the South, în
Cooperation South Number two 1998, UNDP
9
Eddy Lee, La crise financière asiatique. Les enjeu
dune politique sociale, Bureau International du
Travail, Genève, 2000
10
George Soros, op.cit
11
HansPeter Martin, Harald Schumann, Capcana
globalizãrii, Editura Economicã, 1999
12
Rapport Mondial sur le Développement Humain
1999, PNUD  De Boeck Université
13
David Korten, Corporaþiile conduc lumea, Editura
Antet 1999
14
J.K.Galbraith, Criza Globalizãrii, in Lettre
internationale, numãrul 33, ediþia românã, primãvara
2000
15
Smith, Naim op.cit.

CINE NE CITEªTE:
Pentru a înþelege realitatea social-politicã
din România, aºa cum este judecatã de
analiºti, este obligatoriu sã citeºti ºi Sfera
Politicii. Pot fi sau nu de acord cu opiniile
expuse aici, dar calitatea analizelor te
îndeamnã la un dialog serios cu autorii.

NOTE
* Text prezentat la sesiunea de comunicãri
ºtiinþifice Buna vecinãtate, regionalism,
globalizare, organizatã cu ocazia inaugurãrii
Centrului de Studii Regionale ºi Internaþionale
Piteºti, 29 septembrie 2000.

Daniel Dãianu

Gordon Smith, Moisés Naím, Des états remaniés.
Mondialisation, souveraineté et gouvernance, Centre
de Recherches pour le Développement International,
2000
2
George Soros, Criza capitalismului global. Societatea
deschisã în primejdie, Polirom  Arc 1999
3
Nathan Gardels, Schimbarea ordinii globale,
Inamicul public nr.1 este societatea de consum,
interviu cu Jacques Cousteau, Editura Antet 1998
4
George Soros, op.cit.
5
John Kenneth Galbraith, Societatea perfectã,
Eurosong & Book, 1997
6
Pierre Bourdieu, Câteva întrebãri pentru adevãraþii
stãpâni ai lumii, traducere din Le Monde, 14
octombrie 1999, în Lettre Internationale nr.33

Fost ministru de finaþe al României

1

S.P. nr. 86/2000

46

PETRU DUMITRIU  fost director al Direcþiei
ONU în cadrul Ministerului Afacerilor Externe,
actualmenmte ministru consilier la Misiunea
Permanentã a României pe lângã organizaþiile
internaþionale cu sediul la Geneva. Absolvent al
Facultãþii de Relaþii Economice Internaþionale ºi
al Academiei Mediteraneene de Studii Diplomatice. Autor a numeroase articole pe relaþii
internaþionale, operaþiuni de menþinere a pãcii ºi
alte teme legate de ONU ºi diplomaþia multilateralã.

IdeoSfera

Teme antisemite în discursul public (VII)
GEORGE VOICU
(9) Negarea/minimalizarea Holocaustului
Negarea ori minimalizarea Holocaustului în general sau, dimpotrivã, apologia
Holocaustului þin, desigur, de logica temelor precedente, apãrînd ca o consecinþã
fireascã a acestor alegaþii. Desigur, nu toate
discursurile antisemite ajung sã se raporteze
în acest fel la Holocaust, dar parte semnificativã din acestea o fac.
Cu toate cã sînt discursuri în care
tragedia evreilor în timpul celui de-al doilea
rãzboi mondial este recunoscutã ca realã,
admiþînd chiar ºi termenul de Holocaust,
multe sfîrºesc totuºi prin a-l relativiza. Iatã o
mostrã discursivã în acest sens:
Comemorarea Holocaustului le-a oferit
greu încercaþilor evrei un nou prilej de aºi absolutiza suferinþele istorice (Holocaustul rãmîne o mare tragedie, fãrã sã fi
fost nevoie de proporþiile delirante ce i sau dat ulterior) ºi de a culpabiliza
retroactiv popoare întregi.1
Ideea culpabilizãrii popoarelor,
enunþatã doar în exemplul de mai sus, îºi
gãseºte însã în alte discursuri antisemite
raþionalitatea economicã de care avea
nevoie pentru a nega completamente
genocidul suferit de evrei. Corneliu Vadim
Tudor are aceastã revelaþie:
înclin sã cred cã Holocaustul n-a fost
decît o stratagemã sionistã, pentru a
stoarce Germania cam de 100 miliarde de
mãrci, în 40 de ani, ºi pentru a þine sub
teroare pe oricine nu e de acord cu jugul

evreiesc2.
Argumentul acesta financiar este
folosit ºi de alþi retori antisemiþi3, el fiind  sã
spunem aºa  compatibil cu imaginea
istoricã a evreului, cu prejudecãþile ºi stereotipurile formate demult ºi care circulã încã
pe seama sa.
Ioan Buduca amãnunþeºte acest argument. Pentru aceasta, mai întîi invocã vina
istoricã a evreimii faþã de Germania celui deal doilea Reich (sic!). Astfel, referindu-se la
temerile pe care evreii le-au încercat deîndatã
ce Hitler a ajuns la putere, eseistul scrie:
Se simþeau [evreii din Germania  n.m.]
ameninþaþi de ideologia naþionalistã a
noului cancelar. Dar ce motive serioase ar
fi avut ºeful naziºtilor sã-i persecute?
Aveau vreo muscã pe cãciulã? Aveau. Au
contribuit la înfrîngerea Germaniei în
primul rãzboi mondial.4
Mai mult, evreii ar fi conspirat
împotriva miracolului economic hitlerist, a
socialismului de tip naþional pe care Hitler
îl testa cu succes uriaº, ceea ce contravenea
intereselor economico-financiare ale evreimii. Cum nazismul promitea sã fie o izbîndã
deplinã, evreii au fãcut tot ceea ce au putut ca
sã-l compromitã. Dar el era inocent.
Holocaustul, se poate deduce, e o invenþie
ideologicã, al cãrei dedesubt este unul financiar. Altminteri, cum spune Radu Thedoru,
Hitler ar fi fost un analist lucid al efectelor ºi
consecinþelor
acþiunilor
plutocratice
sioniste5, idee la care Ioan Buduca subscrie
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fãrã îndoialã. ªi nu numai el. Führer-ul
reprezintã un model atractiv ºi pentru alþii,
chiar dacã faptul e sugerat cîteodatã sibilinic6.
Discursul minimalizator sau negator
al Holocaustului depãºeºte însã adesea
raþionalitatea economicã de mai sus,
introducînd alte variabile explicative:
în al doilea rãzboi mondial au fost
sacrificaþi 600 de mii (ºi nu 6 milioane
cum pretinde de peste 50 de ani
propaganda iudaicã) de evrei europeni
care puteau fi salvaþi din lagãrele de
concentrare dacã s-ar fi acceptat oferta lui
Hitler din 1941, fãcutã prin intermediul lui
Adolf Eichmann, de a oferi 1 milion de
evrei europeni în schimbul a 10 mii de
camioane de transport americane.
Evreimea internaþionalã a refuzat, deoarece altele erau planurile criminale ale
Sanhedrinului (Guvernul mondial evreiesc, cu sediul la New York). Sanhedrinul
este un Guvern dictatorial terorist, care
prin intermediul cahalurilor (Guverne
evreieºti, bineînþeles secrete, din toate
Þãrile lumii) îi terorizeazã chiar pe evrei,
ajungînd pînã la asasinarea celor gãsiþi
vinovaþi de nerespectarea ordinelor
primite.7
Negarea adevãratei naturi a Holocaustului se serveºte însã ºi de argumente
noi, împrumutate din literatura antisemitã
internaþionalã. În acest sens, discursul antisemit din România post-comunistã nu putea
sã nu se inspire din Roger Garaudy. Cartea
acestuia, Miturile fondatoare ale politicii
israeliene, ºi-a gãsit rapid admiratori în
România, dispuºi sã-i popularizeze învãþãturile (în Puncte Cardinale, Adevãrul, chiar
în România literarã). Una din ediþiile
româneºti (se pare cã sînt douã pînã acum), cu
un tiraj  dupã toate indiciile (se poate
cumpãra aproape la orice stand de cãrþi) 
dintre cele mai mari, are înscrisã chiar pe
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prima copertã o frazã ademenitoare ºi
definitorie pentru Roger Garaudy:
Nu este vina mea dacã cei care mã acuzã
sînt tocmai aceia care au organizat o
afacere mondialã din vînzarea ciolanelor
bunicilor lor.8
Editorul încearcã astfel sã acroºeze
cititorii, sã le aducã la cunoºtinþã cã le-a sosit
marfa doritã sau drogul aºteptat. Care
vine în forme din ce în ce mai clare. Lui
Roger Garaudy i s-a publicat în româneºte nu
demult o nouã carte, în care negaþionismul
este de data aceasta la el acasã9. Filosoful,
marxist cîndva, tãgãduieºte în acest text nu
numai cifra de 6 milioane de evrei morþi în
Holocaust, ci ºi realitatea istoricã a camerelor
de gazare ºi, mai ales, a existenþei soluþiei
finale naziste în sensul vehiculat astãzi10.
Dacã se adaugã ºi învinovãþirea evreilor
pentru ascensiunea lui Hitler la putere în
Germania, acuzarea lor cã ar fi colaborat cu
Hitler, alegaþiile potrivit cãrora Talmudul îi
îndeamnã pe evrei la crimã (exemple fiindu-i
Ygal Amir ºi Baruch Goldstein, ambii
asasini de drept divin11 iudaic), se va putea
vedea cã fostul ideolog comunist nu este doar
un antisionist, aºa cum putea sã parã în ochii
unora care citiserã Miturile fondatoare ale
politicii israeliene, ci un antisemit militant12
(chiar dacã, retoric, el condamnã
antisemitismul).
Narcoticul acesta tare reprezentat de
cãrþile lui Roger Garaudy a avut efecte
imediate asupra discursului antisemit din
România, în a cãrui texturã s-a dizolvat cu
uºurinþã, fãcîndu-l adesea neidentificabil.
Cîteodatã, totuºi, el poate fi izolat. Iatã un
asemenea exemplu de idee antisemitã inspiratã de fostul ideolog al Partidului
Comunist Francez convertit astãzi la islamism:
sioniºtii au recurs la o diversiune cu totul
«originalã»: au provocat crime ºi veri-
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tabile masacre antievreieºti, ca ºi cum
acestea ar fi fost provocate ºi organizate
de forþe antisemite din þara respectivã,
pentru a-i înfricoºa astfel pe evrei ºi a-i
determina sã plece în Israel13.
Ion Coja, cãci lui îi aparþine acest text,
ar fi putut ºti cã aceastã ipoteza este în mod
evident absurdã, dacã ar fi avut în vedere
cronologia fenomenului imigrãrii evreilor în
Israel, direcþiile ºi, mai ales, valurile lui, dar
spectaculosul formulei garaudyene este
suficient pentru a-i paraliza chiar ºi bunul
simþ.
Dar nu numai argumentaþia lui
Garaudy este preluatã de literatura antisemitã
româneascã de azi, spre a putea anula
Holocaustul. Discursul public antisemit foloseºte ºi argumentul ºtiinþific occidental,
menit sã demonstreze în chip desãvîrºit,
pentru a spulbera orice îndoialã posibilã, cã
Holocaustul n-a existat sau, de a existat, el nu
trebuie individualizat în chip expres, pentru
cã tragedii de genul lui sînt cu duiumul în
istorie. Astfel, apar nume precum cel al lui
Fred Leuchter, care  se susþine în aceste texte
 ar fi dovedit cu ajutorul probele chimice
cã la Auschwitz, Birkenau sau Majdanek n-au
existat urme de cianurã, probã cã soluþia
finalã ar fi o închipuire ideologicã; sau cel al
lui Léon Degrelle, care ar fi demonstrat
imposibilitatea tehnicã a proporþiilor soluþiei
finale aplicate de naziºti evreilor14. În alte
publicaþii sînt invocate ºi alte autoritãþi
ºtiinþifice occidentale (Paul Rassinier,
Arthur R. Butz, David Irving ori Norman
Finkelstein), cãrora li se rezumã ideile în
formule de genul minciuna gazãrii evreilor
în lagãre sau pretinsul «holocaust»
nazist15, mitul camerelor de gazare16 ori,
minimalizator ºi ironic, industria Holocaustului. În aceste texte, negarea Holocaustului este fãrã drept de apel, fie cu
referinþã expresã la fenomenul ca atare (care

n-ar fi avut loc), fie cu referinþã la
semnificaþia sa (Holocaustul ar fi existat întro oarecare mãsurã, dar el ar fi astãzi instrumentalizat în scopuri materiale de cãtre evrei,
fiind astfel exagerat). Cît despre faptul cã unii
dintre aceºtia au fost condamnaþi de justiþie,
cum e cazul elveþianului Jürgen Graf, care a
primit nu demult o pedeapsã de 15 luni
închisoare pentru negarea Holocaustului, sau
cazul mai recent al istoricului britanic David
Irving17, negaþioniºtii români n-au decît
cuvinte de ocarã pentru justiþia în cauzã.
În acelaºi timp, sînt ºi texte care par sã
admitã cã naziºtii au comis masacre împotriva
evreilor, dar cã acest lucru  susþin acestea
mai departe, deschis ori deliberat confuz  nu
este cîtuºi de puþin reprobabil. Ideea aceasta
se întîlneºte în discursul antisemit cel mai
radical, de certã sorginte nazistã. Acest
discurs extrem pare sã raþioneze cam în
felul urmãtor: dacã naziºtii au recurs la
soluþia finalã, aceasta s-a întîmplat exclusiv
din pricina vinilor evreieºti, fiind, prin
urmare, legitimã. Un exemplu în acest sens îl
reprezintã textele lui Radu Theodoru în care
este teoretizatã chestiunea soluþiei finale.
Iatã un model de discurs antisemit nazist
extras dintr-una din cãrþile acestui autor:
Se pot aprecia Germania interbelicã ºi
naþional-socialismul ca factori de reacþie
ai naþionalului la agresiunea totalitaristã
a imperialismului iudeu ºi de menþinere a
echilibrului european. Desigur cã aºazisele democraþii occidentale ar fi dispãrut
dacã ramura iudaicã însãrcinatã de
Sanhedrinul mondial ar fi reuºit sã ducã
pînã la capãt iudeo-bolºevizarea Germaniei, dupã ce iudeo-bolºevizase Rusia ºi
Ungaria.18
Hitler apare astfel ca un salvator al...
democraþiei occidentale. Soluþia finalã a
salvgardat  se poate înþelege  civilizaþia
apuseanã. În aceste condiþii ideologice, în
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care se face practic apologia genocidului
comis de naziºti, minimalizarea sau negarea
Holocaustului susþinute în alte pãrþi devin,
prin contrast, simptoame întrucîtva benigne.
Cu un asemenea precedent, nazismul se simte
în drept de a se manifesta deschis. Un articol
intitulat Nimicirea minoritãþilor periculoase
sau pierderea statului19 poate astfel sã aparã
în presa scrisã în anul de graþie 1998.
(va urma)

reînhãmare, Librairie du Savoir. Librairie Roumaine
Antitotalitaire. Buletin confidenþial, nr. 16, noiembrie
1998
17
Înalta Curte de Justiþie britanicã l-a declarat pe David
Irving negaþionist, antisemit ºi rasist, fiind gãsit
vinovat de falsificarea de fapte istorice. Istoricul
britanic a fost de asemenea gãsit vinovat pentru faptul
de a-i fi fãurit lui Hitler un portret favorabil în privinþa
tratamentului aplicat evreilor; în cartea sa din 1977,
Rãzboiul lui Hitler, D. Irving afirmase cã Hitler nu a
ºtiut nimic despre masacrarea evreilor pînã în 1943.
18
Radu Theodoru, op. cit., p. 47.
19
Dragoº Dumitriu, Nimicirea minoritãþilor
periculoase sau pierderea statului, în Atac la
persoanã, nr. 11 (23), 16 martie 1998.
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Apreciez Sfera Politicii ca o revistã de
avangardã a societãþii româneºti. Doresc
sã felicit editorii ºi redactorii acestei
reviste pentru cã au reuºit, în toþi aceºti
ani, sã pãstreze o abordare serioasã a unor
subiecte multiple ancorate în realitatea
tranziþiei sau în trecutul încã nedesluºit pe
deplin.
Mult succes ºi viaþã lungã revistei Sfera
Politicii!

Theodor Stolojan
Fost Prim Ministru
al României

GEORGE VOICU  Doctor în Filosofie, conferenþiar universitar ºi Decan al Facultãþii de ªtiinþe
Politice ºi Administrative a Universitãþii Bucureºti.
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HOMO BALCANICUS *
În lucrarea sa Istoria
românilor din Pind. Vlahia
Mare (980-1259) apãrutã în
anul 1913 la Bucureºti, George
Murnu reproducea o epigramã
din secolul al XIV-lea, care,
dacã ar fi sã-i dãm crezare
autorului, circula în mediile
bizantine ºi rezuma prospectiv
prototipul celuilalt, barbar ºi
necivilizat: Vrei sã ºtii a lui
fãpturã?/ Vlah e dînsul din
nãscare/ Albanez la înfãþiºare/
Iarã dupã a lui þinutã/
Bulgaralbanezovlah.
Mai
tîrziu, acest homo balcanicus
creat de cultura greacã va
deveni sîrbalbanezobulgarovlahul, pentru a corespunde
unei realitãþi etnografice cît mai
cuprinzãtoare. Curios lucru, din
aceastã imagine lipseau exact
acele naþiuni care aveau vocaþie
imperialã în Balcani ºi care au
pus bazele determinãrii balcanice: grecii ºi turcii. Absenþa
grecilor este de înþeles întrucît
ei erau autorii profilului negrecului, în care tot ce nu aparþinea culturii elevate bizantine
era destinat alterizãrii ºi vrednic
de stãpînit. Surprinzãtoare este
absenþa turcilor, neincluºi, ca
* Maria Todorova, Balcanii ºi
balcanismul, trad. de Mihaela
Constantinescu ºi Sofia Oprescu,
Humanitas, Bucureºti, 2000, preþ
nemenþionat.

toþi ceilalþi negreci, în acest
mixtum composi-tum alogen.
Traducãtorul poemelor homerice în limba românã nu avea
cum sã ºtie cã peste opt decenii,
o autoare din spaþiul balcanic se
va rãzvrãti împotriva sîrbalbanezobulgarovlahului, aºa
cum a fost el construit ºi
demonizat, de astã datã de
Occident.
Maria Todorova este un
insider al Balcanilor care studiazã mecanismele de formare
a identitãþii celuilalt întîlnite
la modelul occidental de a se
raporta la celãlalt. Departe de
a fi un text al unui autor frustrat,
care replicã la construcþia
subiectivã ºi schematicã a Balcanilor de cãtre Occident, cu o
dozã dublã de subiectivism.
Cartea Mariei Todorova poartã
un rãzboi cu cliºeele care au
atras seturi de atitudini politice
ºi judecãþi de valoare faþã de
zona geopoliticã a Europei de
Sud-Est. Un sceptic ar putea
considera acest demers al
Todorovei ca pe unul donquijotesc, o luptã a unui cavaler
rãtãcitor cu un duºman pe care
numai el îl vede. Rãzboiul
Todorovei cu Occidentul ºi cu
conotaþiile negative ale cliºeului care însoþeºte astãzi discursul politic despre Balcani
are ca scop demontarea acestui
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discurs prin nominalizarea
deficienþelor de care acesta
suferã. Demersul deconstructivist al autoarei pleacã, simplu,
de la terminologia care defineºte reprezentãri ale realului,
les mots et les choses, pentru a
ajunge la mecanismele psihologice ale nevoii gîndirii umane
de a aºeza cunoaºterea în tipare
ºi la gradul de adecvare a tiparelor construite cu realitatea.
În ciuda faptului cã
autoarea nu practicã un discurs
antioccidental, din punctul de
vedere al acestui rãzboi poate fi
ea consideratã un critic
exclusiv al cliºeelor care greveazã imaginea Balcanilor în
Occident? Existã deja cartea lui
Edward Said, Orientalism,
campioana discursului resentimentar antioccidental care
deþine acest monopol. Maria
Todorova nu este saidianã în
acest sens al termenului. În
primul rînd, pentru autoare,
toatã discuþia despre orientalism este raportatã la axa EstVest ºi este o variaþie pe tema
raportului centru-periferie. Instabilitatea celor douã noþiuni
de Est ºi Vest produce
tensiunea discursivã între cele
douã pãrþi ºi existenþa raportului în sine. În sprijinul acestei
concluzii vine teoria orientalismelor interne, potrivit
cãreia cei aflaþi mai la vest au
tendinþa de a-i dispreþui pe cei
aflaþi mai la est, în interiorul
aceluiaºi spaþiu cultural. Construcþia geopoliticã pe axa Est-
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Vest este relativ recentã; ea este
o creaþie a modernitãþii (Larry
Wolff, autorul acestei interpretãri, este folosit de Todorova
pentru a susþine faptul cã
divizarea Europei pe axa EstVest este de datã recentã).
Autoarea exemplificã prin
desfãºurarea cruciadelor, primele percepþii reciproce între
estici ºi vestici, care s-au purtat
pe axa Nord-Sud în imaginarul
politico-milenarist medieval.
Aceastã axã s-a dezvoltat în
funcþie de polarizarea centru 
periferie existentã la un
moment dat, între Roma,
capitalã a lumii, ºi Imperiul
Romano-German ca potenþial
succesor al Imperiului roman.
În al doilea rînd,
Todorova denunþã folosirea
categoriilor globalizante de
Occident, Orient, Balcani
etc. Ea nu înceteazã sã propunã
o abordare particularã ºi
diferenþiatã a opiniilor occidentale despre Balcani în
interiorul paradigmei occidentale, în funcþie de gradul de
cunoaºtere a lor. Prin urmare, o
arheologie a numelui Balcanilor ºi a începutului individualizãrii lor geopolitice în
imaginarul occidental (prin
intermediul scrierilor cãlãtorilor strãini) este tratatã critic.
Se poate spune cã autoarea
selecteazã intenþionat pasajele
care sînt în mod evident cele
mai deficitare pentru a arãta
precaritatea interpretãrilor care
se bazeazã pe mãrturiile cãlã-
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torilor strãini prin Balcani sau,
în epoca noastrã, pe rapoartele
care sînt tributare cliºeelor
politice. Din acest punct de
vedere, o întrebare legitimã este
aceea dacã nu cumva autoarea
a început scrierea cãrþii cu
intenþiile deja conturate, acelea
de a arãta slãbiciunea ºi graba
Occidentului de a expedia în
tipare cunoaºterea celuilalt.
Orice specialist al problemei
orientale ori al Balcanilor este
de acord cã nu numai cã
Orientul Apropiat ºi Orientul
Mijlociu sînt termeni amorfi ºi
de atribuire creaþi de Occident,
dar ar trebui sã ne referim la
orientalismul otoman ºi turc ca
fiind total diferit de cel arab ºi
sã distingem între diferite tipuri
de orientalism arab. În acelaºi
fel, identitatea islamului este
problematicã, atît în sens
geografic, cît ºi cronologic
(p.28), incertitudinea intenþiilor
imparþiale ale demersului autoarei rãmîne valid. În acest
sens, Todorova este saidianã,
dar una soft, fapt mult mai
evident atunci cînd adnoteazã
pe marginea introducerii lui
George Kennan ºi al demersului îndoielnic al Fundaþiei
Carnegie din 1993, cu privire la
realitatea politicã din Iugoslavia extinsã la întreaga zonã a
Balcanilor. Alãturi de Kennan,
Robert Kaplan  autorul
celebrei Balkan Ghosts  este
una din þintele preferate ale
Todorovei, scandalizatã de afirmaþia acestuia potrivit cãreia
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originile nazismului, ca practicã esenþialistã, s-ar afla în
Balcani.
Este evident cã Imagining the Balkans nu urmeazã
discursul saidian, din cîteva
motive. Unul este acela cã, în
ciuda faptului cã Occidentul a
construit Balcanii ca pe un
sine incomplet din punct de
vedere rasial ºi religios,
Balcanii sînt parte a civilizaþiei
occidentale, Occidentul orientalismului, ºi din punct de
vedere rasial ºi din punct de
vedere religios. Un alt motiv
este acela cã, în discursul
despre ele însele, naþiunile
balcanice nu practicã un filon
anticolonialist. ªi totuºi, de ce
cartea Mariei Todorova poate fi
aºezatã în prelungirea unei cãrþi
ca aceea a lui Edward Said, din
moment ce Todorova însãºi
criticã demersul saidian? Autoarea se scuzã cã nu poate
tãgãdui orice legãturã cu Said,
pentru cã impactul teoriei sale
este atît de mare încît ar fi
imposibil a nega o legãturã cu o
teorie pe care lumea academicã
a interiorizat-o atît de mult încît
a devenit un automatism.
Scopul meu este acela de a mã
poziþiona faþã de discursul
orientalist ºi de a dezvolta un
fenomen ce pare identic, dar
este de fapt doar similar, pe care
îl numesc balcanism (p.26).
Critica Todorovei la adresa lui
Said este, pînã la un punct,
destul de inconsistentã. Pe de o
parte ea se pronunþã împotriva
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noþiunilor globale, aºa cum
arãtam mai sus, ºi-i reproºeazã
lui Said faptul cã atacînd
noþiuni ca Occident sau
Orient nu o poate face cu
argumente luate din arsenalul
autentic al Orientului
pentru cã îi conferã astfel un
statut ontologic real. Pe de altã
parte, ea aratã faptul cã opoziþia
dintre Est ºi Vest este
foarte veche ºi nu se aratã
scandalizatã de faptul cã vechii
greci îi dispreþuiau pe perºi.
Totodatã, autoarea nu considerã
cã foloseºte cliºee atunci cînd
aratã mãreþia civilizaþiei
Bizanþului ºi înapoierea culturalã ºi materialã a Occidentului în secolele VI-XI, ci
doar cã indicã rãdãcinile ºi
mecanismele ancestrale ale
fiinþei umane prin care se
produc tiparele despre celãlalt.
Pentru a încerca un rãspuns la
întrebarea de mai sus, se poate
lua în considerare analiza
anatemei, cîteodatã pripit aruncatã, de Occident asupra Balcanilor ca fiind un spaþiu al
violenþei naturale ºi ancestrale.
Demersul Fundaþiei Carnegie
din 1993 de retipãrire a unui
raport din 1913 (în care erau
analizate cauzele celor douã
rãzboaie balcanice) pentru a
explica criza iugoslavã, un
conflict de cu totul altã naturã
decît cel de acum 87 de ani, a
iritat-o pe Todorova. La aceasta
se adaugã ºi des vehiculatele
sintagme de violenþã ºi sãlbãticie proprii Balcanilor sau

apariþia substantivului balcanizare, ce implicã un sens total
depreciativ în analiza unei
situaþii explozive sau pe cale de
a exploda. La provocarea Occidentului adresatã violenþei
intrinseci a Balcanilor, Todorova rãspunde pãtimaº, atunci
cînd nu este sarcasticã (în
Balcani, oamenii se omorau
pentru ceva ce se petrecuse cu
500 de ani în urmã; în Europa,
datoritã unei memorii mai
vechi a civilizaþiei, ei se
omorau pentru ceva ce se
petrecuse cu 2000 de ani în
urmã  p.20). Ea se aratã
miratã de atitudinea oripilatã a
Occidentului faþã de atrocitãþile
petrecute în Balcani ºi nu ezitã
sã postuleze faptul cã violenþa
nu este restrînsã spaþial la o
anumitã zonã (Balcanii în cazul
de faþã), obiecþie întru totul
întemeiatã. Todorova contraatacã neinspirat cu exemple
asupra cãrora toate opiniile
exprimate sînt de acord cã sînt
demne de întreg oprobiul. Ea se
întreabã retoric-zeflemitor despre originile barbariei care au
generat Holocaustul, despre
victimele tehnologiei americane din Vietnam ºi Irak (ce
mai conteazã cã agresiunea
Vietnamului comunist ameninþa întreaga Asie de Sud-Est
sau cã Saddam Hussein invadase un stat suveran?!). Conform autoarei, explicaþia violenþei zace în existenþa unei
raþiuni, politice de regulã (sau
instituþii ale statului) care
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dirijeazã barbaria în propriul
sãu interes (p.217). Ceea ce
scapã din vedere Todorova este
incapacitatea Occidentului de
a-ºi explica sieºi sãlbãticia
internã a Balcanilor, de maniera
în care rude, prieteni, vecini se
pot ucide din cauza unui trecut
adesea neclar ºi manipulator.
Celebra butadã în care un
român îi spune unui prieten
maghiar cã vrea sã-l ucidã,
deoarece el abia ieri aflase cã
Mihai Viteazul ar fi fost omorît
de unguri în 1601, ilustreazã
perfect forþa de manipulare a
ideologiei, naþionaliste în cazul
fostei Iugoslavii. Occidentul
este uimit de dinamica
internã conflictualã a Balcanilor ºi nu de sãlbãticia lor;
sãlbãticia este doar un pretext
pentru a încerca explicarea
complexului mecanism care îi
face pe oameni sã treacã de la
bunã înþelegere la urã atavicã.
Ceva poate fi caracterizat ca
balcanic nu pentru cã ar fi
esenþialmente sãlbatic, ci
pentru cã logica internã internã
sau evoluþia acelui ceva þin
de domeniul blamabilului. De
altfel, Todorova însãºi nu este
consecventã, adesea obiectul
ironiei sale fiind chiar Balcanii.
Inconsecvenþa sa o va face sã
exclame cã teza mea este
aceea cã, în timp ce orientalismul are ca subiect diferenþa
între tipuri (atribute), balcanismul trateazã diferenþele în
interiorul unui tip (subl.m.)
(p.39). Pentru ca, în final,

S.P. nr. 86/2000

Cãrþi ºi autori
autoarea sã restrîngã la dimensiuni interne conflictele din
lumea occidentalã (p.290), un
demers care promite un alt tip
de analizã.
Polemica aparatului
teoretic al cãrþii este excedatã
de circumscrierea spaþialã a
Balcanilor. Unde încep Balcanii ºi unde se terminã? Cine
face parte ºi cine nu face parte
din Balcani? Comentînd teoriile care definesc Balcanii ca
pe o zonã intermediarã între
Europa ºi Asia, ceva de
mijloc, Todorova face o
paralelã, folosind teoriile care
definesc centrul, între Balcani ºi Europa Centralã. Dacã
Balcanii ºi Mitteleuropa sînt
construite cam dupã aceleaºi
teorii, aceasta înseamnã cã ele
ar trebui sã fie cam acelaºi
lucru. În sensul în care
centrul deþine proprietãþi ale
celor douã extreme, atunci
Balcanii ºi Mittteleuropa seamãnã. ªi exemplul cel mai
potrivit este România 
exceptînd fosta Iugoslavie 
care este acum singurul stat
creat din fragmente de Balcani
ºi Mitteleuropa  unde coexistã
elemente de balcanism ºi
central-europenism. Dacã fosta
Iugoslavie este exemplul care
ilustreazã conflictele generate
de falia lui Huntington, România este contraexemplul care
infirmã teoria ciocnirilor civilizaþiilor. Desigur cã aceste
douã exemple comportã analize mult mai aprofundate, dar
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volumul Mariei Todorova este un
bun motiv pentru români de a
reflecta la pluralismul lor
identitar. Românii sînt fie aruncaþi
din Balcani, fie consideraþi
graniþa nordicã a acestora. Sarcasmul Todorovei nu-i ocoleºte
nici pe români, moravurile lor,
latinitatea de care fac atîta paradã.
Nu e mai puþin adevãrat cã
Todorova manevreazã cîteodatã
stîngaci textele despre români.
Atunci cînd citeazã Rinocerii lui
Eugene Ionesco în analiza
aderenþei la legionarism a tinerilor
intelectuali români ai generaþiei
anilor 30, Todorova þine sã adauge despre autor cã este cel mai
puþin român, de parcã Ionesco ar
fi scris diatriba antitotalitarã
datoritã originii sale franceze ºi nu
datoritã convingerilor sale. Ca sã
nu mai amintesc cã  atunci cînd
deplînge dislocãrile de populaþie
în perioada dintre 1912-1922  îi
menþioneazã pe greci, musulmani
ºi bulgari ca fiind victime ale
exodului neglijîndu-i pe cei circa
110.000 de aromâni expulzaþi din
Bulgaria; iar minoritãþile aromâneºti din Grecia ºi Albania nu
existã pentru ea.
Ceea ce este totuºi
remarcabil în demersul Mariei
Todorova vizeazã subminarea
cliºeelor tradiþionale ale istoriografiilor naþionale balcanice
referitoare la Imperiul otoman.
Nu omite sã adauge, totuºi, cã
principala vinã pentru balcanizarea Balcanilor ºi pentru
ruperea lor de Europa îi revine
moºtenirii otomane, ale cãrei
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evidente eºecuri în politicã ºi
administraþie le criticã apãsat.
Adesea, autoarea îºi îndreaptã
critica ºi împotriva statuluinaþiune balcanic ºi a discursului
istoric profund conflictual pe care
istoriografiile naþionale balcanice
îl practicã de un secol ºi jumãtate
încoace. Fãrã a epuiza dezbaterile
pe marginea cãrþii Mariei Todorova, tema Balcanilor rãmîne în
actualitate. Ea este un spectru
[care] bîntuie cultura occidentalã
 spectrul Balcanilor. Toate
puterile lumii au constituit o
alianþã sfîntã .

Steliu LAMBRU

CINE NE
CITEªTE:
Citesc cu mare plãcere Sfera
Politicii fiindcã de multe
ori, prin analizele sale eretice ºi iconoclaste îmi
contrazice multe idei primite necritic ºi-mi lumineazã cotloanele spirituale
unde se strâng platitudinile
auzite sau citite în grabã în
alte pãrþi.

Bogdan Baltazar
Preºedintele
Bãncii Române pentru
Dezvoltare, Groupe
Société Générale
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Depãºirea metanaraþiunilor
politice? *
Modernitatea politicã a
impus dihotomia dintre stînga ºi
dreapta, accentuînd astfel o
relativã standardizare conceptualã: politica poate fi gînditã fie
în termenii socialismului, fie în
cei ai liberalismului (chiar ºi
atunci cînd acesta din urmã este
subîntins unui cadru conservator,
precum cel din Marea Britanie).
Prelungirile acestei dihotomii se
rãsfrîng pînã în secolul al XXlea, cînd neoliberalismul ºi, respectiv, social-democraþia, sînt
percepute tot în termenii distincþiei dintre dreapta ºi stînga.
Scrierile asupra valorii conceptuale a acestei dihotomii, pentru
timpurile contemporane, încep a
se derula mai ales o datã cu
ultima decadã a secolului nostru,
cînd, în plinã perioadã postmodernã  ceea ce presupune
renunþarea la fundamente ºi, în
acelaºi timp, opþiunea pentru
fragmentar  renumiþi sociologi
ºi politologi încep sã se întrebe:
ce se aflã dincolo de dreapta ºi
stînga? Sau, cu alte cuvinte, este
posibilã o depãºire a dihotomiei?
Pe aceastã linie de gîndire se
înscriu ºi cîteva dintre lucrãrile
lui Anthony Giddens, director al
London School of Economics
* Anthony Giddens, The Third
Way and Its Critics, Polity
Press, Cambridge, 2000.

and Political Science, renumit
sociolog în spaþiul occidental,
mai ales datoritã unor lucrãri
precum The Nation-State and
Violence (1987), The Consequences of Modernity (1990) ºi
A Contemporary Critique of
Historical Materialism (1995),
dar foarte puþin cunoscut ºi deloc
tradus în spaþiul autohton. Este
vorba despre lucrãri precum
Beyond Left and Right (1994)
ºi The Third Way: The
Renewal of Social Democracy
(1998), ce vin sã ofere un rãspuns
la problema depãºirii distincþiei
moderne dintre stînga ºi dreapta.
Cartea din 1998, ce
apare într-o perioadã în care au
loc dezbateri cu privire la noua
orientare a social-democraþiei,
atît europene, cît ºi americane
(vezi, în acest sens, ideea noului
progresism dezvoltatã de democraþii americani) ºi în care sînt
implicate nume precum cele ale
lui Clinton, Blair, Schroder, Kok
ºi DAlema, intenþiona sã scoatã
în evidenþã ideea conform cãreia
dacã social-democraþii urmãresc sã aibã o realã valoare în
lume, doctrinele lor trebuie sã fie
regîndite la fel de radical precum
acum o jumãtate de secol, cînd
social-democraþia s-a despãrþit în
mod original de marxism.
Third Way and Its
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Critics, apãrutã în anul 2000 la
Polity Press, este o completare a
discursului lui Giddens din
lucrarea sus-menþionatã, conþinînd, în acelaºi timp, ºi rãspunsurile pe care sociologul britanic
le dã diferitelor critici aduse, pe
palierele formal ºi intensional,
sintagmei de politicã a celei de-a
treia cãi (third way politics).
Astfel, cartea redã, în prima
parte, un rezumat al criticilor
aduse lucrãrii din 1998, fie din
perspectivã liberalã, fie din aceea
a neo-marxiºtilor, reia, în pãrþile
a doua, a treia ºi a patra cîteva
dintre argumentele mai vechi,
privind importanþa depãºirii
dihotomiei moderne dreapta/
stînga prin politica celei de-a
treia cãi, trateazã problema resemantizãrii ideologice a social-democraþiei, relaþionatã cu
probleme precum cele privind
guvernãmîntul, statul, strategia
economicã ºi inegalitatea socialã, pentru a încerca sã demonstreze, în final, cã numai acest tip
de politicã poate face faþã în mod
serios problemelor implicate de
procesul globalizãrii societãþii.
Dar ce înseamnã, în
fond, politica celei de-a treia cãi?
Aceasta nu este, aºa cum au
încercat sã arate unii autori (vezi
articolul lui Alan Ryan din
Dissent, 46/2, Spring 1999,
intitulat Britain: recycling the
third way) nici o resurecþie a unei
idei mai vechi, aparþinînd Noului
Liberalism britanic de la începutul secolului, dar nici o
încercare de a ocupa un tãrîm de
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mijloc între socialismul decãzut
ºi filosofia pieþei libere, o altã
criticã menþionatã de Giddens.
Departe de a putea fi conceputã
numai într-o manierã negativã,
prin opoziþie fie cu neoliberalismul, fie cu ideologia vechii
stîngi, politica celei de-a treia cãi
este preocupatã, în principal, cu
restructurarea doctrinei socialdemocrate, astfel încît ceasta sã
fie capabilã sã ofere rãspunsuri
coerente proceselor gemene
ale globalizãrii ºi informatizãrii
economiei. Third way politics
presupune, mai mult decît atît, o
depãºire a distincþiei stînga/
dreapta, prin realizarea unui bricolaj, în maniera proprie
postmodernitãþii, între elementele încã valabile epistemologic
ºi aplicabile în praxisul sociopolitic, specifice, pe de o parte,
neoliberalismului, iar pe de altã
parte, social-democraþiei. Pentru
a argumenta în favoarea necesitãþii depãºirii unor naraþiuni
politice totalizatoare (ca sã
folosim termenii lui Lyotard)
precum dreapta ºi stînga,
Giddens reitereazã tezã aparþinînd politologului Norberto
Bobbio care, în cartea sa Left
and Right (1996, trad. rom.
1998) arãta cã trebuie sã pãrãsim
ideea cã stînga ºi dreapta
reprezintã singura linie de
diferenþã în politicã ºi cã, astãzi,
stînga ar trebui definitã în funcþie
de valorile sale, iar nu prin
opoziþie cu piaþa liberã. Avînd
convingerea cã lumea postmodernã, aflatã în proces de
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globalizare, nu se mai poate clãdi
pe distincþiile fondatoare ale
modernitãþii, Giddens traseazã
caracteristicile politicii celei de-a
treia cãi. Astfel, dincolo de faptul
cã acceptã logica lui 1989 ºi
dupã, politica celei de-a treia cãi
susþine cã cele trei zone de
maximã importanþã ale puterii 
guvernul, economia ºi societatea
civilã  trebuie sã colaboreze în
interesul solidaritãþii ºi dreptãþii
sociale. Apoi, ceea ce propune
politica celei de-a treia cãi este
un nou contract social, construit
pe o singurã teoremã: nici un
drept fãrã responsabilitãþi. Cu
alte cuvinte, cei care profitã de
bunurile sociale trebuie nu doar
sã le foloseascã responsabil, dar
ºi sã ofere comunitãþii ceva în
schimb. Mai mult decît atît, în
sfera economicã, politica celei
de-a treia cãi încearcã sã
dezvolte ºi sã reconcilieze mecanismele creºterii economice
cu reforma structuralã a statului
bunãstãrii generale. În noua
economie informaticã, garantarea succesului economic depinde de capitalul uman ºi social.
Mergînd mai departe, politica
celei de-a treia cãi insistã asupra
maximizãrii egalitãþii în privinþa
oportunitãþilor de care dispun
indivizii, ceea ce nu vine în
contradicþie cu încercarea de a
construi o societate diversificatã.
Nu în ultimul rînd, politica celei
de-a treia cãi urmãreºte cu
seriozitate avansul procesului
globalizãrii, încercînd sã rãspundã schimbãrii globale atît la
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nivel local sau naþional, cît ºi la
nivelul întregii lumi.
Se poate spune, aºadar,
cã politica celei de-a treia cãi
cautã o bazã diferitã pentru
ordinea socialã, atît în comparaþie cu stînga tradiþionalã, cît
ºi cu filosofia pieþei libere.
Cu toate acestea, criticile nu au întîrziat sã aparã, cea
mai interesantã ºi mai solid
argumentatã dintre acestea fiind
cea a lui Ralf Dahrendorf, pe
care însuºi Giddens o redã, în
cartea sa. În eseul intitulat
Whatever happened to liberty, ºi
publicat în numãrul din 6
septembrie 1999 al revistei
New Statesman, Dahrendorf
susþine cã a treia cale presupune o istorie dubioasã, ce þine
de la Franco la Tito, referindu-se,
de obicei, la forme antidemocratice ale politicii. Pentru
a-ºi argumenta critica asupra a
ceea ce el numeºte conceptul
Giddens-Blair, Dahrendorf aratã
cã problema libertãþii este una
care apare foarte rar în
discursurile  fie ele teoretice ori
politice  promotorilor acestei
politici. Susþinãtorii politicii celei
de-a treia cãi vorbesc, întradevãr, despre comunitate, dar
eludeazã deliberat importanþa
centralã a libertãþilor democratice. De aceea, conchide
Dahrendorf, ne-am putea întreba
dacã liniºtea curioasã asupra
valorii fundamentale a unei vieþi
decente  libertatea, foarte
vechea libertate, dacã doriþi  nu
va transforma, involuntar, acest
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episod politic într-un element al
unei evoluþii periculoase.
Desigur, sintagma de
politicã a celei de-a treia cãi va
incita, în continuare, multe
spirite, ca orice noutate. Cartea
lui Giddens se recomandã însã
ca o lecturã necesarã, dincolo de
orice dubiu ideologic, nu doar
specialiºtilor interesaþi de
ultimele evoluþii doctrinare din
spaþiul occidental, ci ºi analiºtilor
vieþii politice româneºti, care pot
descoperi în aceasta sursa unor
concepte (precum cele de a

treia Republicã, economie
informaticã, o altfel de
politicã, noul contract social
etc.) preluate sau parafrazate de
partidele social-democrate autohtone. Nu ne rãmîne, aºadar,
decît sã spunem cã ideile, chiar
politice, sau mai ales politice,
sînt fãcute  cum altfel?  pentru
a fi transmise, dar ºi pentru a fi
supuse unei critici specifice
societãþii deschise.

Daniel ªANDRU

*
* *

Nici alb, nici negru
Românesc! *
Colecþia Societatea
politicã, editatã de Polirom,
sub al cãrei titlu sunt adunate
cãrþi care trateazã fenomenul
social din punct de vedere
economic ºi mai ales politic,
cuprinde ºi câteva lucrãri de
sociologie aplicatã. Volumul
Nici alb, nici negru, al doilea
semnat de binecunoscutul ºi
foarte apreciatul sociolog
Aurora Liiceanu în cadrul
acestei colecþii, face parte din
aceastã ultimã categorie.
Aceastã carte repre* Aurora Liiceanu, Nici alb,
nici negru, Ed. Polirom, 2000,
222 p.

zintã un decupaj de istorie a
unui sat obiºnuit [ ] se referã
la cincizeci de ani din viaþa
acestui sat care nu are nimic
excepþional. Nici celebritãþi,
nici calamitãþi ºi nimic altceva.
Nimic deosebit, am putea
spune. (p.7) Astfel îºi prezintã
autoarea subiectul ales pentru a
fi împãrtãºit cititorilor: ca pe o
istorie oarecare a unor oameni
oarecare dintr-un sat oarecare.
Ceea ce face însã ca discursul
Aurorei Liiceanu sã fie unul cu
deosebire interesant, atât pentru un specialist, cât ºi pentru
un cititor mai puþin familiarizat
cu problematica sociologicã,
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este scoaterea în evidenþã a
istoriei mai mari, cea a
tuturor prin evocarea istoriilor personale (p.7). Deºi
mãrunte, aceste istorii devin
mai degrabã pitoreºti prin
particularitatea stilului de a
povesti propriu fiecãrui individ
care îºi dezvãluie astfel o parte
din existenþã. O introducere ce
poate fi numitã pe drept cuvânt
iniþiaticã familiarizeazã cititorul cu scopul urmãrit de
autoare ºi îi furnizeazã instrumentele necesare unei bune
receptãri a poveºtii.
Satul Surani, un sat
românesc la fel cu oricare altul,
este privit, prin prisma
locuitorilor sãi, de-a lungul a
cincizeci de ani, timp care a
cuprins ultimele zbateri ale
rãzboiului, lunga perioadã de
comunism traversatã de
România, ca ºi perioada de
tranziþie imediat urmãtoare
revoluþiei din decembrie 1989.
Cartea oferã cu deosebire o imagine foarte amplã a
societãþii rurale comuniste.
Accentul cade pe schimbãrile
de mentalitate survenite în
urma introducerii unei noi
orânduiri în viaþa socialã a
satului. Astfel, mãrturia unei
femei care a fost membru de
partid ºi primãriþã oferã imaginea unei lumi în transformare, în care autoritatea
revine într-o proporþie din ce în
ce mai mare  pânã la acapararea totalã  Partidului
Comunist. Mai mult de nevoie
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decât de voie, mai degrabã
pentru a-ºi asigura supravieþuirea decât din convingere,
femeia a devenit activistã ºi
chiar s-a implicat în ceea ce i se
spunea sã facã. Oamenii din sat
au respectat-o, deºi nu întotdeauna au ºi aprobat-o. A fost
înlãturatã la un moment dat,
pentru o perioadã, pentru cã nu
a respectat întru totul doctrina
de partid. A intrat într-o
bisericã
Exemplu de comunist
uman, care a intrat în partid
din necesitate, pentru salariu,
sã cresc copilu, sã fiu în
rându lumii (p.54), primãriþa
din Surani nu este ºi reprezentativã pentru ceea ce a
însemnat activitatea partidului
în sat. Astfel, în memoria oamenilor au rãmas ºi comuniºti
absoluþi, care nu o datã au
arestat þãrani ºi au abuzat de ei.
În afarã de activiºtii de
partid, un element important al
comunismului  aºa cum se
manifesta el la Surani  îl
reprezintã colectivizarea. Moment de cotiturã în viaþa
societãþii sãteºti, colectivizarea
adus cu sine schimbãri esenþiale ºi ireversibile nu numai în
psihicul individual, ci ºi în cel
social. De altfel, satul a cedat
greu pãmânturile de la câmp.
Mai bine zis, aºa cum mãrturiseºte primãriþa, ceapeul s-a
fãcut forþat, cei care au
renunþat benevol fiind prea
puþini pentru a reprezenta o
categorie reprezentativã. Co-
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lectivizarea a fost începutul
destrãmãrii comunitãþii. Lumea s-a stricat dupã rãzboi cu
desãvârºire, spune un þãran.
S-a stricat de tot. N-a mai fost
ce era-nainte. Oamenii era mai
uniþi. Ne-nprumutam. Era mai
uniþi. O sãteancã mãrturiseºte:
Surãnenii s-a fãcut rãi
acuma oamenii-s rãi, mincinoºi. Pãrinþii lor nu-i ºtiu de
rãi. Iar un altul: Trãiam mai
bine, dacã era bine, dacã era
oamenii conºtienþi ºi drepþi.
Eh! Dacã era cinste, era bun
colectivu.Da ce? Cã se fura
p-ormã de rupea pãmântu!
Majoritatea Fiecare pentru
el. La noi lumea-i egoistã.
(p.100) O nouã orânduire ºi-a
fãcut loc în viaþa socialã a
satului. Tradiþia s-a pierdut.
Aurora Liiceanu explicã acest
fenomen: Pentru toþi, începutul l-a constituit frica. Ea,
frica, a fãcut ca populaþia
sãteascã sã fie atât de înspãimântatã, încât psihologicul a
fost pervertit, instituindu-se
suspiciunea, duplicitatea ºi
corupþia. Dresatã social prin
anularea ideii de opoziþie,
lumea a acceptat ca din
raportul supunere-nesupunere
sã rãmânã treptat doar supunerea. (p.89) Venind sã
confirme realitatea acestui fenomen, ale cãrui efecte au
rãmas vizibile ºi dupã trecerea
la democraþie, un þãran descrie
situaþia de astãzi: Merg pe
tãcute. Aºa e în comuna asta.
Care cum poate. Sã se dea bine
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pã lângã Poliþie, pã lângã
Primãrie, pã lângã Bisericã sau
fiecare unde poa sã profite
ceva, sã-nvârte ceva, fãrã sã
spunã: Domne, vezi, c-am
aranjat sã facem ceva Fiecare
pã tãcute. Cam aºa se
obiºnuieºte. (p.86)
Un alt aspect al vieþii
sub stãpânire comunistã a fost
urbanizarea masivã a þãrii ºi de
aici migrarea oamenilor de la
sat cãtre oraº. Fenomenul nu a
ocolit nici satul Surani. Cum
învãþãmântul tehnic proliferase
masiv, iar oraºele industriale
rãsãriserã ca ciupercile dupã
ploaie, tinerii absolvenþi de
ºcoli profesionale au rãmas în
oraºe, dornici de trai uºor ºi de
salariu fix. Acum, astãzi, cei
tineri ar prefera oraºul, pe când
cei mai vârstnici, deºi recunosc
modernitatea ºi traiul uºor de la
bloc, n-ar renunþa la viaþa
curatã ºi sãnãtoasã pe care le-o
oferã satul. În mod paradoxal,
lucrurile par a se desfãºura
totuºi în sens invers. Oamenii
se întorc, atinºi te ºomaj ºi de
traiul din ce în ce mai greu.
Autoarea recunoaºte în acest
fapt o potenþialã refacere a
satului. (p.114)
Sãtenii din Surani
identificã douã mari perioade
ale comunismului: una bunã, în
care s-au construit dispensarul,
cãminul cultural, o clãdire
nouã ºcolii ºi s-a fãcut electrificarea  dureazã pânã dupã
colectivizare  ºi una din ce în
ce mai rea, culminând cu
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perioada 1980-1989. Aceastã
ultimã categorie este caracterizatã de sãteni ca una de
maximã sãrãcie ºi constrângere. Aurora Liiceanu explicã
aceastã periodizare : Perioada
regimului Ceauºescu este perceputã de oameni mai ales în
ultima sa parte. Funcþioneazã
aici principiul psihologic al
apropierii în timp: un eveniment negativ recent capãtã un
prestigiu psihologic mai mare
pentru cã trecutul, chiar dacã
este negativ perceput, îºi pierde
oarecum intensitatea consumându-se. (p.119)
Oarecum paralel cu
istoria socialã a satului,
autoarea se apropie ºi de alte
douã subiecte vitale atât pentru
individ, cât ºi pentru comunitatea din care acesta face
parte: religia ºi familia. Ea stã
de vorbã cu oamenii despre
cele douã religii principale care
au adepþi în sat: ortodocºii ºi
penticostalii. Convieþuirea acestora, recunosc ambele pãrþi,
este bunã, dar ortodocºii îºi
recunosc inferioritatea ca ºi
comunitate, subliniind cã
penticostalii sunt mai uniþi, se
ajutã între ei, sunt mai
credincioºi ºi mai fideli
propriilor ritualuri. Sunt în
egalã mãsurã suspicioºi asupra
legitimitãþii religiei penticostale, mai ales pentru cã pocãiþii  cum sunt numiþi 
primesc ajutoare din partea
comunitãþii ºi din strãinãtate,
cãlãtoresc peste graniþã. Dar

povestesc despre consãteni
ortodocºi care au migrat
cãtre cealaltã religie din
interes. Nu-i aprobã, nici nu-i
condamnã (sunt toþi vecini,
pânã la urmã!), dar detecteazã
acelaºi spirit românesc bine
ancorat în interes/interese.
Cât despre familie 
mai ales referitor la relaþiile
maritale  autoarea alege douã
exemple opuse, dar reprezentative pentru legãturile care
se stabilesc între femeiasãteancã ºi bãrbatul-þãran.
Astfel, îºi spun poveºtile de
viaþã o femeie care trece cu
vederea adulterul soþului ei de
dragul familiei ºi al liniºtii
casnice ºi o alta, curajoasã ºi cu
o personalitate puternicã, o
persoanã care nu acceptã cu
uºurinþã statutul bãrbatului de
stãpân peste muiere.
Într-un final scurt, dar
concludent, surãnenii vorbesc
despre perioada de tranziþie
post-decembristã. Se plâng de
modul în care s-a împãrþit
pãmântul, de greutãþi, de
aspectele neplãcute ale libertãþii: lipsa de disciplinã, de
respect, de corectitudine. Dar
apreciazã democraþia mai ales
pentru posibilitatea de a te
exprima liber, deschis, fãrã
constrângeri. ªi mai cred cã
ne trebuie un mic Cuza, un
Salvator, aºa cum îl numeºte
autoarea, pentru a trãi bine,
pentru ca þara asta sã meargã pe
un drum drept.
Aceste fapte-poveºti
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(timpul are grijã sã selecteze,
prin memorie, dintre miile de
zile trãite, ºi sã pãstreze ce e
bun ºi ce e rãu  valori
raportate la individ) sunt luate
drept etalon. Sunt, cu alte
cuvinte, lucruri particulare de
la care autoarea formeazã o
imagine generalã a societãþii
rurale româneºti. Dacã socotim
cã populaþia ruralã este superioarã ca numãr celei urbane,
n-am greºi sã le recunoaºtem
acestor caracteristici apartenenþa naþionalã.
În loc de concluzii
Dacã satul Surani reproduce,
la scarã micã, freamãtul
societãþii româneºti, tulbureala tranziþiei  (p.214),
atunci noi ne-am cunoaºte mai
bine, ne-am recunoaºte pe noi
înºine dacã am citi mãrturiile
acestor surãneni atât de
români!

Raluca ENE
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Primul pas
MOTTO: De acum înainte, nici sub
ameninþare ºi torturã, nici din dragoste rãu
înþeleasã faþã de cauzã, nimic altceva decât
adevãrul nu va ieºi din gura noastrã
TIBOR Méray

Cel de-al XX-lea Congres al PCUS iese în evidenþã prin
denunþarea de cãtre Nichita
Hruºciov a crimelor lui Stalin.
Impactul acþiunii liderului de la
Kremlin va avea o reacþie imediatã în Polonia ºi mai târziu în
Ungaria.
În Polonia apare o
miºcare de reformare a regimului
comunist din interior condusã de
Wladislaw Gomulka aici fiind
vorba de o miºcare care implicã o
rupturã în primele eºaloane ale
partidului comunist polonez.
Apariþia în prim plan al lui
Gomulka îl nemulþumeºte pe
Hruºciov care cere eliminarea
acestuia. Evenimentele din Polonia se vor repercuta imediat în
Ungaria. De aceea anul 1956 este
un an crucial pentru istoria
comunismului în Europa de Est.
Relatarea evenimentelor
care vor avea loc la Budapesta în
octombrie sunt realizate de cãtre
Tibor Méray.
* TIBOR MÉRAY, Budapesta 1956. Atunci ºi dupã 44
de ani, Bucureºti, Compania,
2000, 373 p. Traducerea de
Marilena Alexandrescu, Vlad
Ranetescu ºi Tibori Szabó
Zoltán.
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Autorul este o personalitate marcantã a culturii maghiare, primind premiul literar 
Kossuth ºi premiul Pulitzer
pentru publicisticã.
Este autorul a numeroase
romane printre care: Imre Nagy 
lhomme trahi (Imre Nagy 
omul trãdat); La rupture Moscou
 Pékin (Ruptura Moscova 
Pékin); Tisztitó Vihar (Furtunã
purificatoare) ºi Le Dernier
Rapport (Scrisoare de adio).
Lucrarea de faþã,
dedicatã perioadei în care a avut
loc revoluþia din Ungaria  1956,
este cu atât mai importantã cu cât
face parte din categoria restrânsã
a lucrãrilor pe aceastã temã, scrisã
de una dintre personalitãþile care
au luat parte la acele evenimente.
La ediþia în limba
românã cartea este împãrþitã în
opt capitole ºi o postfaþã. În cele
opt capitole sunt abordate
urmãtoarele teme:
a) izbucnirea, programul ºi desfãºurarea revoluþiei
b) momentele de cumpãnã ale
insurecþiei
c) prima intervenþie sovieticã urmatã de confruntarea armatã
d) înfrângerea revoluþiei ºi soarta
insurgenþilor.

60

Tibor Méray încearcã sã
creioneze o copie cât mai fidelã a
zilei de 23 octombrie 1956 ºi a
sãptãmânii care a urmat. Este de
remarcat faptul cã autorul în
demersul sãu foloseºte numeroase izvoare ºi anume: presa din
întreaga lume, discursuri radiodifuzate ale celor mai importante
personalitãþi maghiare din
momentul respectiv, raportul
guvernului Kadar intitulat Cartea albã: Forþele contrarevoluþionare în cursul evenimentelor
din octombrie în Ungaria, ediþie
în limba francezã ºi numeroase
alte surse.
Analiza autorului porneºte cu ora trei dupã-amiaza, pe
data de 22 octombrie 1956 când
are loc o întrunire la Universitatea
din Budapesta, unde participã
profesori, studenþi, secretari de
partid, asociaþii de tineret, etc. În
cele 11 ore de discuþii se vor
formula trei tipuri de revendicãri.
Primele douã vizau politica
socialã a regimului (tarif special
pe mijloacele de transport, reducerea preþurilor la manuale) ºi
reformarea învãþãmântului superior (se protesteazã faþã de cursurile de maximism ºi a ponderii lor
în programa ºcolarã, se cere
acordarea posibilitãþii de a studia
ºi engleza, franceza sau germana,
nu numai rusa).
Însã cele mai importante
revendicãri sunt cele cu caracter
politic sintetizate în Revendicãrile Naþiunii. Se cerea:
libertatea cuvântului, libertatea de
acþiune, libertatea presei, alegeri

Cãrþi ºi autori
democratice, ºi poate cel mai
sensibil punct era cel privind
pãrãsirea teritoriului Ungariei de
cãtre trupele sovietice.
De asemenea putem
observa o radicalizare a revendicãrilor manifestanþilor. Pe data
de 27 octombrie se hotãrãºte
convocarea unui Parlament al
tinerilor. În acelaºi timp, pe
strãzile Budapestei apar manifeste dactilografiate sau tipãrite în
care sunt expuse în 14 puncte
revendicãrile fundamentale ale
maghiarilor. În acestea se cer:
reformarea Comitetului Central,
remanierea guvernului ºi includerea lui Imre Nagy în noul
guvern, independenþa statalã,
retragerea tuturor trupelor sovietice de pe teritoriul þãrii,
pluripartidism, oprirea planurilor
de comunizare a economiei
maghiare, amnistierea deþinuþilor
politici ºi reabilitarea acestora,
libertatea presei ºi a individului,
renunþarea la practica dosarelor
penale. La punctul 13 apare
imaginea simbol a miºcãrii
maghiarilor, acum se cere înlãturarea statuii lui Stalin care
reprezintã simbolul tiraniei ºi al
asupririi.
Trebuie menþionat faptul
cã aceste revendicãri ce trãdeazã
o uriaºã mânie popularã, o
aspiraþie evidentã la independenþã
ºi o atitudine criticã faþã de
Uniunea Sovieticã, neliniºteºte
vãdit conducerea partidului. Cu
toate cã apar aceste critici nu se
aduce în discuþie în nici o
revendicare dorinþa întoarcerii la

capitalism. Este mai degrabã
adeziunea tacitã a autorilor
revendicãrilor la principiile de
bazã ale socialismului. Manifestaþia din 23 octombrie este prima
care scoate în stradã pe locuitorii
Budapestei de la revoluþia din
1848-1849. Simptomatic pentru
starea de spirit a maghiarilor din
acea vreme este cã la început
manifestaþia numãrã 2.000 de
oameni ºi ajunge în scurt timp la
peste 200.000. În clãdirea
parlamentului  la cererea manifestanþilor  Imre Nagy va þine un
discurs pacifist, orientat spre
potolirea spiritelor. În acest
discurs se regãsesc urmãtoarele
idei: negocieri în sânul partidului
comunist, salvarea ordinii constituþionale ºi întoarcerea tuturor
cetãþenilor la casele lor.
Poliþia politicã  ÁVO
 va interveni în seara zilei de 23
octombrie 1956 cu scopul de a
reprima manifestaþia. Vor fi
folosite tunuri cu apã, grenade
lacrimogene, pentru ca între orele
2100  2200 sã fie folosite
armele. Mulþimea rãspunde,
aruncând cu cãrãmizi, pietre,
sticle cu benzinã, iar ulterior va
jefui depozitele de armament ale
armatei.
Datoritã acestei situaþii,
armata sovieticã va interveni la
Budapesta în noaptea de 23/24
octombrie. Vor fi trimiºi de
guvernul de la Moscova Mikoian
ºi Suslov care îl vor demite pe
Gerõ, în locul sau fiind numit
János Kádár. Intervenþia armatei
sovietice a fost ilegalã deoarece
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nu s-a fãcut niciodatã o cerere
oficialã a guvernului în acest sens.
Sub protecþia sovieticilor pe 27
octombrie este constituit un nou
guvern care decreteazã a doua zi
încetarea focului.
Totodatã, guvernul maghiar a convenit cu guvernul
sovietic asupra retragerii imediate
a trupelor acestuia. Acest eveniment va avea loc cu data de 29
octombrie. Cu toate acestea,
spiritele nu s-au liniºtit, fiind
atacat sediul partidului comunist
pe data de 30 octombrie. Acesta
este asaltat de civili înarmaþi,
agenþi de poliþie, soldaþi, fiind
apãrat de ÁVO. Dupã cucerirea
instituþiei evenimentele iau o
nouã turnurã. Imre Nagy anunþã
la radio cã de comun acord cu
prezidiul partidului comunist,
guvernul a hotãrât abolirea
sistemului partidului unic. În
acelaºi spirit armata pretinde
retragerea þãrii din pactul de la
Varºovia. Radicalizarea poziþiei
insurgenþelor va impune o
schimbare radicalã a atitudinii
guvernului sovietic. Hruºciov se
vedea ameninþat cu pericolul
descompunerii totale ºi rapide a
imperiului sovietic. ªefii militari
sovietici se opun cu vehemenþã
pãrãsirii Ungariei. De aceea, pe 4
noiembrie 1956 armata sovieticã
va interveni pentru a doua oarã,
sovieticii afirmã cã vor, prin
aceastã intervenþie, sã salveze
socialismul de primejdia unei
contrarevoluþii în Ungaria. Se
vor duce lupte de stradã la Buda,
tancurile sovietice zdrobind orice
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rezistenþã.
Imre Nagy decreteazã
neutralitatea Ungariei, acest lucru
implicând rezilierea pactului de la
Varºovia. Prin aceastã decizie
conflictul între Imre Nagy ºi
apropiaþii sãi cu sovieticii este
ireconciliabil. De frica unor
represalii, aceºtia împreunã cu
familiile se refugiazã la ambasada
Iugoslaviei din Budapesta.
În Ungaria se instaureazã
un regim poliþienesc, au loc
arestãri în mediile intelectuale
(ziariºti, scriitori, profesori), iar
mii de oameni sunt condamnaþi la
muncã silnicã pe viaþã. Soarta lui
Imre Nagy ºi apropiaþilor sãi este
pecetluitã. János Kádár va da o
declaraþie oficialã prin care
declarã cã nu are intenþia de a-l
persecuta pe Imre Nagy sau pe
membrii grupului sãu din cauza
activitãþii lor trecute... credem cã
aceastã declaraþie face inutil de
acum înainte dreptul la azil
acordat grupului în chestiune ºi cã
aceste persoane vor pãrãsi
ambasada iugoslavã pentru a se
întoarce fãrã griji acasã.
În urma acestei garanþii
Imre Nagy ºi grupul sãu vor
pãrãsi ambasada însã vor fi
transportaþi
la
sediul
comandamentului
militar
sovietic. Ulterior vor fi transportaþi în România, însã la cererea
sovieticilor vor fi repatriaþi. Aici
vor fi þinuþi 14 luni în izolare, iar
pe data de 17 iunie 1958 Radio
Budapesta a informat lumea cã
între 9 ºi 15 iunie avusese loc
procesul lui Imre Nagy ºi a
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grupului sãu. Tribunalul a
pronunþat patru condamnãri la
moarte, printre cei vizaþi fiind ºi
Imre Nagy. Pe 16 iunie aceste
sentinþe au fost executate.
Revoluþia din Ungaria a
fost urmãritã cu interes atât de
þãrile ocidentale, dar ºi de marele
rival al Uniunii Sovietice  China.
S.U.A. a declarat prin
vocea preºedintelui Eisenhower
cã: þara sa nu a vrut sã-ºi asume
riscul unui rãzboi pentru chestiunea maghiarã. Poziþia americanilor a fost fermã declarând cã
nu au avut niciodatã ºi nu avea
nici atunci intenþia de a-ºi extinde
sfera de influenþã în Ungaria.
Statul chinez dã o declaraþie în care considerã Uniunea
Sovieticã rãspunzãtoare pentru
deteriorarea reporturilor sale cu
Polonia ºi Ungaria. Lipsa de
spijin din partea S.U.A. a
revoluþiei maghiare a permis
Uniunii Sovietice sã intervinã
nestingheiritã.
Cu toate acestea, evenimentele din 1956 au zguduit
profund regimurile comuniste. Sa dovedit astfel cã statele din estul
ºi centrul Europei, ocupate dupã
cel de-al doilea rãzboi mondial de
Armata Roºie, nu sunt altceva
decât coloniile unui imperiu.
În acelaºi timp s-a dat
prima loviturã puterii ºi autoritãþii
Moscovei, ea a premers astfel
evenimentele din Cehoslovacia
anului 1968 ºi pe cele din Polonia
1980-1981.
Cartea lui Tibor Méray
Budapesta 1956. Atunci ºi dupã
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44 de ani reuºeºte sã surprindã
cititorul prin abundenþa de
informaþii, date ºi relatãri ale
evenimentelor. Dorinþa autorului
de a reda pas cu pas desfãºurarea
evenimentelor poate pãrea
obositor, însã pentru un cititor
care doreºte sã aibã o imagine cât
mai clarã asupra acelor zile este
un izvor nesecat de informaþii.

Ioana Cristea
DRÃGULIN

CINE NE
CITEªTE:
Sunt deosebit de mulþumit
de câte ori deschid Sfera
Politicii. Þinuta revistei,
sobrietatea ºi profesionalismul ei, numele prestigioase ale colaboratorilor,
tematicile actuale, reprezintã adevãrate îndemnuri
la o lecturã interesantã.

Andrei Chiricã
Preºedintele S.C.
MobilRom S.A.

Francois Bluche

De la Cezar la Churchill. Vorbe
memorabile explicate în contextul
lor istoric.
Editura Humanitas, Bucureºti,
2000, 320 pagini, preþ neprecizat.
Traducere de Petru Creþia.
Culegerea de texte cuprinde
câteva sute de vorbe istorice,
structurate în 6 capitole (Grecia
veche, Roma, Vechiul ºi Noul
Testament, Apologeþi creºtini,
Franþa ºi Diverse). Dintre toate
textele, douã meritã amintite.
Primul este o parte a unui discurs
a lui Churchill  Nu vã pot oferi
decât sânge, trudã, lacrimi ºi
sudoare. Al doilea este opera lui
Abraham Lincoln Puteþi înºela o
vreme întregul popor; puteþi înºela
mereu o parte a lui; dar nu puteþi
înºela tot timpul tot poporul.

Arend Lijphart

Modele ale democraþiei. Forme
de guvernare ºi funcþionare în
treizeci ºi ºase de þãri.
Editura Polirom, Iaºi, 2000, 320
pagini, preþ neprecizat. Traducere
de Cãtãlin Constantinescu.
Autorul îºi structureazã analiza pe
trei coordonate esenþiale (teoria
democraticã, analiza instituþionalã, politica comparatã). Cartea,
împãrþitã în 17 capitole, este o
dezvoltare a unei alte lucrãri din
1984 a aceluiaºi autor, unde erau
analizate numai 21 de þãri (toate
industrializate ºi europene, cu
excepþia Japoniei). Cele 15 noi
state analizate sunt în marea lor
majoritate state în curs de
dezvoltare din America Latinã,
Asia ºi Pacific, Africa ºi Caraibe.

Semnale
Marek Halter

Ce este un evreu ? Iudaismul
povestit tinerilor.
Editura Compania, Bucureºti,
2000, 155 pagini, preþ neprecizat. Traducere de Janina
Ianoºi.
Lucrarea înfãþiºatã reprezintã o
explicare pe larg a iudaismului,
în primul rând celor care nu
sunt evrei. Pe lângã Introducere ºi Glosar, existã 11
capitole (Iniþiere in iudaism,
Biblia, Abraham, Moise, Legea, Ezra, Învãþãtura, Memoria, Dreptatea, A fi evreu, Un
vis).

Jean Tulard

Gheorghe Gaston Marin

În serviciul României lui
Gheorghiu-Dej. Însemnãri din
viaþã.
Editura Evenimentul Românesc,
Bucureºti, 2000, 240 pagini, preþ
neprecizat.
Lucrarea estre scrisã de unul
dintre personajele care au deþinut
poziþii de prim rang (viceprimministru
sub
guvernarea
Gheorghiu-Dej) în perioada
comunistã. Printre informaþiile
de valoare pentru conturarea
istoriei contemporane a þãrii
noastre se numãrã în primul rând
cele referitoare la politica economicã a statului, raporturile de
putere din cadrul conducerii
PCR ºi la relaþiile cu URSS.

Napoleon
Editura Compania, Bucureºti,
2000, 435 pagini, preþ nepre- Cardinal Christoph von
cizat. Traducere de Janina Schonborn
Oamenii, Biserica, Þara. CreºtiIanoºi
nismul ca provocare socialã
Cartea se axeazã pe un episod Editura Anastasia, Bucureºti,
important al istoriei Franþei ºi 2000, 260 pagini, preþ neprecizat.
al istoriei universale ºi anume Traducere de Tatiana Petrache ºi
episodul Napoleon Bonaparte. Rodica Neþoiu.
Împãratul (sau mai curând auto
 împãratul Napoleon I) este Autorul este primatul Austriei ºi
considerat arhetipul salvato- Arhiepiscop de Viena. În acelaºi
rilor cu care este presãratã timp este ºi un prieten al
istoria Franþei (alãturi de Ioana Ortodoxiei, un ecumenist ºi un
dArc, Charles de Gaulle ºi reprezentant al culturii centralalþii). Forþele care l-au împins europene. Structura cuprinde 10
pe acesta pe arenã sunt bur- capitole (Biserica ºi societatea,
ghezia mijlocie, þãrãnimea Biserica, Europa ºi lumea,
avutã, precum ºi câþiva oameni Biserica ºi politica, Biserica ºi
de afaceri. Misiunea încre- responsabilitatea socialã, Bisedinþatã la început micului rica ºi educaþia, Biserica ºi arta,
corsican era aceea de a opri Biserica ºi comunicarea de masã,
Revoluþia, care devenise con- Biserica ºi medicina, Biserica ºi
trarã intereselor acestor grupuri iudaismul, Biserica ºi viitorul).
de presiune.
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