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Editorial

Competiþie ºi transparenþã
CRISTIAN PÎRVULESCU
Spaþiul politic (pseudo)concurenþial ºi
De finanþarea partidelor depinde în mare
controlul civic
mãsurã dinamica multipartidismului românesc.
Sistemul electoral ºi competiþia pentru ocuparea
Participarea politicã nu se reduce doar la poziþiilor de putere transformã partidele româneºti în
prezenþa la urne sau la participarea la viaþa de partid. mari consumatoare de resurse financiare. MultipartiO democraþie participativã se revendicã în primul rând dismul românesc, consecinþã a unui cumul de factori
de la cetãþean. Element esenþial al oricãrei acþiuni precum tradiþia, lipsa unei opoziþii structurate la
democratice, cetãþeanul rãmâne însã mai mult o comunism, contextul imediat postdecembrist ºi
referinþã abstractã, obligatorie ºi onorantã, decât o sistemul reprezentãrii proporþionale, reprezintã o
realitate explicitã câtã vreme participarea sa nu este imagine destul de fidelã a fragmentãrii societãþii
stimulatã. Având sens doar în cadrul democraþiei, româneºti. El nu este disfuncþional prin natura lui. Criza
cetãþenia, ca posesiune ºi exerciþiu al drepturilor civile, coaliþiei de guvernare ce a zdruncinat fundamentul
este expresia unei relaþii active între individ, societate regimului politic ºi a antrenat criza de autoritate nu
ºi stat. Simplu subiect în cadrul formelor tradiþionale este rezultatul numãrului mare de partide ci a bazei lor
ºi autoritare de organizare politicã, cetãþeanul a devenit electorale instabile. Concurenþa politicã implicã o
resursa principalã a unui sistem în care afirmarea continuã reaºezare a actorilor politici care îºi disputã
participãrii la treburile publice urmãrea sã depãºeascã poziþiile de influenþã ºi decizie. Criza guvernamentalã,
modelul supunerii feudale, personalizate ºi clientelare, consistenþã a crizei sistemului politic, a scos la luminã
ºi sã afirme, în contrapartidã, autonomia politicului în o realitate pânã atunci difuzã, ocultatã de existenþa
raport cu celelalte domenii sociale, dar mai ales majoritãþii prezidenþiale pânã în 1996, partitocraþia.
separaþia clarã dintre public ºi privat. Conotaþiile În absenþa unor alte modalitãþi de participare politicã,
simbolice ale cetãþeniei  egalitate, responsabilitate ºi partidele au devenit, în condiþiile guvernãrilor de
independenþa opiniilor  dau seama despre un set de coaliþie, forme de participare directã la luarea deciziei
valori ºi despre ordinea politicã ce rezultã din la nivel local sau central. Dar în mãsura în care dinamica
operaþionalizarea acestora. Presupunând implicarea schimbãrilor sociale ºi economice le afecteazã
politicã activã  nu doar ca exercitare a dreptului la electoratul, partidele româneºti nu pot privi pasive
vot ci ca participare voluntarã la activitãþi de interes erodarea popularitãþi lor, câtã vreme cucerirea ºi
general  respectul legii ºi solidaritate între membrii influenþarea poziþiilor de decizie rãmâne principalul
comunitãþii comportamentul cetãþenesc constituie un scop al acestor organizaþii.
indicator al gradului de interiorizare a valorilor
Caracterul partitocratic al regimului românesc
democratice. Consensului ipocrit în jurul democraþiei evidenþiat prin rolul pe care, dincolo de prevederile
îi poate fi astfel opusã, ca revelator al situaþiilor reale, Constituþiei, conducerile partidelor ºi le-au asumat prin
evaluarea obiectivã a participãrii cetãþeneºti. Unul din instituireaunororganizaþiiparapoliticedetipulcomitetelor
domeniile în care participarea civicã se relevã cel mai de coordonare a coaliþiei sau de negocierile directe ºi
bine este controlul activitãþii politice ºi mai ales al netransparente ce modeleazã sistemul de partide.
surselor de finanþare ale vieþii politice.
Dinamica la care consolidarea partitocraþiei
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româneºti obligã partidele politice nu este un
impediment nici în ceea ce priveºte democratizarea,
nici în ceea ce priveºte reforma. Ea exprimã starea
actualã a sistemului de partide românesc iar depãºirea
ei prin proceduri tehnice de tipul schimbãrii sistemului
electoral este iluzorie. Departe de a constitui o excepþie
partitocraþia româneascã se înscrie într-o tendinþã la
nivel european ºi poate deveni, în condiþiile unei
minime, dar necesare, reforme a organizãrii ºi
democratizãrii partidelor, o modalitate coerentã de
guvernare a unei societãþi pluraliste.

se revendicã tocmai de la evaluarea prin comparaþie
al competitorilor. Iar egalitatea între competitori ar
trebui sã fie asiguratã pentru ca alegerea sã nu fie
viciatã. Libertatea alegerilor se poate aprecia atât din
punctul de vedere al candidaþilor  costul campaniei
trebuie sã fie accesibil tuturor candidaþilor, un cost
excesiv determinând îndepãrtarea lor din campanie ,
cât ºi din cel al alegãtorilor, care trebuie protejaþi de
presiunea care s-ar exercita prin strategiile de
marketing politic pe care formaþiunile politice ce dispun
de fonduri financiare importante le utilizeazã.
Competiþia nu este egalã decât în mãsura în care
mijloacele de care dispun competitorii sunt comparabile.
Scandalurile privind finanþarea partidelor ºi
campaniilor electorale au tulburat toate marile
democraþii în ultimii 15 ani. Finanþarea ilegalã cu mai
multe milioane de dolari a campaniei electorale din
1994 a fostului cancelar german Helmuth Kohl a
declanºat, în noiembrie 1999, în Germania, cel mai
mare scandal politico-financiar de la încheierea celui
de-al doilea rãzboi mondial ce a dus la compromiterea
unui mit al politicii germane ºi a mãcinat Uniunea
Creºtin Democratã. În Italia, partitocraþia ce a dominat
prima republicã (1946-1994) a permis dezvoltarea
corupþiei care a contribuit la prãbuºirea sistemului de
partide ºi la compromiterea a doi prim miniºtri Bettino
Craxi ºi Gulio Andreotti ºi la prãbuºirea partidelor
lor, Partidul Socialist ºi Democraþia Creºtinã. În Spania
Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol ce a guvernat
neîntrerupt 14 ani (1982-1996) a fost implicat în scandaluri de corupþie ce au subminat autoritatea premierului charismatic Felipe Gonzales. Afacerea Augusta
în Belgia sau delapidãrile lui Koscotas în Grecia se
înscriu în aceaºi serie. În Franþa mai întâi socialiºtii au
avut de înfruntat scandalurile privind finanþarea ocultã
a campaniilor politice (afacerea marilor spaþii
comerciale extravilane) pentru ca apoi conservatorii
ºi însuºi preºedintele Chirac sã facã obiectul unor
afaceri dubioase (afacerea primãriei Parisului). Iar
scandalurile Watergate ºi Whitewatergate au influenþat
politica americanã, contribuind la demisia unui
preºedinte (Nixon) ºi implicândul pe altul (Clinton)
într-un ºir de proceduri politico-judiciare ce i-au

Finanþarea vieþii politice
Încã din antichitatea democraþia era în
cãutarea unui echilibru între bani ºi politicã. Cum
participarea politicã se cerea stimulatã pentru ca
Ecclesia sã se poatã reuni frecvent ºi sã poate lua
decizii, s-a instituit atunci o indemnizaþie de participare
la ºedinþele adunãrii (mitshos ekklesiastikos) care a
stopat tendinþa spre absenteism. Criticatã pentru cã
era costisitoare ºi implica în politicã mulþimea practica
indemnizaþiei a fost abandonatã în 322 în favoarea
unui regim cenzitar. Problema finanþãrii vieþii politice
se punea deja iar raportul, mereu ocultat, dintre politicã
ºi bani, era deja o chestiune publicã.
În secolul al XX-lea creºterea constantã a
corpului electoral, exportul modelelor de marketing
din domeniul comercial în cel politic  semn al dezvoltãrii pieþei politice  a presupus recursul la resurse
financiare din ce în ce mai importante. Cuantumul
resurselor financiare a influenþat dezvoltarea partidele
politice. Strategiile partidelor nu au putut ºi nu pot
face abstracþie de resursele financiare chiar dacã ele
sunt invocate cu discreþie. Fãrã bani partidele nu ar
putea sã se organizeze, politicienii nu ar putea comunica
cu alegãtorii, campaniile electorale nu ar avea influenþã
ºi nu ºi-ar atinge þintele.
Rolul afirmat al campaniilor electorale ºi al
alegerilor, spectacole politice încãrcate de simbolicã,
este de a stabili un raport direct ºi transparent între
cetãþeni ºi instituþii prin intermediul partidelor ºi a
reprezentanþilor acestora. Caracterul raþional al politicii
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subminat autoritatea.
Interesul pentru resursele financiare este
stimulat ºi de faptul cã acestea sunt transferabile ºi
convertibile fãrã ca sursele sã fie cunoscute. Banii se
pot converti în alte resurse: ei pot cumpãra bunuri ºi
energie umanã, îndemânare ºi servicii. Alte resurse,
în schimb, pot fi convertite în bani politici prin
intermediul avantajelor oferite de funcþia publicã în
virtutea atribuþiilor sale de control al fluxului de
informaþii ºi de luare a deciziilor.
Pentru ca mijloacele financiare electorale sã
nu contribuie la creºterea exacerbatã a influenþei
grupurilor de presiune iar apetitul pentru bani sã nu
deschidã drumul finanþãrilor oculte societatea, prin
mecanisme specifice, trebuie sã se mobilizeze ºi sã
determine elaborarea ºi aplicarea unor reglementãri
care sã vizeze finanþarea guvernamentalã ºi, respectiv,
limitarea cheltuielilor electorale, finanþarea neguvernamentalã ºi limitarea donaþiilor ºi contribuþiilor, interzicerea
anumitor categorii de contribuþii ºi donatorþii ºi înãsprirea
sancþiunilor.

de obþinere de resurse private ºi sã instaureze un regim
de control ºi sancþiuni în domeniu.
Legislaþia francezã insistã asupra finanþãrii de
cãtreguvernatâtaalegerilorlegislative,câtºiprezidenþiale.
Finanþarea guvernamentalã directã pentru alegerile
legislative permite rambursarea forfetarã din partea
statului egalã cu 50% din plafonul cheltuielilor autorizate
pentru candidaþi. Plafonul cheltuielilor electorale se
stabileºte prin adãugarea la o bazã fixã a unei sume
adiþionale, a cãrei valoare depinde de numãrul de
locuitori din fiecare district electoral. Plafonul cheltuielilor electorale se actualizeazã la fiecare 3 ani sau cu
ocazia fiecãrei alegeri, luându-se în considerare ºi
indicele costului de viaþã. Rambursarea forfetarã nu
se acordã: candidaþilor care au obþinut mai puþin de
5% din voturile exprimate, celor al cãror cont de
campanie a fost respins ºi celor care nu s-au
conformat obligaþiei legale de a depune declaraþii
patrimoniale.
În cazul alegerilor prezidenþiale candidaþilor
li se ramburseazã o sumã care poate ajunge la 20%
din plafonul cheltuielilor electorale stabilit de lege.
Pentru candidaþii care la primul tur de scrutin au
obþinut cel puþin 5% din voturi, suma rambursatã se
va ridica la 25% din limita admisã. Celor 2 candidaþi
prezenþi în turul doi li se ramburseazã 1/4 din plafonul
autorizat.
Legea organicã nr. 95-62 din 19 ianuarie
1995 referitoare la finanþarea vieþii politice a modificat
unele prevederi ale legilor anterioare din domeniu.
Astfel, pe de-o parte, s-a redus suma-avans acordatã
candidaþilor prezidenþiali (1 milion de franci), iar pe
de altã parte s-a fixat valoarea rambursãrii forfetare
acordate acestora de cãtre stat (7,2 milioane de franci
pentru candidaþii care nu au obþinut 5% din voturile
exprimate în primul tur de scrutin; 32,4 milioane de
franci pentru candidaþii care au obþinut mai mult de
5% din sufragii în primul tur, fãrã a fi însã prezenþi în al
doilea tur; 43,2 milioane de franci pentru candidaþii
din al doilea tur de scrutin). Rambursarea forfetarã
este determinatã ºi efectuatã de ministrul de interne,
dupã deducerea avansului acordat candidaþilor
prezidenþiali.

O formã de control eficientã
Cel mai important mecanism anticorupþie, mai
ales în partea de sancþiuni, a fost pus în miºcare în
Franþa. Mai multe legi ºi decrete privind finanþarea
partidelor politice ºi a campaniilor electorale au fost
adoptate începând din anul 1988 (Codul electoral
francez; Legea nr. 88-226 din 11 martie 1988 privind
transparenþa financiarã în viaþa politicã; Legea nr.88-227
din 11 martie 1988 privind transparenþa financiarã în
viaþa politicã; Legea nr. 90-55 din 15 ianuarie 1990
privind limitarea cheltuielilor electorale ºi clarificarea
activitãþilor de finanþare politicã; Legea organicã nr.
90-383 din 10 mai 1990 privind finanþarea campaniei
prezidenþiale ºi legislative; Legea nr. 93-122 din 29
ianuarie 1993 referitoare la prevenirea corupþiei ºi la
transparenþa vieþii economice ºi a procedurilor
publice; Legea nr. 95-65 din 19 ianuarie 1995 referitoare la finanþarea vieþii politice).
Legile tind sã limiteze ºi sã egalizeze nivelul
cheltuielilor electorale, sã reglementeze modalitãþile
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Finanþarea guvernamentalã indirectã
constã în subvenþionarea de cãtre stat a anumitor
cheltuieli de campanie. Candidaþilor care au obþinut
cel puþin 5% din voturile exprimate, li se ramburseazã
cheltuielile legate de costul hârtiei, al tipãririi buletinelor
de vot, a fiºelor ºi circularelor, precum ºi cheltuielile
legate de expedierea lor în teritoriu. Pentru realizarea
emisiunilor de propagandã la posturile de radio ºi
televiziune, candidaþilor li se pun la dispoziþie, gratuit,
timpi de antenã. Candidaþii beneficiazã, în mod gratuit
ºi egal, de locuri special amenajate destinate afiºajului
de materiale publicitare electorale. Este interzisã orice
formã de reclamã plãtitã, sub forma panourilor,
posterelor, a publicitãþii prin presã sau prin orice alt
mijloc audiovizual. Persoanelor care contribuie cu
donaþii private la fondurile de campanie, li se acordã
unele facilitãþi fiscale. Acestea au dreptul la o reducere
a impozitului pe venitul global, rata de reducere a
impozitului fiind de 40% din valoarea donaþiei ºi
situându-se în limita a 5% din venitul impozabil.
Finanþarea neguvernamentalã urmãreºte
atât facilitarea ºi democratizarea finanþãrii private, cât
ºi asigurarea controlului ºi transparenþei formãrii
resurselor financiare.
Pentru a împiedica apariþia unor eventuale
influenþe nedorite sau a unor presiuni exercitate din
interiorul sau din exteriorul þãrii asupra candidaþilor
persoanele juridice, cu excepþia partidelor sau a
grupurilor politice, nu pot participa la finanþarea
campaniei electorale a unui candidat nici cu donaþii,
indiferent de forma lor, nici prin furnizarea de bunuri,
servicii sau alte avantaje directe sau indirecte sau prin
practicarea de preþuri mai mici decât cele practicate
în mod obiºnuit. De asemenea, nici un candidat nu
poate primi, direct sau indirect, contribuþii sau ajutoare
materiale din partea unui stat strãin sau a unei persoane
juridice strãine. Donaþiile în bani fãcute de o persoanã
fizicã pentru finanþarea campaniei electorale a unuia
sau mai multor candidaþi, în cadrul aceloraºi alegeri,
nu pot depãºi 30.000 franci, iar pentru un partid
50.000 franci. Suma globalã a donaþiilor în bani poate
reprezenta 20% din cheltuielile autorizate, dacã acestea
sunt egale sau mai mari de 100.000 franci. Donaþiile

mai mari de 1000 de franci trebuie fãcute numai prin
cec. Avantajele în naturã (procurarea de materiale de
propagandã, de rechizite, de sãli etc.), sunt asimilate
donaþiilor ºi plafonate cu acest titlu; ele nu fac însã
obiectul deducerii fiscale. Pentru a putea fi înscris în
contul de campanie, avantajul în naturã trebuie sã
îndeplineascã 3 condiþii: sã fie un avantaj efectiv pentru
candidat; sã poatã fi individualizat ºi evaluat; sã fie
fãcut în beneficiul direct al candidatului.
Controlul activitãþii de finanþare se bazeazã
pe 3 elemente: recurgerea la serviciile unui agent
financiar, evidenþa contabilã a campaniei electorale;
verificarea efectuatã de Comisia naþionalã pentru
conturile de campanie ºi de finanþare politicã.
Agentul financiar este obligat sã deschidã un cont
bancar unic în care sã înregistreze toate operaþiunile
financiare din campanie (colectare de fonduri, donaþii,
cheltuieli). Fiecare candidat este obligat sã aibã un
cont de campanie în care sã fie înregistrate, dupã
origine, ansamblul sumelor primite ºi, dupã naturã,
ansamblul cheltuielilor angajate sau efectuate în cursul
campaniei electorale, de el ºi pentru el. Contul de
campanie al candidaþilor care participã la alegeri, altele
decât cele prezidenþiale, trebuie depus în termen de 2
luni de la alegeri, la prefecturã îl trimite Comisiei
naþionale pentru conturile de campanie ºi de
finanþare politicã.
Pentru cazurile de încãlcare a dispoziþiilor
legale privind finanþarea campaniei electorale, legea
prevede sancþiuni pecuniare, electorale ºi penale.
Legislaþiaromâneascãprivindfinanþarea
Finanþarea vieþii politice în România este
reglementatã de legile electorale (Legea 70/1991
privind alegerile locale, Legea 68/1992 privind
alegerea parlamentului ºi Legea 69/1992 privind
alegerea Preºedintelui) precum ºi Legea partidelor
politice nr. 27/1996.
Legea partidelor reglementeazã finanþarea
formaþiunilor politice la articolele 33  39. Sursele
legale ale finanþãrii partidelor politice sunt cotizaþiile
ale membrilor de partid, donaþiile ºi legate, venituri
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provenite din activitãþi proprii ºi subvenþiile de la
bugetul de stat, potrivit legii bugetare anuale.
Potrivit legislaþiei române, partidele politice
primesc din surse guvernamentale sume a cãror
destinaþie o reprezintã cheltuielile administrative.
Aceste fonduri nu pot fi folosite în scopuri electorale,
deºi cheltuielile de personal, pentru presã ºi
propagandã, deplasare, telecomunicaþii pot fi uºor
acoperite în campania electoralã din sumele repartizate
pe aceste capitole.
Prevederile legate de distribuþia acestor
fonduri sunt destul de confuze ºi ridicã mari probleme
în ceea ce priveºte calculul pentru anii ce precedã
perioada electoralã din cauza parlamentarilor care
demisioneazã din partide sau a desfiinþãrii unor grupuri
parlamentare.
Finanþarea guvernamentalã a partidelor ºi
formaþiunilor politice presupune subvenþii bugetare
anuale, ce se varsã lunar, în contul fiecãrui partid politic,
prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
Cuantumul anual al acestor subvenþii nu poate depãºi
însã 0,04% din veniturile bugetului de stat. La nivelul
anului 2000 aceastã sumã reprezintã 48 de miliarde
de lei respectiv aproximativ 2.400.000 de dolari.
Criteriile de acordare a subvenþiilor sunt
reprezentarea în Parlament prin cel puþin un grup
parlamentar, numãrul de mandate ºi un prag minim
de 2% pentru partidele neparlamentare. În funcþie de
aceste criterii sunt stabilite cele trei tipuri de subvenþii,
subvenþia de bazã care este alocatã partidelor politice
reprezentate prin grup parlamentar cel puþin într-o
Camerã la începutul legislaturii; subvenþia
proporþionalã care se alocã în funcþie de numãrul de
mandate obþinute; subvenþia totalã acordatã de la
bugetul de stat unui partid politic, dupã aceste
operaþiuni, nu poate depãºi de 5 ori subvenþia de bazã.
Cuantumul cotizaþiilor unui partid nu este
plafonat. În schimb, este instituit un plafon pentru
cotizaþia anualã pe membru de partid, ºi anume 50
de salarii de bazã minime pe þarã. Neplafonarea
cuantumului cotizaþiilor are drept urmare înlãturarea
posibilitãþii ca unui partid, cu un numãr foarte mare de
membri, sã i se impunã asemenea restricþii financiare.
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Legea 27 instituie limite pentru sursele de
venituri extrabugetare ale formaþiunilor politice (donaþii
ºi legate). Diferenþierea donaþiilor se realizeazã fie în
funcþie de cuplul an electoral/neelectoral, fie în funcþie
de donator persoanã fizicã/juridicã. Donaþiile într-un
an neelectoral nu pot depãºi 0,005% din veniturile
bugetului de stat pe anul respectiv, plafonul instituit
pentru donaþii dublându-se pentru anul financiar în care
au loc alegeri parlamentare, prezidenþiale sau locale.
O persoanã fizicã nu poate dona o sumã care sã
depãºeascã 100 de salarii de bazã minime pe þarã în
anul respectiv, donaþia primitã de la o persoanã
juridicã într-un an nu poate fi mai mare de 500 de
salarii de bazã minime pe þarã.
Dublarea plafonului este o modalitate prin
care se permite partidelor primirea unor fonduri mai
mari din donaþii, în vederea susþinerii financiare a
campaniei electorale. De aceea, este evident cã
legiuitorul a avut în vedere stabilirea unui plafon legal
în perspectiva cheltuielilor de campanie electoralã.
Sumele plafonate prin lege ce provin din donaþii atât
de la persoane fizice, cât ºi juridice nu reuºesc sã
acopere decât o parte infimã a cheltuielilor de
campanie, de unde ºi necesitatea gãsirii unor noi surse
de finanþare, precum ºi implicarea personalã a
candidatului care trebuie sã dispunã de o anumitã sumã
de bani sau de un anumit suport din partea diferitelor
grupuri financiare. Ca atare, se observã pe lista
donatorilor, în urma analizei extraselor din Monitorul
Oficial, pe lista donatorilor din 1996: PD  Victor
Babiuc, N. Duvãz, PNÞCD  Remus Opriº, Gabriel
Þepelea, Ulm Spineanu; pe lista din 1997: PD 
Alexandru Sassu, Adrian Severin, PNL  Viorel
Cataramã, PNÞCD  Nicolae Ionescu Galbeni,
UDMR  Verestoy Attila ºi lista poate continua.
Potrivit art. 35 alin. 6, lista donatorilor cu sume
mai mari de 10 salarii de bazã minime pe þarã se publicã
în Monitorul Oficial pânã la data de 31 martie a anului
urmãtor, reglementare ce s-a dovedit însã insuficientã
în practicã, datã fiind inexistenþa unui control specific
în ceea ce priveºte respectarea normei. Din analiza
extraselor din Monitor reiese cã aceastã publicitate
are caracter inconstant, evaziv ºi lacunar. Exemplele
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sunt numeroase ºi edificatoare, în opinia noastrã: în
1997, PUR nu a publicat lista cu donatori pe 1996,
în 1998 PDSR, PS, PUR, PNR nu au publicat lista
donatorilor pe 1997, în 1999, PDSR, PNR, PUR nu
au publicat lista donatorilor pe 1998, iar în 2000,
PDSR, PNL, PNR, PS nu au publicat lista donatorilor
pe 1999. În acelaºi timp, partidele care au publicat
listele donatorilor ºi care, la prima vedere, s-au înscris
în limitele stabilite de lege, oferã informaþii incomplete.
Se poate aprecia cã sumele publicate de partide nu
pot acoperi în mod real, nici mãcar anumite cheltuieli
de întreþinere anuale.
Controlul finanþãrii partidelor politice se
realizeazã pe trei cãi abilitarea unei persoane care sã
fie responsabilã de provenienþa ºi de utilizarea fondurilor formaþiunii politice (mandatarul financiar),
abilitarea unei instituþii de control (Curtea de Conturi)
ºi prin organe de control parlamentar (comisia de
anchetã). Numai primele douã sunt expres reglementate în Legea privind alegerile locale nr. 70/1991
ºi Legea partidelor politice nr. 27/1996. Comisia de
anchetã se instituie în conformitate cu articolul 61, alin.
(4) din Constituþia României.
Mandatarul financiar (sau, în legislaþia altor
state, agentul financiar) se ocupã de operaþiunile
financiare ºi de evidenþa contabilã a formaþiunilor
politice în perioada campaniei electorale, conform
Legii 70/1991 privind alegerile locale, prevederi ce
se regãsesc ºi în Legea 68/1992 privind alegerea
Camerei Deputaþilor ºi a Senatului. Dar deºi este
acreditat de Ministerul de Finanþe un registru naþional
al mandatarilor financiari nu existã, iar pânã în prezent
activitatea acestora nu a fost controlatã. Aceeaºi este
situaþia cu Curtea de Conturi ce nu a efectuat nici un
control al activitãþii financiare a partidelor politice.
Reglementãrile menþionate, respectiv Legea
privind alegerile locale, modificatã ºi republicatã ºi
Legea partidelor politice nu prevãd decât sancþiuni
pecuniare. Important de remarcat este absenþa unui
sistem de sancþiuni care sã determine respectarea
normelor referitoare la finanþare partidelor ºi
formaþiunilor politice.
Legislaþia româneascã este vagã în privinþa

finanþãrii partidelor. Necesitatea transformãrii sale în
acord cu practica europeanã în domeniu este evidentã.
Scandalurile de corupþie referitoare la campaniile
precedente dezvãluie atât insuficienþele legii cât ºi
absenþa controlului. Intervenþia societãþii civile devine
astfel un stimulent pentru transformarea legislaþiei
privind finanþare, dar mai ales a filosofiei acesteia.
Redefinirea politicii prin asigurarea unor
posibilitãþi reale de participare activã asigurã suportul
democratic al guvernãrii. Încrederea în capacitatea
cetãþeanului ºi a lumii asociative de a oferi soluþiile
optime, dublarea acestuia de cãtre partide politice ºi
grupuri de interese reprezentative ºi responsabile,
asigurã participãrii, prin adaptarea permanentã a
instrumentelor pe care se bazeazã  informaþie corectã,
educaþie ºi participare organizaþionalã  un real spaþiu
de manifestare. Noua dinamicã a politicii nu poate
menþine partidele doar în zona parlamentarã. Ele
trebuie sã îºi exercite funcþiile sociale º ca atare
transparenþa finanþãrii rãmâne o sfidare cãreia trebui
sã îi rãspundã.
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Partidul, Banii ºi Legile
ZENO REINHARDT
Finanþarea partidelor revine constant în
discuþie cu ocazia fiecãrei campanii electorale. Sunt
deja cunoscute scandalurile privind finanþãrile
ilegale ºi spãlarea de fonduri de provenienþã suspectã
de cãtre mari formaþiuni politice occidentale. Aceste
scandaluri au zguduit Germania, Italia, Franþa,
Statele Unite, Israelul dar ºi þãrile vecine: Rusia,
Bulgaria, ducând la demisii în bloc, la discreditarea
unor mari personalitãþi (Helmut Kohl, pãrintele
unificãrii Germaniei), la retrageri din viaþa politicã
(Silvio Berlusconi) ºi chiar la sinucideri suspecte
(Jean-Pierre Beregovoy, fost prim-ministru francez).
Toate aceste afaceri au avut parte de clarificãri
edificatoare: Helmut Kohl ºi-a recunoscut vina ºi a
plecat din fruntea CDU, Silvio Berlusconi a demisionat din fruntea guvernului italian, Ehud Barak a
plãtit o amendã de 1,3 milioane dolari (!) pentru
încãlcarea Legii finanþãrii partidelor etc. În România
însã se aplicã regula autohtonã a muºamalizãrii prin
scurgerea inexorabilã a timpului.
Problema finanþãrii partidelor politice s-a
pus în România abia dupã 1990, având în vedere
cã PCR-ul nu suferea din pricina lipsei de fonduri.
Sursele de finanþare ale partidelor politice din
România sunt, conform art. 33(1) din Legea
partidelor politice nr. 27/1996: subvenþiile de la
bugetul de stat, cotizaþiile membrilor, donaþiile ºi
legatele precum ºi veniturile provenite din activitãþi
proprii. Operaþiunile de încasare ºi platã se
efectueazã prin bãnci cu sediul în România. Pentru
a se mãri cuantumul fondurilor formaþiunilor politice,
aceeaºi lege stipuleazã cã toate aceste venituri sunt
scutite de orice fel de impozite ºi taxe. Prevederile
privind distribuþia fondurilor partidelor sunt cât se
poate de confuze. Pentru o mai bunã înþelegere a
circulaþiei banilor în politicã vom încerca sã detaliem
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aceste surse de venit.
În fiecare an, prin Legea Bugetului de stat,
partidele politice primesc sume consistente a cãror
destinaþie o reprezintã cheltuielile administrative.
Fondurile primite de la Bugetul statului nu pot fi
folosite în scopuri electorale, deºi indirect acest
lucru este uºor realizabil. Sumele bugetare sunt
administrate de cãtre Secretariatul General al
Guvernului, care le varsã lunar, în funcþie de anumite
criterii, în conturile partidelor. Cuantumul anual al
acestor subvenþii nu poate depãºi 0,04% din
veniturile bugetului de stat. În funcþie de reprezentarea în Parlament, numãrul de mandate sau
procentul obþinut la alegeri se acordã 3 tipuri de
subvenþii:
a) s. de bazã  alocatã partidelor reprezentate
prin grup parlamentar (1/3 din totalul
subvenþiilor);
b) s. proporþionalã  alocatã în funcþie de nr.
de mandate obþinute;
c) s. totalã  nu poate depãºi de 5 ori subvenþia
de bazã.
Pentru comparaþie putem sã analizãm, pe scurt,
sistemul occidental al finanþãrii guvernamentale a
partidelor politice. În Franþa, pentru alegerile
legislative, cheltuielile electorale ale candidaþilor sunt
acoperite prin rambursare forfetarã din partea
statului egalã cu 50% din plafonul cheltuielilor
autorizate. În cazul alegerilor prezidenþiale, plafonul
rambursãrilor forfetare este de 20%. Rambursarea
forfetarã nu poate depãºi plafonul cheltuielilor
efectuate de candidaþi ºi înregistrate în contul de
campanie. Rambursarea forfetarã este determinatã
ºi efectuatã de ministrul de Interne dupã deducerea
avansului acordat candidaþilor prezidenþiali.
În Germania pot beneficia de finanþare publicã
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partidele care se aflã în campanie electoralã ºi care
au obþinut 0,5% din voturi la alegerile federale
precedente sau 1% din voturi la alegerile de land. În
conformitate cu Constituþia statul alocã partidelor
politice subvenþii de la buget pentru finanþarea
activitãþilor lor generale pe baza rezultatelor obþinute
la precedentele alegeri federale ºi de land precum ºi
în funcþie de suma totalã a cotizaþiilor ºi donaþiilor.
Legislaþia în domeniu a þãrilor scandinave plus
Belgia nu prevede acordarea de subvenþii speciale
pentru acoperirea cheltuielilor electorale, însã este
prevãzutã finanþarea substanþialã a activitãþilor curente
efectuate de partide cât ºi a organizaþiilor afiliate
partidelor. În mod tradiþional partidele olandeze ºi-au
exprimat reticenþa faþã de subvenþionarea
guvernamentalã directã a partidelor.
O altã modalitate de finanþare guvernamentalã este cea indirectã. În Marea Britanie, fiecare
candidat pentru alegerile parlamentare are dreptul sã
cearã Oficiului Poºtal trimiterea unei cãrþi poºtale
fiecãrei persoane de pe lista electoralã. Partidele
beneficiazã de timp de antenã gratuit de la stat, spre
deosebire de SUA unde partidele au dreptul la un
timp nelimitat de emisie, dar nesubvenþionat.
În Spania, în timpul campaniei, se alocã
subvenþii de la buget partidelor parlamentare, acestea
primind 20 de pesetas pentru fiecare alegãtor din
circumscripþiile în care partidul a prezentat liste cu
candidaþi. Aceastã subvenþie nu se include în limita
cheltuielilor electorale prevãzute de lege. La noi, sunt
suportate de la bugetul de stat toate cheltuielile legate
de organizarea ºi desfãºurarea alegerilor ºi sunt scutite
de plata taxei de timbru toate actele necesare
exercitãrii drepturilor electorale.
Cuantumul cotizaþiilor, repartizarea ºi utilizarea
acestora se stabilesc prin hotãrâri ale partidului politic,
potrivit statutului. Veniturile totale provenite din cotizaþii
nu sunt plafonate, iar suma cotizaþiilor plãtite într-un
an de o persoanã nu poate depãºi 50 de salarii de
bazã minime pe þarã.
În privinþa donaþiilor ºi legatelor cadrul
legislativ actual prevede unele criterii de diferenþiere.
Astfel într-un an neelectoral acestea nu pot depãºi

0,005% din veniturile bugetului de stat, iar pentru anul
electoral acest plafon se dubleazã. O persoanã fizicã
nu poate dona o sumã superioarã a 100 de salarii
minime, iar o persoanã juridicã nu poate depãºi 500
de salarii minime pe þarã.
Potrivit legii este obligatorie publicarea listei
donatorilor cu sume mai mari de 10 salarii de bazã
minime pe þarã, în Monitorul Oficial. Aceastã reglementare însã nu este din pãcate singura de care se
face abstracþie în þara noastrã, aceasta datoritã lipsei
unor instrumente de control. Publicarea banilor cheltuiþi
s-a fãcut pânã acum, cu întârzieri serioase ºi fãrã sã
existe vreun control din partea Curþii de Conturi,
singura instituþie abilitatã cu controlul finanþãrii
partidelor. Se simte acut lipsa unui organism de control
independent. Curtea de Conturi, fiind controlatã politic,
oferã posibilitatea unor inginerii financiare, foarte la
modã. Se spune cã pentru a îngropa definitiv un
scandal trebuie creatã o comisie. Pentru a pune
definitiv cruce listei Valerian Stan, afacerii Costea,
scandalului Eurofinances, afacerii tutunului ºi altor
asemenea evenimente, parlamentarii s-au grãbit sã
înjghebeze o comisie de anchetã pentru finanþarea
partidelor în campaniile electorale din 90, 92 ºi 96.
Este bine sã privim ºi peste gard la vecinii
mai experimentaþi în afacerile democraþiei decât noi
ºi sã observãm cum vãd ei lucrurile. În Franþa legile
tind sã limiteze ºi sã egalizeze nivelul cheltuielilor
electorale, sã controleze sursele private de finanþare
ºi sã instaureze un regim de control ºi de sancþiuni în
domeniu. În acest sens existã Codul Electoral francez
precum ºi Legea privind transparenþa financiarã în viaþa
politicã.
În Germania existã Legea Electoralã ºi Legea
Partidelor Politice. În Italia, Legea disciplinei
campaniilor electorale pentru alegerile în Camera
Deputaþilor ºi Senat reglementeazã stabilitatea ºi
eficienþa guvernamentalã, integritatea procesului
electoral, urmãrindu-se acordarea de ºanse egale în
folosirea mijloacelor media, controlul ºi reducerea
costurilor mari ale campaniei politice ºi mai ales a
costurilor de publicitate.
De asemenea în diverse þãri au fost impuse
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restricþii asupra finanþãrii politice, vizând limitarea
cheltuielilor de campanie cât ºi limitarea contribuþiilor
private. Practica democraticã a þãrilor Vest-europene
a demonstrat cã prima lecþie ce trebuie învãþatã este
faptul cã nu existã soluþii simple pentru aceste probleme
majore legate de finanþarea partidelor politice
Dupã ce am aruncat o scurtã privire peste
bãtrânul continent sã revenim pe plaiurile mioritice
unde, parcã într-o încercare disperatã de a evidenþia
cauzele ascunse ale numeroaselor scandaluri oneroase
privind partidele, PNL, prin vocea lui Valeriu Stoica,
a lansat o temã de dezbatere pentru clasa politicã.
Este vorba de proiectul de Lege privind finanþarea
activitãþii partidelor politice ºi a campaniilor electorale
care a fost depusã la Biroul Permanent al Camerei
Deputaþilor. Probabil cã, supãrat de plecarea d-lui
Cataramã ºi a altor sponsori spre alte zãri mai
liberale, Valeriu Stoica devine un aprig vânãtor
urmãrind doi iepuri graºi: imaginea sa ºi a partidului
dar ºi sugrumarea caprelor din vecini, adicã închiderea
robinetului cu dolari, mãrci ºi alte valute provenite din
ajutoare externe. Astfel prin art. 6(2) din Proiectul de
Lege se limiteazã cadrul donaþiilor din partea strãinilor
la organizaþiile politice internaþionale la care
formaþiunea sau partidul politic respectiv este afiliat
sau de la formaþiuni politice aflate în relaþii de
colaborare politicã.
Având în vedere cã, deºi din 1996 pânã în
prezent alocaþia de la Bugetul statului cãtre partide a
crescut de la 4,5 la 39 de miliarde, anul acesta, în
urma alegerilor locale, resursele financiare ale partidelor
au secãtuit, este foarte probabilã o nouã infuzie de
fonduri oculte în majoritatea vistieriilor de partid.
Aºa cum arãtam mai sus, lipsa unui organism
de control independent politic duce la agravarea
situaþiei. În Franþa controlul se realizeazã pe trei cãi:
prin obligaþia partidelor de a recurge la serviciile unui
agent financiar, prin evidenþa contabilã a campaniei ºi
prin verificarea de cãtre Comisia Naþionalã pentru
conturile de campanie ºi finanþare politicã. În Germania
partidele au datoria de a prezenta rapoarte financiare
anuale preºedintelui Bundestagului, care dispune
publicarea lor sub forma unui document legislativ.
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Aceste rapoarte anuale furnizeazã informaþii cu privire
la venituri, cheltuieli, active ºi debite.
În Marea Britanie candidatul are obligaþia de
a-ºi desemna un agent financiar abilitat cu evidenþa
veniturilor ºi efectuarea cheltuielilor electorale. Sunt
exceptate cheltuielile mai mici de 600 de lire sterline,
care pot fi fãcute de cãtre candidat. În termen de 35
de zile de la anunþarea rezultatului alegerilor, agentul
financiar are obligaþia trimiterii unui raport financiar
privind costurile electorale cãtre un înalt funcþionar
guvernamental numit returning officer. La dispoziþia
acestuia rapoartele financiare sunt publicate în cel puþin
douã ziare naþionale în termen de 10 zile de la scadenþa
celor 35 de zile prevãzute pentru transmiterea
raportului financiar
În Spania toþi competitorii electorali au
obligaþia de a-ºi desemna un administrator electoral,
care are drept principale atribuþii evidenþa veniturilor
ºi cheltuielilor electorale, cât ºi prezentarea de
documente justificative ale operaþiunilor contabile
efectuate în timpul campaniei. La baza activitãþii
administratorului electoral stau urmãtoarele principii
legale: obligativitatea de a comunica Comitetului
Electoral Central ºi comitetelor electorale provinciale
deschiderea contului de campanie, folosirea contului
de campanie doar în scopuri electorale; la închiderea
campaniei electorale, din soldul contului nu se mai
pot plãti decât cheltuielile electorale deja angajate
dar neachitate, numai în termen de 90 de zile. Controlul
finanþãrii se efectueazã de cãtre Comitetul Electoral
Central, comitetele de provincie ºi de Tribunalul de
Conturi. Comitetul Electoral Central ºi comitetele de
provincie au dreptul de a cere bãncilor, în orice
moment al campaniei ºi la 100 de zile dupã încheierea
alegerilor soldul conturilor electorale.
Sperând sã gãsim în Proiectul de Lege
prezentat de PNL o soluþie, dacã nu inteligentã, mãcar
cu o uºoarã tentã de ingeniozitate am avut dezamãgirea
monotonã pe care ne-o oferã de ani de zile clasa
politicã. Se impune ºi mai restrictiv rolul Curþii de
Conturi ca instituþie unicã abilitatã cu controlul
finanþelor politice, ca ºi cum pânã în prezent aceasta
s-ar fi achitat excelent de sarcini. În realitate, ca sã nu
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supere nici un partid, Curtea de Conturi nu a efectuat
nici un control la nimeni.
Sã lãsãm pisica sã moarã liniºtitã în Curtea
de Conturi ºi sã trecem la elementul filtru al finanþãrilor
 mandatarul sau trezorierul, persoana fizicã sau
juridicã acreditatã de Ministerul Finanþelor cu mânuirea
veniturilor ºi cheltuielilor partidelor. Dacã rãsfoim puþin
dosarul Costea constatãm implicarea mandatarului
PDSR Gheorghe Pascu. Conform Legii 27/1996
toate partidele politice trebuie sã aibã cel puþin un
mandatar financiar. La nivelul Ministerului de Finanþe
ar trebui sã existe o centralizare a mandatarilor
financiari, precizãm: ar trebui! Evident, ea nu existã,
fapt ce face aproape imposibil orice control. Bãnuim
cã specialiºtii care au dat naºtere acestui proiect de
lege au studiat în amãnunt aceste grave neajunsuri ºi
de aceea au þinut morþiº sã pãstreze aceleaºi
reglementãri vagi de care sã nu þinã nimeni seama.
Amenzile, deºi sunt cele maxime prevãzute de codul
penal (10100 milioane), sunt totuºi insignifiante faþã
de sumele enorme vehiculate în afacerile oneroase
ilegale.
Proiectul de lege liberal prevede, de
asemenea, o creºtere a cuantumului donaþiilor la 250
de salarii minime pentru o persoanã fizicã ºi 1000 de
salarii minime pe economie pentru o persoanã juridicã.
Proiectul de lege bate prea multã monedã pe finanþarea campaniei electorale, uitând sã aducã necesarele
îmbunãtãþiri legislaþiei actuale privind restul tipurilor
de finanþare.
O altã nãzbâtie prezentã în actul vizat este
stabilirea unui prag electoral pentru candidaþii la
Preºedinþie  art. 18(4) Partidele ºi formaþiunile
politice care nu au obþinut cel puþin 10% din voturile
valabil exprimate pe întreaga þarã pentru candidatul
propus, precum ºi candidaþii independenþi care se
gãsesc în aceeaºi situaþie vor restitui subvenþia de la
buget în termen de 2 luni de la încheierea campaniei
electorale.
Vorbind tot de finanþare, proiectul de lege
încearcã o limitare a cheltuielilor partidelor în perioada
campaniei electorale, stabilind anumite praguri
maximale. Din pãcate ºi aici se dã cu bâta-n balta

exagerãrii ºi se dã ca limitã maximã a cheltuielilor pentru
un candidat la Primãria Generalã a Capitalei 15.000
de salarii minime, în timp ce pentru un primar de
municipiu din provincie se acceptã cheltuieli de numai
40 de salarii minime pe þarã. Drept comparaþie limita
maximã pentru un candidat la preºedinþie este de
45.000 de salarii minime pe þarã. Ce concluzie sã
tragem de aici, dl. Stoica va candida la Primãria
Generalã sau la Preºedinþie peste 4 ani?
Ne oprim aici din analiza pe care am încercat
sã o facem asupra Proiectului Legii finanþãrii partidelor
trãgând un semnal de alarmã, alãturi de Asociaþia Pro
Democraþia privind necesitatea adoptãrii unui cadru
legislativ clar care sã impunã partidelor politice
transparentizarea actelor de finanþare ºi controlul
riguros al acestora.
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Dublul standard
DANIELA GEONEA-PÎRVULESCU
Fenomen social prin care indivizi sau
grupuri se ajusteazã în funcþie de interese ºi resurse
la problemele existenþei sociale corupþia reprezintã
o sfidare la adresa societãþii democratice moderne
a cãror fundamente juridice ºi morale implicã
recunoaºterea autoritãþii instituþionale. Corupþia
apare ca o formã complexã de manifestare a
anomiei ce însoþeºte fenomenele de crizã cu
consecinþe asupra organizãrii sociale. Deºi inegal
rãspânditã corupþia este un fenomen prezent
pretutindeni. În sensul sãu cel mai general corupþia
constã în utilizarea abuzivã a puterii în interes
propriu. Departe de a fi doar o consecinþã a
derapajelor morale individuale corupþia dã seama
despre starea societãþii la un moment dat. Dublul
standard practicat în cazul societãþilor în care
corupþia se manifestã cu mai mare intensitate
exprimã în bunã mãsurã o situaþie de conflict cultural
între normele preluate prin aculturaþie ºi formele
individualizate tradiþionale ºi clienteliste de rezolvare
a problemelor. Standardele juridice de tip modernoccidental afirmate ºi impuse juridic se suprapun
practicilor tradiþionale de raportare la autoritãþi. Cel
ce deþine roluri de autoritate poate oriunde deveni
subiect al corupþiei, dar formele de control social,
mai importante chiar decât cele juridice, cultura
legii ºi prosperitatea relativã împiedicã derapajele
generalizate.
Statul modern de tip occidental corespunde
diferenþierii din ce în ce mai clare între public ºi
privat. Din momentul în care problema opoziþiei
între dintre sfera publicã ºi cea privatã se pune, iar
aceastã separaþie este inerentã dezvoltãrii autonome
a politicii, problema corupþiei se dezvãluie.1
Introducerea statului implicã automat problematica
democraþiei. Presupunând statul de drept, funda-

S.P. nr. 84/2000

mentându-se pe cetãþenia responsabilã ºi pe
transparenþa afacerilor publice democraþia se
opune direct corupþiei. Corupþia dezvãluie imperfecþiunile societãþilor democratice.
Corupþia este perceputã ca un fenomen
deosebit de grav ºi periculos care submineazã
structurile de putere ºi autoritate. În România
reducerea corupþiei este unul din indicatorii pe baza
cãruia populaþia evalueazã negativ activitatea
Guvernului.2 Ca o consecinþã autoritatea instituþiilor
publice este grav afectatã ºi dinamica activitãþilor
publice are de suferit. Criza de autoritate se relevã
prin cota scãzutã a încrederii în Parlament (9%
încredere contra 86% neîncredere, Guvern (13%
încredere contra 83% neîncredere) sau Preºedinþie
(20% încredere contra 77% neîncredere) în mai
2000. Poziþiile de putere expun instituþiile publice,
mai ales cele legate de procesele complexe ale
politicii ºi administraþiei în perioada de tranziþie. În
consecinþã instituþii ale ordinii precum Biserica sau
Armata sunt apreciate mai ales datoritã rolului lor
de apãrãtoare ale identitãþii într-o perioadã de crizã.
Conflictul între perspectiva formal-normativã ºi strategia socialã de supravieþuire în moºtenitoare a tradiþiilor clienteliste ale societãþii româneºti
are o lungã istorie ce se intersecteazã cu încercãrile
mereu eºuate de modernizare. Din perspectivã
juridicã corupþia reprezintã un concept de drept
ce caracterizeazã o anumitã comportare a funcþionarului sau în genere a celui ce deþine poziþii ce
presupun o anume autoritate care îºi comercializeazã atributele funcþiei primind în schimb bani sau
alte foloase. Astfel corupþia este consideratã ca
fiind expresia demersurilor prin care persoane
învestite cu funcþii publice sau private îºi încalcã
obligaþiile ce decurg din calitatea lor de funcþionari
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în vederea obþinerii de avantaje ilicite, indiferent
de ce naturã, pentru ele însele sau pentru altele.
Reglementatã de Codului penal românesc prin
articolele 254-257 corupþia în varianta sa juridicã
se referã patru fapte distincte: luarea de mitã (art.
254), darea de mitã (art. 255), primirea de
foloase necuvenite (art. 256) sau traficul de influenþã (art. 257). Achiziþii juridice de tip occidental
prevederile Codului penal incrimineazã actele de
corupþie dar nu au cum interveni asupra cauzelor.
Fenomen cu rãdãcini culturale, sociale ºi economice
analiza corupþiei depãºeºte încadrarea sa juridicã.
La întrebarea Cum credeþi cã au reuºit majoritatea
oamenilor care au fãcut avere în România?
Prin ? 75% din respondenþii unei anchete
sociologice au fãcut referiri la practici legate de
corupþie (încãlcarea legii 54%, relaþii 21%).3
Corupþia este o formã specificã de abuz
de autoritate care implicã tranzacþii între actori
politici, economici ºi sociali. Corupþia poate fi
endemicã, sistematicã ºi instituþionalizatã ceea ce
presupune cã ea este esenþialã în strategia de
supravieþuire a regimului politic ca mijloc de control
al diverselor segmente ale populaþiei. Analiza poate
fi continuatã prin investigarea nivelului social al
actorilor implicaþi ºi a valorilor tranzacþionate.
Anumite state cunosc o micã corupþie administrativã ce implicã ansamblul populaþiei în vreme ce
altele se caracterizeazã prin marea corupþie politico-administrativã ce implicã elitele.4
Plecând de la aceste considerente ºi
introducând ºi distincþia clasicã a lui Scott între
corupþia de piaþã ºi corupþia clientelist-relaþionalã
putem identifica în România în raport cu natura ºi
caracterul instituþiilor afectate trei nivele ale corupþiei:
mica corupþia legatã mai mult de experienþele
cotidiene ale cetãþenilor (învãþãmânt, sãnãtate,
autoritãþile locale); corupþia economicã (din
sectorul privat) ºi marea corupþia (politico-administrativã ºi financiarã). De multe ori cele trei nivele
se intersecteazã formând reþele. Situaþia specificã
imprimatã de dubla tranziþie de la totalitarism la
democraþie ºi de la economia de comandã la cea de

piaþã a generat o suspiciune generalizatã asupra
clasei dirigente. Beneficiarii tranziþiei sunt pentru
români cei cu funcþii de conducere, 87% din cei
chestionaþi în Barometrul de Opinie Publicã din
octombrie 1999 aderând la aceastã idee. Tot un
sondaj realizat pe un eºantion reprezentativ la nivelul
Bucureºtiului5 85 % din cei chestionaþi considerau
cã cei mai mulþi funcþionari primesc mitã, domeniile
cele mai afectate fiind sãnãtatea (24,2%) ºi
administraþia publicã localã (10,6% )
Corupþia politicã reprezintã utilizarea
abuziva a funcþiei ºi a demnitãþilor publice sau a
resurselor ºi informaþiilor ce decurg din deþinerea
acestora în beneficiu privat (individual sau de grup).
Corupþia politicã nu este nici bunã nici rea; ea pur
ºi simplu existã. Ea depinde de viziunea generalã a
societãþii despre scopul politicii, vãzutã fie ca
producãtore de bunuri concrete ºi deci judecatã
dupã eficienþã, fie ca element ordonator în raport
cu criterii etice, ºi judecatã dupã criterii morale.
Corupþia se dezvoltã în funcþie de conjuncturile
diferite dintr-un stat sau altul. Dacã cele mai multe
din tipologiile corupþiei politice au fost folosite
pentru a studia dimensiunile fenomenului în statele
lumii a treia sau în cazul vieþii politice americane,
ele s-au dovedit mai puþin adaptate pentru studierea
corupþiei ce s-a dezvoltat în Europa de Vest sub
forma finanþãrii ilegale a partidelor politice ºi a
politizãrii administraþiei. Fenomen relativ nou, cel
puþin ca obiect de analizã, corupþia din Europa
rãsãriteanã ºi implicit din România rãmâne, în
continuare, în mare parte necunoscutã. În acest
sens examinarea altor contexte este utilã, atât
teoretic cât ºi practic, România, stat european în
curs de dezvoltare aflându-se la intersecþia a cel
puþin douã tipuri de corupþie, corupþia politicã de
tip european ºi cea din statele în curs de dezvoltare.
Cauzele ºi condiþiile favorizante ale
corupþiei sunt greu de identificat, aceasta grefânduse pe orice mediu. Multe din analizele referitoare
la corupþie au urmãrit compararea sistemelor
corupte din Africa sud saharianã cu cele din Asia
de sud-est. Analiza comparativã a corupþiei din
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Asia ºi Africa examineazã factorii ce au dus la
acelaºi rezultat în condiþiile în care diferenþele dintre
economiile în creºtere din Asia ºi cele cu performanþe
slabe din Africa erau ºi au rãmas importante.
Creºterea record a statelor din Asia de sud-est a
fost însoþitã de o puternicã corupþie, larg ocultatã
de mitul culturalist al valorilor confucianiste. În Asia
de sud - est consecinþele economice ale corupþiei
au avut rezultate ce contrasteazã izbitor cu cele
din Africa. Comparaþia determinã o serie de cauze
ce contribuie la apariþia corupþiei ca istoria politicã,
natura ºi credibilitatea statului, sãrãcia ºi regulile
de protecþie socialã, ca ºi caracteristicile regionale
ºi implicaþiile în reþele internaþionale.
În Africa, de exemplu, întreprinderile
occidentale recurg sistematic la corupþie pentru a
obþine noi pieþe sau pentru a-ºi menþine influenþa
într-un mediu politic instabil. Cercetãrile întreprinse
pentru a evalua specificul corupþiei africane au
evidenþiat cã obiectivele economice se articuleazã
cu strategii de clientelism internaþional înrãdãcinat
în relaþii personale.
Corupþia politicã europeanã se bazeazã pe
legãturile speciale dintre elitele politice ºi economice
ºi este organizatã prin intermediul unor reþele sociopolitice. Aceastã corupþie, permanentizatã în unele
sectoare precum lucrãrile publice sau distribuþia
apei (vezi cazul italian), a fost toleratã în unele state
occidentale pânã la începutul anilor 90. Aceastã
normalitate a ilegalitãþii s-a dezvoltat pe baza
separaþiei tot mai accentuate între ordinea simbolicã
(conform cãreia administraþia ºi politica descriu un
spaþiu unde banii nu joacã nici un rol) ºi o ordine
practicã (ce nu poate ignora rolul banilor în politicã,
ca ºi osmoza dintre sfera politicã ºi cea administrativã).
Complexitatea vieþii democratice ºi creºterea cheltuielilor politice, ºi mai ales electorale, au
contribuit la creºterea nevoii de fonduri ce a stat la
baza marilor scandaluri de corupþie din occident.
Nu trebuie însã neglijat nici virajul ideologic din
anii 80 al partidelor socialiste mediteraneene care
sub forma pragmatismului au adoptat noi tactici ºi
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strategii politice costisitoare financiar, dar eficiente
electoral. Scandalurile de corupþie în care guvernele
socialiste francez ºi spaniol au fost implicate la
începutul anilor 90 au pus în evidenþã ºi presiunile
pe care acestea le-au întreprins pentru a limita
consecinþele juridice ale acestor afaceri, presiuni
ce au anticipat reacþia legislativã de creºtere a
controlului ºi transparenþei finanþãrii vieþii politice.
Exemplele anterioare dovedesc cã nu
existã nici o legãturã între natura regimului politic,
performanþele economice ºi corupþie, existând în
schimb un raport strâns între amploarea luptei
anticorupþie ºi tipul de regim. Doar democraþiile
pot dezvolta sisteme de control ºi limitare realã a
corupþiei politice.
Eºecul statului social în occident ºi al
comunismului în rãsãrit a bulversat graniþele dintre
public ºi privat. Zona gri ce sa instalat a favorizat
noi forme de corupþie. De la tradiþionala corupþie
troc la corupþia generatã de economia de schimb6
diferenþa este de grad dar ºi de semnificaþie. Noua
corupþie corespunde unui mereu crescânde nevoi
financiare în domeniul politic ºi în schimbãrile de
statut social pe care politica partizanã le poate
presupune. Mai vechea politicã din prestigiu a lãsat
loc politicii ca mijloc de subzistenþã.7 În Estul
Europei comunismul a accentuat aceastã tendinþã.
Dacã cel ce este independent de veniturile pe care
i le aduce politica8 este mai puþin dispus sã accepte
un anume tip de corupþie, tendinþa de profesionalizare a politicii, consecinþã a continuei diviziuni
sociale a muncii, ce implicã o stabilitate relativã a
celor ce ocupã funcþii de decizie, mãreºte, în
absenþa transparenþei ºi controlului public, riscul
corupþiei. Democraþiei fisurate9 de lipsa de
partici-pare ºi interes pentru politicã trebuie sã I
se contrapunã strategii viabile de stimulare a
participãrii la nivel asociativ acolo unde democraþia
directã nu este influenþatã de tendinþele birocratizante ale dezvoltãrii organizaþionale. Menþinerea,
sau dupã caz formarea unor deprinderi participativa
asigurã nu doar contururile unui spaþiu public
dinamic ci ºi un potenþial de dezvoltare socialã
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important. O cetãþenie responsabilã care sã
contracareze eficient avatarurile corupþiei este însã
legatã de specificul cultural. Dar dincolo de
tendinþele grele transformãrile culturale pot fi
dinamice ºi pot contribui la construirea unei societãþi
democratice, deci perfectibile ºi conºtiente de
limitele sale.

5
Sondaj de opinie la nivelul municipiului Bucureºti
privind fenomenul corupþiei realizat la cererea
Fundaþiei pentru Dezvoltarea Societãþii Civile, mai-iunie
2000.
6
ibidem, p. 271
7
Max Weber, Politica, o vocaþie ºi o profesie, Anima,
Bucureºti, 1992, p. 9
8
ibidem, p. 14
9
Pierre Albertini, La crise du politique, LHarmattan,
Paris, 1997, p. 21

NOTE:
Jean-François Médard, La corruption, în Revue
insternationale de Politque Comparée, vol. 4, nr. 2, 1997,
p. 262
2
În Barometrul de Opinie Publicã realizat la cererea
Fundaþiei Pentru Societate Deschisã în luna mai 78% din
respondenþi erau nemulþumiþi de activitatea Guvernului
în legãturã cu reducerea corupþiei.
3
Barometrul de Opinie Publicã realizat la cererea
Fundaþiei pentru Societate Deschisã, octombrie 1999, p.
48.
4
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Afacerea Skoda
MIHAI CHIOVEANU

Am deschis afacerea Skoda din dorinþa curatã de a face
luminã, de a se pedepsi vinovaþii, de a salva banul þãrii.
Nu înþeleg ca aceastã afacere sã serveascã nu ºtiu ce ºi
nu mã intereseazã care calcule politicianiste
N. Lupu

Repunerea astãzi în discuþie a Afacerii
Skoda, un caz de corupþie nu atât clasic cât celebru,
ce a marcat societatea româneascã a anilor 30,
ar putea trece drept încercare de a ºtirbi, odatã în
plus, Mitul interbelicului românesc. Îl asigurãm pe
cititor cã intenþia noastrã este cu totul alta.
Nu ne propunem, aºa cum poate ar fi de
aºteptat, nici sã forþãm paralele cu cazuri celebre
din societatea româneascã de astãzi  vezi articolul
semnat de Al. Mihalcea în România Liberã din
13 septembrie a.c. cu titlul Nici scandalul interbelic
Skoda nu egaleazã bomba Costea. Nu de
alta dar contextul istoric foarte diferit ºi luarea în
calcul a moºtenirii comuniste ar îngreuna sensibil
întreprinderea unei astfel de analize. Deºi compararea reacþiei media ºi a opiniei publice de atunci ºi
acum, a urmãrilor instrumentalizãrii în justiþie a unui
astfel de caz ºi a impactului asupra instituþiilor, clasei
politice ºi politicienilor marcanþi, vizate de un astfel
de scandal, ar putea spune în linii generale câte
ceva despre stagnarea, dacã nu cumva regresul,
societãþii româneºti într-ale democraþiei.
Dincolo de formaþie ºi limitele impuse de
aceasta, am preferat apropierea de un caz public
de corupþie din trecutul recent din motive mult mai
practice. Confortul oferit de distanþa în timp faþã
de evenimente ar fi unul dintre acestea. Un al doilea
constã în faptul cã analiza pe verticalã, acum posibilã,
ar putea sã confere noi valenþe unui astfel de caz.
Prin urmare, vom încerca în acest caz
particular sã urmãrim instrumentalizarea unui astfel
de scandal politic ºi, sub rezerva comiterii unor
teleological fallacies, efectele pe termen lung ale
acestui procedeu, modul în care a afectat, direct
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sau indirect, experimentul democratic românesc
dintre rãzboaie. Cele câteva consideraþii din finalul
acestui text, referitoare la statul românesc interbelic,
dominat de birocraþie ºi bazat pe relaþii tip patronaj,
stãpân absolut ºi reglor al vieþii economice, ar putea
sã ne spunã ceva despre transformarea procesului
politic în luptã exclusivã pentru putere, controlul
statului ºi administrarea averii întregii societãþi, o
tradiþie politicã cu urmãri nefaste în societatea
româneascã actualã1 .
Faptele
17 Martie 1930. Ministerul Apãrãrii Naþionale
comandã Uzinelor Skoda muniþii ºi armament în
valoare de peste 5 miliarde lei, ca parte din planul
de mãsuri de dotare a armatei întreprins de guvernul
naþional-þãrãnesc. Contractul reprezenta printre
altele ºi o modalitate concretã de iniþiere a unei
colaborãri economice în cadrul Micii Înþelegeri între
România ºi Cehoslovacia, alianþã limitatã pânã
atunci la o sterilã ºi uneori contraproductivã retoricã
anti-revizionistã sau mai exact anti-maghiarã.
Pînã în 1931, când la conducerea Ministerului
vine generalul ªtefãnescu Amza, un apropiat al regelui
ºi oarecum al liberalilor, nimeni nu observã vreo
neregulã în perfectarea contractului. Dealtfel, noul
ministru al Apãrãrii nu face în prima fazã decât sã
constate faptul cã echipamentele furnizate de uzinele
cehoslovace nu corespund standardelor armatei
române ºi solicitã sistarea temporarã a comenzii. Prima
reacþia apare din partea conducerii Uzinelor Skoda
care, nemulþumitã de calificativele date produselor
sale, îl acuzã pe Amza de sabotarea contractului.
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Scandalul propriu-zis începe însã abia în
primãvara lui 1933 când, la 10 martie, în urma unei
denunþ anonim, autoritãþile române trec la operarea
unor controale financiare la sediul reprezentanþei
firmei Skoda la Bucureºti. Motivul intempestivei
descinderi, neplata de cãtre Bruno Seletzki,
directorul reprezentanþei, a unor impozite cãtre
statul român. Descinderea fiscului duce însã în mod
surprinzãtor ºi la descoperirea în seifurile firmei
cehoslovace a unor documente militare româneºti
secrete, referitoare la oferte ºi comenzi de armament
ce priveau alte firme, sistemul de apãrare naþional,
activitatea unor înalþi ofiþeri români. Mai mult,
documentele sugerau implicarea unor înalþi ofiþeri
precum generalul Cihoscki, apropiaþi cercului
Maniu, într-o afacere în care comisioanele ºi mita
ar fi dus la alegerea preferenþialã a unuia dintre
partenerii de afaceri ai statului. De parcã toate
acestea nu ar fi fost de ajuns, ministrul þãrãnist al
justiþiei, Mihail Popovici, intervine pe lângã
organele de anchetã ºi cere sistarea cerecetãrilor.
Încurajat sau nu de aceastã atitudine a unui oficial,
Seletzki intrã în aceiaºi searã în sediul firmei, rupe
sigiliile puse de comisarii regali la seiful cu
documente ºi sustrage o parte dintre acestea.
Acest ultim gest stârneºte furtuna. Presa
dezvãluie primele implicaþii ale afacerii ºi speculeazã
nepermis în marginea a ceea ce promitea deja sã
devinã un subiect inepuizabil. Sub presiunea marilor
cotidiene bucureºtene ºi a opoziþiei liberale, cabinetul
Vaida se vede în curând nevoit sã reacþioneze. Prima
dacã nu ºi singura grijã a guvernului în aceastã primã
fazã, a lui Titulescu mai ales  la o sãptãmânã dupã
izbucnirea scandalului acesta þine în faþa Camerelor
un expozeu asupra recent semnatului Pact de
Organizare a Micii Înþelegeri , este evitarea unui
conflict diplomatic cu Cehoslovacia. Legaþia
cehoslovacã se pronunþã de asemenea pentru
estomparea scandalului în presã ºi evitarea astfel a
unui posibil conflict dar nu intervine pentru oprirea
anchetei asupra lui Seletzcki. În rest, mai ales dupã
greºeala fatalã ºi gratuitã comisã de Popovici,
membrii guvernului Vaida nu se opun deloc derulãrii

anchetei. Cei mai mulþi dintre ei par mai curând
surprinºi decât panicaþi ºi doar câþiva funcþionari
români se pronunþã pentru muºamalizare.
Chiar dacã s-ar fi dorit acest lucru era deja
prea târziu. Liberalii vor sã profite din plin de
aceastã nesperatã ºansã de a-ºi ataca rivalii  dupã
detaliile pe care le cunosc ºi anticiparea fazelor
scandalului ei lasã astãzi impresia participãrii directe
la instrumentalizarea cazului încã cu mult înainte de
izbucnirea acestuia  ºi, alãturi de dizidenþa þãrãnistã
reprezentatã de N. Lupu, joacã inconºtient rolul
de vârf de lance ºi paravan perfect al acþiunilor
camarilei. Înºtiinþat asupra scandalului, Carol al IIlea cere aplicarea de mãsuri drastice ºi deconspirarea celor implicaþi, vizaþi fiind în primul rând Maniu
ºi nepotul acestuia Romulus Boilã2 , pentru a se
evita astfel implicarea întregului guvern ºi a
þãrãniºtilor ca partid într-un astfel de scandal. Nu
în ultimul rând, alimentat permanent prin presã ºi
zvonuri, scandalul intrase în atenþia opiniei publice,
cãreia trebuia sã i se ofere satisfacþie.
La 20 ºi apoi 23 martie Dr. Nicolae Lupu,
Octavian Goga ºi liberalii dezvoltã în timpul primelor
interpelãri în Parlament în marginea cazului teza
spionajului ºi a complotului extern ºi acuzã guvernul
de terfelirea onoarei þãrii. Afacerea Skoda nu
reprezintã pentru cei mai mulþi dintre ei decât
punctul de plecare în dezvoltarea unui amplu ºi
aspru rechizitoriu la adresa întregii politici þãrãniste.
Se ajunge pânã la cererea de depunere a demisiei
tuturor membrilor guvernului ºi punerea acestora
la dispoziþia parchetului. Guvernul Vaida nu se
pierde însã cu firea, acceptã existenþa afacerii ºi
chiar posibila implicare a lui Maniu ºi pune la
dispoziþie dosarele incriminatoare. Surprizã, la o
lecturã mai atentã acestea conþin informaþii care
par sã acuze tocmai pe deconspiratorul Amza ºi
numeroºi alþi înalþi ofiþeri. Cum nici unul dintre liderii
ºi miniºtrii þãrãniºti acuzaþi sau bãnuiþi  Madgearu
este atacat virulent de Grigore Iunian cãci afacerea
este ºi un bun prilej pentru plata unor mai vechi
poliþe - nu poate fi dovedit responsabil, singurul
câºtig pe termen mediu pentru liberali se dovedeºte
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a fi acutizarea în interiorul PNÞ, a conflictului VaidaManiu, ultimul fiind pe perioada anchetei permanent
cenzurat în declaraþiile fãcute presei ºi presat sã se
supunã disciplinei de partid3 .
În rest, instrumentalizarea afacerii oferã
puþine satisfacþii celor direct interesaþi. Primul care
se aratã plictisit de afacere este Carol al II-lea ºi
asta cu atât mai mult cu cât ancheta nu pare a mai
urma deloc cursul imprimat iniþial. Diferenþa de 25%
dintre preþul pentru comanda româneascã ºi cea
iugoslavã  Gh.Mironescu mãrturisea lui A.Cãlinescu
faptul cã Rex cunoºtea acest detaliu încã din 1930
când, în urma unei discuþii particulare cu regele
Alexandru, constata o diferenþã de cost de 4060% (dar surprinzãtor nu se grãbeºte sã ia mãsuri
n.n.)  de care se legaserã toate speranþele celor
ce doreau sã dovedeascã luarea de mitã, este
explicatã de Seletski prin diferenþa de funcþionare,
surplusul de echipament ºi muncã. Este în schimb
pusã în discuþie ºi exploatatã sistarea comenzii cãtre
uzinele franceze Schneider ºi scoatere din calcul a
participãrii uzinelor de armament de la Copºa Micã
la contractarea ºi efectuarea acesteia. Exploatatã
este însã nu incorectitudinea funcþionarului public
corupt  greu de spus dacã liberalii nu surprind
esenþa corupþiei, sau dacã nu cumva se tem ca prin
continuarea anchetei în aceastã direcþie sã nu
readucã în atenþie faptul cã la baza politicii sale
economice din anii 20 a stat tocmai favoritismul
unilateral  cât ofensa adusã Franþei ºi mândriei
naþionale. Pentru liberali, care refuzaserã în 1925,
în cazul fabricii de armament de la Cugir, pânã ºi
propunerea de înfiinþare a unei industrii comune
bazatã pe investiþii tehnologice din partea partenerului strãin, decizia þãrãnistã apare drept angajament
luat de guvernul Maniu în vederea lichidãrii
industriei naþionale de armament ºi nu doar o negare
a patrioticei politici prin noi înºine împinsã de
ambiþiile liberale la graniþa autarhiei economice4 .
La câteva luni dupã izbucnire, Afacerea
începe încet sã iasã din atenþia presei, cu atât mai
mult cu cât pierde din senzaþionalul dat de cãderea
marilor capete ºi dezvãluirea sumelor fabuloase

S.P. nr. 84/2000

implicate. O continuare la nesfârºit nu era beneficã
nimãnui ºi cum principalele obiective fuseserã totuºi
atinse se trece la sacrificarea þapului ispãºitor ºi
închiderea acesteia.
În iulie 1934 guvernul neo-liberal al lui
Tãtãrescu reia negocierile ºi acceptã executarea
contractului iniþial cu Uzinele Skoda, de la care obþine
totuºi o reducere a costurilor de 15%. În acest
moment însã Afacerea Skoda era deja istorie: Nici
o afacere din câte cunoaºte cronica scandalurilor
politice de la noi nu a produs atâta vâlvã ºi nu a
dat atâtea pagini de senzaþional ca afacerea
Skoda! (Adevãrul, 11 iulie 1934).
Fundalul
Ceea ce dã sarea ºi piperul Afacerii Skoda
nu este corupþia în sine. Celor de astãzi cazul nu
pare sã le mai spunã nimic special. Lipsit de
personajele cheie ºi de un favorabil milieu el ar fi
putut fi catalogat cu uºurinþã drept banal chiar ºi
de cãtre contemporanii sãi. Faptul cã cel mai
celebru  nu singurul ºi poate nu cel mai reprezentativ pentru o societate ºi un stat marcate constant
în epocã de acest flagel  caz de corupþie din scurta
istorie a României Mari aparþine tocmai anilor 30
de început, momentului ce marcheazã debutul
perioadei de deconstrucþie, de decãdere (Sorin
Alexandrescu) terminatã în 1938 cu eºuarea experimentului democratic, nu este deloc întâmplãtor.
La sfârºitul anilor 20 PNÞ-ul câºtigã
primele alegeri cu adevãrat democratice din
România interbelicã. 77,76% din voturile electoratului indicã însã nu doar faptul cã acest partid
trece în ochii alegãtorilor drept singurul capabil sãºi respecte promisiunile electorale ci ºi aºteptãrile
uriaºe cãrora trebuia sã le rãspundã. Din pãcate,
dificultãþile perioadei 1929-1933 obligã pe þãrãniºti
sã se concentreze, rezume, la simpla gestionare a
crizei. Limitat în opþiuni ºi supus cu timpul rutinei
inevitabile, PNÞ-ul reuºeºte sã punã în aplicare prea
puþin din programul sãu iniþial de mãsuri ce viza
descentralizarea administrativã ºi înlocuirea
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protecþionismului economic liberal cu politica
porþilor deschise. Câteva schimbãri fundamentale
sunt operate doar în primii ani ºi într-un context deja
defavorabil ºi acestea reprezintã cam singurele
realizãri ale þãrãniºtilor. Bilanþul guvernãrii lor 
întreruptã de încercãrile nerealiste de impunere a
soluþiei guvernului de largã uniune naþionalã ºi a celui
tehnocrat  este unul sumbru ºi, în ciuda
circumstanþelor atenuante oferite recent de cãtre
Istoric, memoria istoricã pare sã rãmânã sub
impactul primei impresii.
În 1933, când izbucneºte scandalul Skoda,
din aura iniþialã a PNÞ-ului nu mai rãmãsese
aproape nimic. Confruntat cu facþionalismul ºi
dizidenþa, marcat de mãsurile impopulare pe care
este obligat sã le aplice într-un mediu economic ºi
social ostil, stigmatizat de opinia publicã datoritã
numeroaselor afaceri oneroase în care se bãnuieºte
cã ar fi implicaþi mulþi dintre membrii sãi, reprimãrilor
sângeroase de la Lupeni din 1929 ºi Griviþa din
1933, scandalului Sãrãþeanu, semnãrii acordului de
la Geneva etc., PNÞ-ul primeºte odatã cu începutul
Afacerii Skoda lovitura de graþie.
Pe termen lung afectatã va fi nu doar
popularitatea acestui partid ci ºi încrederea în
guvern. Prin încurajarea tendinþelor regelui Carol
al II-lea de a instaura un regim personal ºi crearea
unui context favorabil extremismului de dreapta din
România  mai ales Garda de Fier profitã de
aceastã neaºteptatã rampã de lansare în marea
politicã  de suferit va suferi democraþia parlamentarã. Pe termen lung, cel puþin în cazul liberalilor
se poate vorbi de un efect bumerang al cazului
Skoda.
Urmãrile
Singurul condamnat în cazul Skoda este
Bruno Seletzki. Sentinþa, cinci ani închisoare pentru
corupþie, datã în august 1933, este dupã Armand
Cãlinescu una de senzaþie dar ºi arbitrarã, menitã
a da oarecare satisfacþie opiniei publice. Seletzki
devine astfel unul dintre primii susþinãtori ai lui Carol

al II-lea  în 1930 el este cel care se ocupã de
închirierea avionului britanic cu care prinþul parcurge
prima etapã a drumului spre Bucureºti  abandonat
de acesta fãrã nici o remuºcare.
Þãrãniºtii pleacã de la guvernare sub
impresia scandalului deºi tocmai asta încearcã încã
de la izbucnirea afacerii sã evite. Greu de spus însã,
de contabilizat, în ce mãsurã a contribuit acesta la
influenþarea rezultatului alegerilor din iarna lui 1933.
Liberalii dau lovitura de moarte unui PNÞ
ºi aºa slãbit, fãrã a realiza faptul cã ei vor fi
urmãtoarele victime.
Carol al II-lea nu-ºi impune acum regimul
personal, dar lovitura datã unuia dintre marii actori
ai scenei politice ºi eliminarea, de moment, a
incomodului Maniu pune România sub spectrul
loviturii din 1938. Pânã atunci maºina de tocat
regalã va continua sã adânceascã rupturile din
interiorul marilor partide ºi sã încurajeze trecerea
tinerilor lupi în tabãra lui Rex.
Nu în ultimul rând Afacerea dã apã la
moarã Gãrzii de Fier, discursului acesteia despre
demoralizarea societãþii sugrumate de corupþia de
partid ºi tarele democraþiei parlamentare. Pe
fundalul lui 1933, a crizei conºtiinþelor, a radicalismului etic al elitelor, plierea discursului legionar
pe modul tradiþional de gândire ºi exploatarea
conflictul român  neromân ºi popor  politician
va aduce nesperat de mulþi soldaþi ºi contribuabili
în tabãra lui Codreanu5.
De suferit va suferi în urma Afacerii Skoda
ºi ideea deschiderii ºi colaborãrii economice cu
vestul european ºi mai ales cu statele din regiune,
superioare României în privinþa industriei. Dincolo
de atacarea þãrãniºtilor, intrarea în vizorul liberal a
cazului Skoda era menitã a demonstra ingerinþele
capitalului extern în dezvoltarea industrialã a
României ºi a da câºtig de cauzã birocraþiei de la
noi în negocierile viitoare cu industria, burghezia
cehoslovacã6. Pe termen scurt însã de câºtigat
câºtigã doar grupul Malaxa-Auschnit care speculând momentul de crizã conving pe rege de necesitatea
dezvoltãrii unei puternice industrii naþionale de apãrare.
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Cointeresat prin acordarea unor pachete de acþiuni
substanþiale Rex va proteja tânãra industrie fãrã a mai
pune problema preþurilor exorbitante sau a calitãþii
deplorabile a produselor. În 1938 economia
româneascã atinge punctul sãu maxim de dezvoltare
iar cheltuirea banului public nici nu mai intrã în discuþie
atât timp cât problema mândriei naþionale este rezolvatã.
Despre cât de corupt este sistemul în perioada lui Carol
nu este necesar sã mai scriem aici.
În loc de concluzii
Un înalt funcþionar apãrã interesele speciale
ale unui grup industrial în semnarea unui contract cu
statul pe care îl reprezintã pentru bani ºi sprijin electoral.
Un caz de corupþie tipic ºi banal.
Presa liberã nu însã ºi neapãrat independentã
scoate la ivealã afacerea, întreprinde anchete paralele,
practicã un discurs vag despre corupþie, marcat de
judecãþi personale. Singura dimensiune generalã,
obiectiv surprinsã, a corupþiei este în acest caz scãderea
standardului moral, devierea de comportament ºi
abaterea de la parametrii formali impuºi de asumarea
unei funcþii publice. Într-o culturã politicã nu tocmai
democraticã ºi pe fondul unei crize prelungite, presa
face din pãcate jocul groparilor democraþiei.
Guvernul pãstreazã tãcerea, din pudoare,
pentru ca în momentul deconspirãrii publice a afacerii
sã dea dovadã de o fermitate ºi exigenþã cel puþin
suspectã. Politicienii joacã rolul de semizei
intervenþioniºti ºi nu pe cel de simpli judecãtori cãci
miza este de ambele pãrþi mult prea mare.
Problema majorã în acest caz o constituie
faptul cã responsabilã este administraþia armatei,
perceputã ca întreg ºi imposibil de acuzat cãci
reprezintã una din instituþiile de bazã ale societãþii
româneºti dintotdeauna  cu atât mai dificilã o astfel
de întreprindere cu cât unul dintre generalii acuzaþi
face un gest de onoare ºi rãspunde acuzaþiilor
nefondate prin suicid.
De câºtigat câºtigã doar cel ce trebuia sã
joace în mod normal rolul de arbitru iar urmãrile nu se
vor lãsa mult timp aºteptate.
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NOTE
Pentru o analizã completã a tradiþiilor politice în Europa
de est vezi George Schopflin, The Political Traditions of
Eastern Europe în Eastern Europe...Central
Europe...Europe, Stephan R.Graubard ed. (Oxford: Oxford
University Press, 1991), p. 59-93
2
Ioan Scurtu ºi Gheorghe Buzatu, Istoria Românilor în
secolul XX (1918-1948) (Paideia, Bucureºti, 1999), p. 263.
Contractul fusese perfectat în timpul mandatului sãu ºi
conþinea unele clauze confuze ºi interpretabil
dezavantajoase pentru statul român. Marele pãcat al lui
Maniu, dincolo de neglijenþa caracteristicã marilor figuri
politice, din trecut sau de astãzi, de la noi faþã de astfel de
sarcini, sau de faptul cã lasã sã planeze asupra lor acuzaþia
de nepotism ºi favoritism, constã în la fel de tipica
intransigenþã în plasarea orbeascã pe poziþia corectitudinii
absolute nu doar a propriei persoane ci ºi a partidului din
care provin ºi a administraþiei din perioada mandatului
lor.
3
Ibidem, p.264
4
Sugestivã în acest sens ar putea fi nu atât reevaluarea
politicilor economice liberale a anilor 1920 cît relecturarea
unor texte programatice precum cele ale lui Mihail
Manoilescu, În zodia Organizãrii (Imprimeria Centralã,
1923), Importanþa ºi perspectivele industriei în noua
Românie (Bucureºti: 1921), Ion George Duca, Statul
Liberal (Bucureºti: Imprimeria Centralã, 1924), Nicolae
Constantinescu, Naþionalismul Economic (Democraþia,
XI/3, 1923), I.N. Angelescu, Politica Economicã a
României Mari (Bucureºti: 1919), România ºi actuala
politicã economicã internaþionalã (Bucureºti: 1927) ºi
a unor criticii precum cea a lui Madgearu, Dictaturã
economicã sau democraþie Economicã? (Bucureºti,
Reforma Socialã, 1925) .
5
Armin Heinen, Legiunea Arhanghelului Mihail. O
contribuþie la problema fascismului internaþional
(Bucureºti, Humanitas, 1999), p. 158
6
Compromiterea colaborãrii cu partenerul cehoslovac,
reflecþie tîrzie a competiþiei mimetice din anii 20, va
îngreuna considerabil punerea în aplicare a Pactului de
organizare a Micii Înþelegeri semnat la 16 februarie 1933.
Lipsitã de cea mai elementarã bazã economicã, alianþa va
reuºi cu greu sã contracareze în plan diplomatic planuri
precum cele al lui Mussolini din 1934, dar va ceda în faþa
presiunilor economice fãcute de o Germanie intratã în
1936 în faza de pregãtire a rãzboiului.
1
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REFERAT

Privind situaþia populaþiei sîrbe din R.P.R.

Prezentãm în paginile urmãtoare conþinutul unui referat asupra populaþiei
sîrbe întocmit de cãtre Direcþia Treburilor C.C. al P.M.R.,
din data de 30 iunie 1956

Populaþia sîrbã trãieºte în mase compacte
în regiunea Timiºoara, mai ales în satele de-a lungul
frontierei cu R.P.F. Jugoslavia. În þara noastrã dupã
recensãmîntul din 1956, trãiesc cca. 40.000 de
sîrbi. Majoritatea covîrºitoare trãieºte în mediul rural
(cca. 88%) ocupîndu-se cu agricultura. Numãrul
muncitorilor industriali este mic, aceasta ºi ca
urmare a restricþiunilor regimurilor burgheze care
sub diferite forme a împiedicat angajarea în anumite
întreprinderi a acestei populaþii.
Numãrul populaþiei bãºtinaºe slave venite
pe aceste meleaguri în secolele VI-VII, s-a mãrit
mult prin emigrãrile sîrbilor în secolul al XIV-lea,
dupã luptele de la Mariþa ºi Kosovo ºi mai ales, la
sfîrºitul secolului al XVII-lea (1690) cînd în urma
prigoanei turceºti o parte însemnatã a populaþiei
din Serbia veche a venit în aceastã regiune. Aceastã
emigrare, dealtfel cea mai însemnatã, este cunoscutã
în istorie sub denumirea de marea emigrare a
sîrbilor, sub conducerea lui Arsenie Cearnoevici.
În afarã de participarea activã în lupta dusã
împotriva jugului turcesc, iobagii sîrbi alãturi de
iobagii români ºi unguri, au luptat împotriva jugului
feudal în numeroase rãscoale (Gheorghe Dosza
1514, Iovan Tîrni 1526, rãscoala sîrbilor din Banat
1594, etc.).
În urma politicii de desnaþionalizare ºi
opresiunea dusã de autoritãþile imperiului austroungar, numãrul populaþiei sîrbe scade mereu,
începînd cu secolul al XIX-lea. O parte a populaþiei
a fost desnaþionalizatã, iar o altã parte, mai
numeroasã, a pãrãsit aceste locuri, plecînd fie
înapoi în Serbia veche, care devine între timp
independentã, fie împrãºtiindu-se pe teritoriul actual
al R.P.R.; mulþi s-au stabilit chiar pe teritoriul Rusiei.

De altfel în toatã aceastã perioadã au existat legãturi
foarte strînse între conducãtorii miºcãrii de eliberare
sîrbi ºi Rusia, care a sprijinit sub toate formele lupta
poporului sîrb. Majoritatea acestor conducãtori ca
ºi intelectualitatea sîrbã ºi-au fãcut studiile în Rusia.
Politica de desnaþionalizare începutã de
autoritãþile imperiului austro-ungar, a fost continuatã
dupã 1920 de burghezia românã. Astfel, începînd
cu anul 1921 satele cu populaþie sîrbã au fost
colonizate cu români din diferite regiuni ale þãrii,
majoritatea recrutaþi dintre elementele cele mai
ºovine. Aceºtia au primit tot sprijinul din partea
autoritãþilor, au fost scutiþi de diferite obligaþiuni faþã
de stat ºi aþîþaþi împotriva populaþiei bãºtinaºe.
ªcolile cu limba de predare sîrbã au fost
confesionale ºi întreþinute de populaþie. Statul nu
acorda nici un ajutor material ºcolilor sau învãþãtorilor,
acestea puteau fi însã controlate de orice funcþionari
de stat inclusiv jandarmii. Nu au fost puþine cazuri
cînd jandarmii au asistat la lecþii. Pe lîngã faptul cã
trebuie sã suporte toate cheltuielile legate de ºcoala
cu limba de predare maternã, populaþia sîrbã plãtea
impozit ºi pentru întreþinerea ºcolilor de stat. Satele
cu populaþie sîrbã mai puþin numeroasã n-au putut
sã întreþinã ºcoli cu limba maternã de predare ºi
copiii au fost astfel obligaþi sã frecventeze ºcoli cu
limbã de predare românã. Situaþia materialã a
învãþãtorilor a fost foarte proastã. Nici salariile
foarte mici pe care le aveau nu le primeau la timp
ºi erau la cheremul comitetului ºcolar condus de
obicei de preoþi. Mulþi dintre aceºti învãþãtori, avînd
salarii mici ºi fãrã drept de pensionare au pãrãsit
învãþãmîntul, iar ºcolile au rãmas fãrã învãþãtori. În
aceastã perioadã la cele cca. 40 de ºcoli existente,
erau numai 5-6 învãþãtori calificaþi, restul fiind
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recrutaþi dintre tineri ºi tinere absolvenþi a 7 cl.
elementare sau cîteva clase de liceu. Procesul de
învãþãmînt a avut un caracter religios ºi s-a desfãºurat la un nivel foarte scãzut, fãrã manuale ºi
materiale didactice necesare. Conducerea ºcolilor
o avea vicariatul sîrb din Timiºoara, care era
împuternicit atît de autoritãþile din Jugoslavia cît ºi
de cele române, cu drepturi nelimitate de a numi,
muta sau destitui învãþãtorii.
În anul 1933 între guvernul român ºi cel
iugoslav a fost încheiatã o convenþie cu privire la
ºcoli, pe baza cãreia au fost trimiºi învãþãtori din
Jugoslavia pentru ºcolile cu limbã de predare sîrbã
la noi. Convenþia stabilea de asemenea înfiinþarea
unui gimnaziu mixt cu limbã de predare sîrbã la
Timiºoara, precum ºi a unei secþii sîrbe pe lîngã
ºcoala normalã de bãieþi din Timiºoara. Pentru
aceste ºcoli, atît cadrele didactice cît ºi manualele
erau trimise din Jugoslavia. Cu toate aceste mãsuri
luate, numãrul absolvenþilor acestor ºcoli a fost
foarte mic (2-3 anual). Datoritã acestor condiþii
populaþia sîrbã nu avea o intelectualitate proprie
formatã. Este semnificativ în aceastã direcþie faptul
cã în perioada 1920-1941 din rîndul populaþiei
sîrbe au terminat studiile superioare numai 2 medici,
3 avocaþi ºi 1 profesor.
În timp ce situaþia materialã a învãþãtorilor
a fost foarte grea, situaþia preoþilor era foarte bunã.
Pînã cînd învãþãtorii aveau salarii foarte mici ºi nici
acestea nu erau asigurate preoþii pe lîngã cele 15
ha. de pãmînt pe care le aveau în folosinþã, primeau
salarii din partea statului român, din partea statului
iugoslav ºi de la de la populaþia localã la care se
mai adãugau ºi alte venituri ocazionale. Datoritã
acestei situaþii precum ºi a faptului cã vicariatul
controla ºcolile, preoþii au avut cuvîntul hotãrîtor
atît în treburile obºteºti cît ºi în învãþãmînt.
Ca urmare a celor arãtate mai sus ºi a
piedicilor puse de autoritãþi, viaþa culturalã în satele
cu populaþie sîrbã a fost foarte redusã. Ea s-a
manifestat în general prin coruri, cîteva biblioteci ºi
cîteva asociaþii sportive. În perioada dintre primul
ºi cel de al doilea rãzboi mondial, activitatea

S.P. nr. 84/2000

editorialã în limba sîrbã a fost aproape inexistentã.
Nu s-au editat deloc cãrþi de beletristicã, originale
sau traduceri, ci numai cîteva manuale ºcolare,
publicaþii bisericeºti etc. începînd cu anul 1934 din
iniþiativa profesorilor veniþi din Jugoslavia, apare,
pentru un timp scurt, revista literarã lunarã Jivot
(Viaþa) avînd o orientare progresistã.
Cu toatã politica de desnaþionalizare dusã
de secole, populaþia sîrbã din aceastã regiune are
o bogatã tradiþie culturalã. Din rîndurile ei s-au
recrutat intelectuali de vazã ca: Dositei Obradovici,
nãscut în comuna Ceacova, regiunea Timiºoara,
care prin activitatea sa multilateralã a pus bazele
dezvoltãrii întregii literaturi sîrbe ºi a organizat
învãþãmîntul în limba maternã. În Timiºoara au trãit
ºi au lucrat clasicii literaturii sîrbe Giura Iakºici,
Branko Radicevici, Iakov Igniatovici, precum ºi
pictorii Constantin Daniel, Arsa Teodorovivi, Nicolae
Alexici, etc.
În perioada dintre cele douã rãzboaie
mondiale populaþia sîrbã din þara noastrã nu a luat
parte activã la viaþa politicã. Aceasta este valabil
în special pentru perioada 1920-1930. Încercãrile
partidelor istorice, precum ºi a diferite organizaþii
fasciste de a atrage populaþia sîrbã în viaþa politicã
nu a dat rezultate. Pentru atragerea acestei populaþii
unele elemente burgheze sîrbe au format din anul
1933 partidul agrar sîrbesc care de fapt a fost o
filialã a partidului liberal. Deoarece la primele alegeri
acest partid n-a obþinut nici un loc în parlament,
nereuºind sã mobilizeze în jurul sãu populaþia sîrbã,
s-a autodizolvat. Odatã cu înfiinþarea acestui partid
a început sã aparã ºi ziarul Temiºvarski Vestnic
(Vestitorul timiºorean) care ºi-a continuat apariþia
ºi dupã dizolvarea partidului, pînã în anul 1945.
deºi ziarul îºi propusese ca scop demascarea
corupþiei care domnea în conducerea vicariatului
sîrb din Timiºoara, cu timpul el s-a aliat cu burghezia
sîrbã ºi cu vicariatul devenind exponentul politicei
burgheze din þara noastrã.
În timp ce burghezia sîrbã fãcea front
comun cu burghezia celorlalte naþionalitãþi, masele
muncitoare ºi în special elementele muncitoreºti din
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oraºe iau parte tot mai activã la miºcãrile progresiste.
Aceastã activitate s-a concretizat ºi prin alegerea
tov. Obrad Comanov ca deputat al blocului
muncitoresc þãrãnesc în anul 1931. Participarea
masivã a populaþiei muncitoare sîrbe la aceste
alegeri constituie ºi începutul unei activizãri a acestei
populaþii în viaþa politicã.
Odatã cu venirea la putere a dictaturii
fasciste s-a accentuat politica de oprimare a
minoritãþilor naþionale, ceea ce a avut ca rezultat o
activizare ºi o apropiere tot mai mare a maselor
muncitoare sîrbe de politica partidului comunist din
România. Ocuparea þãrii noastre de cãtre trupele
hitleriste ºi începutul rãzboiului antisovietic a pus în
faþa populaþiei sîrbe ºi mai acut problema stabilirii
unei atitudini politice precise. Populaþia muncitoare
sîrbã a avut o atitudine cu totul ostilã faþã de rãzboiul
antisovietic. Populaþia sîrbã a sabotat prin toate
mijloacele maºina de rãzboi fascistã. Una dintre
principalele forme ale acestei ostilitãþi s-a manifestat
prin dezertarea din armatã. Primii dezertori apar
chiar în anul 1941, numãrul lor însã creºte mereu,
culminînd în anii 1943-44, cînd nu existã nici un
sat de populaþie sîrbã în care sã nu fie dezertori. În
unele sate numãrul lor a fost foarte mare. De
exemplu: în comuna Diniaºi  105, Sînpetru Mare
 120, Sînmartinul Sîrbesc  109, Socol  80, etc.
Regimul antonescian organiza adevãrate detaºamente de represiune, care de multe ori înconjurau
sate întregi ºi percheziþionau casã cu casã. În cursul
acestor acþiuni care dãdeau numai rezultate parþiale,
deoarece populaþia îi ajuta pe dezertori, au cãzut
ºi unele victime: Iovanovici Jarko, Miatov Laza,
etc.
Cum aceste dezertãri din armatã se fãceau
deseori cu arme ºi cu tot echipamentul militar,
dezertorii se organizau, opuneau rezistenþã armatã
ºi cîteodatã treceau ei înºiºi la acþiuni care în prima
perioadã a rãzboiului aveau un caracter spontan.
În perioada dintre 1943-44 aceste acþiuni capãtã
un caracter tot mai organizat în urma formãrii
comitetelor antifasciste. Primele comitete au fost
organizate în anul 1943 în comuna Cenei, Diniaºi,

etc. în organizarea unora dintre comitetele
antifasciste au dat sprijin ºi unii partizani jugoslavi
care au fost nevoiþi sã treacã temporar în þara
noastrã. În aceastã muncã s-a distins în mod
deosebit partizanul jugoslav cu numele conspirativ
Ficea, dealtfel bine cunoscut în Jugoslavia dupã
terminarea rãzboiului. Comitete asemãnãtoare au
fost organizate ºi în raionul Moldova Nouã,
îndrumate de Jarko Despotovici (ucis la 10 august
1944). În afarã de aceºtia au fost ºi alþi partizani
veniþi din Jugoslavia care au dus o muncã pozitivã:
printre ei însã au existat ºi unele elemente care au
avut concepþii naþionaliste.
Între timp unele din aceste grupuri ºi
comitete antifasciste stabilesc legãtura cu P.C.R.
ºi încep sã activeze sub îndrumarea partidului. La
începutul anului 1944 din iniþiativa P.C.R. a fost
constituit la Timiºoara un comitet antifascist sîrb
care a avut ca sarcinã sã coordoneze activitatea
tuturor comitetelor existente în aceastã regiune
precum ºi sã organizeze alte noi. Aceste comitete
au întreprins o serie de acþiuni concrete ca: tipãrirea
ºi rãspîndirea de manifeste în limba sîrbã, strîngerea
fondurilor ºi alimentelor pentru prizonierii sovietici
ºi deþinuþii politici din închisori, etc.
Trebuie menþionat însã cã în timpul
rãzboiului au fost ºi unele încercãri de înjghebare
de organizaþii naþionaliste de ale lui Draja
Mihailovici. În acest scop au fost trimiºi la noi în
þarã mai mulþi agenþi din Jugoslavia. Aceºtia au
organizat un comitet la Timiºoara, format în special
din preoþi, în frunte cu vicarul Slobodan Costici,
negãsind însã sprijin în rîndurile populaþiei sîrbe,
acest comitet a fost în scurt timp descoperit ºi arestat
de autoritãþile de stat. La aceasta s-a redus, de
altfel, întreaga activitate a miºcãrii lui Draja
Mihailovici la noi în þarã.
Dupã 23 august 1944 Comitetul antifascist
sîrb din Timiºoara îndrumat de partid este lãrgit ºi
întãrit cu alte elemente apropiate partidului. Au fost
deasemenea formate comitete locale în toate satele
cu populaþie sîrbã, precum ºi în sate cu populaþie
slavã (cehi, slovaci, bulgari) din care cauzã miºcare
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a ºi primit mai tîrziu denumirea de Frontul
antifascist slav din România. În aceste comitete
au pãtruns însã ºi unele elemente naþionaliste. Chiar
de la înfiinþarea comitetelor ele mobilizeazã masele
muncitoare slave la diferite acþiuni iniþiate de partid.
Simpatia populaþiei sîrbe faþã de partid a fost foarte
mare ºi ea ºi-a gãsit în primul rînd expresia în
cererile masive de primire în rîndurile partidului.
Afluenþa aceasta a fost atît de mare încît chiar în
1945 n-a fost sat în care sã nu existe organizaþii de
bazã, iar în unele comune numãrul membrilor de
partid ajungea pînã la 300. Intrarea aceasta masivã
însã a înlesnit ºi strecurarea în partid a unor elemente
necorespunzãtoare ºi duºmane.
În luna octombrie 1944 începe sã aparã
ziarul Pravda organul Frontului antifascist slav din
România, care în aceastã perioadã a avut un rol
important în organizarea ºi mobilizarea populaþiei
sîrbe în acþiunile iniþiate de P.C.R. Apariþia acestui
organ bisãptãmînal în limba maternã a fost primitã
cu vie satisfacþie de cãtre populaþia sîrbã,
manifestatã prin sprijinul material acordat ziarului
pe de o parte, iar pe de alta prin mãrirea numãrului
abonamentelor, în decurs de cîteva luni pînã la
5.000.
Dupã 23 august 1944, deºi au fost cazuri
izolate ºi înainte de aceastã datã, mulþi tineri sîrbi
se înroleazã voluntar în armata jugoslavã, numãrul
lor ajungînd în 1945 la peste 1.000. Un numãr mare
de tineri au luptat în cadrul armatei române pe
frontul de vest pînã la terminarea rãzboiului. Mulþi
dintre ei s-au evidenþiat ºi mulþi au cãzut pe cîmpul
de luptã.
În toamna ºi iarna anului 1944 au început
sã vinã la noi în þarã tot mai mulþi partizani jugolavi.
Aceºtia au fost primiþi cu cãldurã de populaþie. Unii
dintre ei au acordat ajutor în organizarea ºi
îndrumarea unor comitete antifasciste locale pe linia
justã, iar alþii au început sã propage idei naþionaliste,
reuºind sã atragã în aceastã acþiune chiar pe unii
membrii de partid aflaþi în conducerea Frontului
antifascist slav. Datoritã nivelului politic scãzut al
membrilor de partid din conducerea Frontului cît
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ºi a lipsei de vigilenþã a organelor de partid
regionale, elementele naþionaliste, dintre care unele
trimise oficial la noi în þarã ca diplomaþi, etc. încep
sã aibã influenþã ºi chiar cuvînt hotãrîtor în
conducerea Frontului (D.Iovanovici, Zeþ ºi alþii).
Acest fapt a avut ca urmare stabilirea unei legãturi
din ce în ce mai strînse dintre conducerea F.A.S.
ºi diferite organe din Jugoslavia ºi pregãtirea
congresului slavilor din Banat proiectat pentru luna
mai 1945.
Intenþiile iniþiatorilor au fost acelea de a se
pune la acest congres în mod spontan problema
alipirii unei pãrþi a Banatului la Jugoslavia. Au fost
luate mãsuri însã la timp ºi congresul nu s-a þinut.
Dupã aceasta, Frontul antifascist slav a fost
transformat dintr-o organizaþie politicã în Uniunea
Asociaþiilor Culturale Democratice Slave din
România, organizaþie largã de masã cu caracter
cultural. Este însã caracteristic faptul cã în noul
comitet a intrat un numãr ºi mai mare de elemente
naþionaliste mult mai active, ca: Paia Stoianov, Miloº
Todorov, Boja Stanoev etc. ºi chiar unii cetãþeni
jugoslavi, profesori la liceul sîrbesc din Timiºoara.
În aceastã compoziþie comitetul a iniþiat multe
acþiuni pe baza indicaþiilor primite de la unii oameni
din ambasada jugoslavã, neþinînd seama de
îndrumãrile ºi linia trasatã de partid. Este adevãrat
însã cã nici aceste elemente naþionaliste ºi nici
conducerea asociaþiei nu au dus o propagandã de
frînare sau sabotare a acþiunilor iniþiate de partid.
Dimpotrivã, ei au susþinut aceste acþiuni, dar au
cãutat sã le exploateze succesul pentru întãrirea
influenþei ºi prestigiului lor ºi al asociaþiei.
În aceastã perioadã, în satele cu populaþie
sîrbã, organizaþiile de partid sub îndrumarea
comitetelor de plasã ºi judeþene, desfãºoarã o
activitate rodnicã în toate domeniile, pe baza liniei
trasatã de partid. Populaþia muncitoare sîrbã
participã cu mult avînt la viaþa politicã. Ea a dus,
sub conducerea partidului o luptã hotãrîtã ºi
susþinutã pentru refacerea þãrii, pentru lichidarea
partidelor istorice, pentru înlãturarea reacþiunii de
la cîrma þãrii. Participã activ la democratizarea
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aparatului de stat, izgoneºte elementele reacþionare
ºi instaleazã la conducerea treburilor locale
elemente devotate partidului. În cursul lunii februarie
1945 se fac demonstraþii de masã aproape în fiecare
sat împotriva guvernului Rãdescu, iar dupã mãcelul
din Bucureºti, sînt trimise moþiuni de protest.
Lozinca partidului Totul pentru front, totul
pentru victorie a fost însuºitã de populaþia
muncitoare sîrbã. În afarã de participarea activã la
rãzboiul antifascist, fapt amintit mai sus, în satele
cu populaþie sîrbã au fost colectate cca. 100
vagoane alimente, precum ºi îmbrãcãminte pentru
front. De asemenea un spital din Timiºoara cu cca.
5000 ostaºi sovietici rãniþi, a fost luat sub patronaj
de Frontul antifascist slav. Þãrãnimea muncitoare
sîrbã a participat alãturi de þãrãnimea muncitoare
românã ºi þãrãnimea muncitoare a celorlalte
naþionalitãþi la formarea de comitete ºi la împãrþirea
pãmîntului, înainte de legiferarea reformei agrare.
Venirea la putere a primului guvern
democratic ºi mãsurile luate dupã 6 martie 1945,
au creiat ºi populaþiei muncitoare sîrbe noi condiþii
de dezvoltare. Prin legiferarea reformei agrare un
numãr mare de þãrani sãraci sîrbi au primit pãmînt.
Au fost abrogate instituþiile ºi legiuirile
discriminatorii ºi restricþiunile impuse de acestea;
egalitatea în drepturi între minoritãþile naþionale ºi
poporul român devine principiul de guvernare a
statului. Pentru prima datã în istoria þãrii noastre
minoritãþilor naþionale li s-au creiat condiþiuni de
participare efectivã, cu deplinã egalitate în drepturi,
la exercitarea puterii de stat.
Toate acestea au dus la creºterea entuziasmului
ºi a ataºamentului populaþiei muncitoare sîrbe faþã de
partid. Cu tot numãrul mic al muncitorilor industriali
de naþionalitate sîrbã aceºtia alãturi de tovarãºii lor
de muncã români ºi de altã naþionalitate, participã
cu elan ºi devotament la lupta pentru ridicarea
producþiei.
Din rîndul tineretului au fost formate brigãzi
care au participat la munca voluntarã la linia feratã
Salva-Viºeu (100 tineri), la ºantierul de la Craiova,
la construirea liniei de tranvai Timiºoara-Ronaþ

precum ºi a ºoselei Timiºoara-Freidorf; de
asemenea alte douã brigãzi au participat la construirea
liniei ferate Samaþ-Saraevo (Jugoslavia).
De asemenea în aceastã perioadã un avînt
deosebit a luat activitatea culturalã ºi sportivã. Se
organizeazã coruri, echipe de tamburaºi, biblioteci,
asociaþii sportive, etc.
Acest entuziasm ºi ataºament s-a manifestat
mai ales în timpul campaniei electorale ºi a alegerilor
din 1946 cînd pentru candidaþii blocului partidelor
democrate au votat 90-95% din alegãtorii de
naþionalitate sîrbã.
Pînã cînd masele largi populare sîrbe
participã activ în toate acþiunile iniþiate de partid,
simþind din plin bucuria eliberãrii ºi a succeselor
obþinute de regimul democratic, elemente ºovine
sub directa conducere a lui Duºco Iovanovici, ne
mai putînd mobiliza masele în jurul problemei
teritoriale, trec la organizarea reþelei de informatori
în folosul statului Jugoslav. În acest scop ei cãutau
sã recruteze elemente active din conducerea
comitetelor locale ale asociaþiei, întreþinînd o
atmosferã de suspiciuni ºi neîncredere faþã de
organele de partid ºi de stat din þara noastrã,
popularizînd ºi proslãvind numai conducãtorii
P.C.I.
Acordarea burselor din partea statului
Jugoslav elevilor ºi studenþilor sîrbi din þara noastrã,
fie cã studiau în Jugoslavia, fie cã studiau la noi în
þarã, trimiterea sub diferite pretexte a unor delegaþi
în Jugoslavia, precum ºi felul de organizare a librãriei
Cartea Jugoslavã ca ºi alte acþiuni au avut ca scop
creerea unei atmosfere separatistã.
În acelaº timp elementele ºovine din
conducerea UACDS au cãutat sã izoleze în special
tineretul sîrb de restul tineretului din þara noastrã,
formînd în acest scop brigãzi, numai din tineri sîrbi
ºi sã-i mobilizeze în acþiuni în special în Jugoslavia.
Peste capul acestor elemente, însã, sub îndrumarea
partidului, tineretul sîrb a participat în afarã de
ºantierele naþionale mai sus amintite, la o serie de
acþiuni cu caracter local, alãturi de tineri români ºi
de alte naþionalitãþi. Astfel în comuna Parþa în
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diferite acþiuni de muncã voluntarã pentru înfrumuseþarea comunei au lucrat tineri români, maghiari,
sîrbi; de asemeni, la sãparea unui canal în comuna
Recaº. Asemenea exemple au fost foarte multe.
Acþiunile elementelor naþionaliste pe de o
parte, munca partidului pe de altã parte, a dus la
conturarea în cadrul satelor cu populaþie sîrbã, din
ce în ce mai mult, la douã linii care duceau deseori
la fricþiuni ºi conflicte. Aceste divergenþe se
manifestau nu numai la sate ci ºi la Timiºoara între
comitetul UACDS ºi conducerea judeþeanã a
partidului. Nu odatã îndrumãrile ºi propunerile juste
ale comitetului judeþean nu au fost acceptate de
cãtre Comitetul UACDS care, cu sprijinul
ambasadei reuºea sã-ºi impunã punctul sãu de
vedere. Astfel deºi organele locale ale partidului
erau împotriva candidaturii lui Miloº Todorov, el a
fost candidat ºi ales ca deputat în Marea Adunare
Naþionalã atît în anul 1946 cît ºi în anul 1948.
Aceastã stare de lucruri s-a accentuat mai ales în
preajma apariþiei rezoluþiei Biroului Informativ cu
privire la situaþia din P.C.I.
Apariþia rezoluþiei a produs o nedumerire
în rîndul populaþiei sîrbe, care însã în acelaº timp
pãstra convingerea cã aceastã neînþelegere se va
aplana. O frãmîntare mult mai puternicã a avut loc
în conducerea UACDS care, numai dupã multe
discuþii, în ºedinþa din 3 iulie 1948 a votat o
rezoluþie de solidarizare cu rezoluþia Biroului
Informativ. În acelaº timp însã elementele legate
de ambasada jugoslavã au pregãtit în secret o
contrarezoluþie care urma sã fie semnatã de membrii
comitetului ºi publicatã în presã. Aceastã acþiune a
fost descoperitã ºi opritã de organele de partid ºi
de stat.
În aceastã perioadã (1948-49) organele
de partid intensificã munca politicã în rîndul
populaþiei sîrbe. Satele cu populaþie sîrbã sînt
repartizate pe cei mai buni activiºti, în fiecare sat
sînt trimiºi ca instructori teritoriali tovarãºi
cunoscãtori ai limbii sîrbe, sãptãmînal se þin
conferinþe de cãtre lectori trimiºi din Timiºoara, se
tipãresc diferite materiale de partid ºi cãrþi în limba
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sîrbã, redacþia ziarului Pravda este întãritã cu noi
elemente capabile, se reorganizeazã conducerea
Uniunii Asociaþiei Culturale Democratice Slave,
etc. Toate acestea precum ºi alte mãsuri luate de
partid ºi guvern au dus la creerea unei atmosfere
de avînt la creºterea influenþei partidului nostru, la
obþinerea a o serie de succese ºi realizãri importante
în toate domeniile.
Alãturi de muncitori români ºi de altã
naþionalitate se evidenþiazã o serie de fruntaºi în
muncã de naþionalitate sîrbã ca: prim topitorul Taran
Radivoi ºi prim laminatoristul Ianculovici Ioþa de la
uzinele Reºiþa, minierii Petrovici Sima, Iovanovici
Vitomir, Ilici Ilia de la minele Cozlea, Ceferistul
Milivoi Lazarov din Timiºoara, Bogoliub Milin,
Nicolici Pera, Marcov Milan din brigada UTMistã 7 noiembrie de la fabrica I.M.B. Timiºoara,
etc.
Ca urmare a cuceririlor politice ºi economice ale clasei muncitoare în alianþã cu þãrãnimea
muncitoare sub conducerea partidului ºi viaþa
þãrãnimii muncitoare de naþionalitate sîrbã se
schimbã ºi devine mai îmbelºugatã. Pe drumul
arãtat de Plenara CC al PMR din 3-5 martie 1949
alãturi de þãranii muncitori de toate naþionalitãþile
au pornit la transformarea socialistã ºi þãranii
muncitori de naþionalitate sîrbã.
Printre primele gospodãrii agricole colective
care au luat fiinþã în þara noastrã, la 28 august 1949
au fost ºi gospodãriile colective din comune locuite
de populaþie sîrbã ca: ªtefan Plavãþ din Cenad,
Dunãrea din Belobreºca, Drapelul Roºu ºi
Scînteia din Socol. Numãrul familiilor de þãrani
sãraci ºi mijlocaºi care cer primirea în GAC ºi
înfiinþarea a noi GAC creºte necontenit, astfel cã
în anii 1950-1951 iau fiinþã aproape în toate satele
cu populaþie sîrbã gospodãrii agricole colective.
Astãzi multe din aceste gospodãrii sînt fruntaºe pe
regiune.
Odatã cu reforma învãþãmîntului ºcolile cu
limba de predare sîrbã devin pentru prima datã
ºcoli de stat. Numãrul ºcolilor în limba sîrbã a
crescut astfel cã în prezent sînt 39 ºcoli ciclu I, 12
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ºcoli ciclu II ºi 2 ºcoli medii.
În acelaº timp se iau mãsuri pentru editarea
manualelor ºcolare în limba sîrbã, astãzi avînd
asigurate în bunã parte manualele necesare.
Absolvenþii liceului mixt sîrb din Timiºoara
au posibilitãþi largi spre calificare în toate ramurile
de activitate. În momentul actual din absolvenþii
acestui liceu, majoritatea urmeazã diferite facultãþi
ca: Agronomia, Filologia, Medicina, Politehnica,
Chimia, Mine ºi Petrol, etc. ºi în acest fel s-a format
ºi se formeazã pentru prima datã la noi în þarã o
intelectualitate nouã sîrbã.
Populaþiei muncitoare sîrbe, la fel ca tuturor
oamenilor muncii indiferent de naþionalitate din þara
noastrã, i s-au creiat condiþii pentru desfãºurarea
ºi înflorirea culturii naþionale în formã ºi socialistã
în conþinut. În comunele locuite de populaþie sîrbã
funcþioneazã 56 cãmine culturale, în cadrul cãrora
îºi dau concursul 24 de coruri, 27 orchestre de
tamburaºi ºi 9 echipe de dansuri. Deasemenea a
fost înfiinþat ansamblul de stat sîrb de cîntece ºi
dansuri.
Din rîndul populaþiei sîrbe s-au ridicat unele
talente literare educate de partid care îºi desfãºoarã
activitatea în cadrul filialei Uniunii Scriitorilor din
Timiºoara ca: Ciocov Vladimir, Raicov Svetomir,
Ilici Lazãr, Lelici Salvoliub, etc.
Se intensificã munca editorialã în limba
sîrbã, editîndu-se anual 100 pînã la 120 titluri (cãrþi
ºi broºuri) din toate domeniile. În momentul actual
cititorul sîrb din þara noastrã poate citi în limba
maternã, în afarã de lucrãri originale ale scriitorilor
clasici ºi contemporani sîrbi, traduceri a celor mai
bune opere din literatura românã, rusã, sovieticã ºi
universalã.
Dar în acelaº timp (1948-49) agenþii
recrutaþi de ambasada jugoslavã îºi intensificã
activitatea, iar din Jugoslavia sînt trimiºi alþi agenþi
ºi divers material propagandistic. Ca urmare a
acestui fapt sînt arestaþi ºi condamnaþi o seamã de
agenþi. Cum aceºti agenþi au fost cunoscuþi ca atare
ºi demascaþi în faþa maselor, arestarea ºi condamnarea lor a fost privitã ca ceva firesc. Cu timpul

însã munca politicã de lãmurire ºi demascare, este
încetul cu încetul înlocuitã cu mãsuri administrative,
unele ducînd la exagerãri ºi abuzuri.
Astfel în perioada 1949-1950 a fost scoºi
din munci de rãspundere din aparatul de stat ºi de
partid aproape toþi activiºtii de naþionalitate sîrbã.
Munca în general în satele cu populaþie sîrbã nu
mai este dusã în limba sîrbã. În conducerea sfaturilor
populare ºi în alte funcþii administrative sînt
promovate elemente de altã naþionalitate. Tinerii
sîrbi nu sînt primiþi în armatã, nici chiar membri de
partid ºi activiºti U.T.M. ci trimiºi în diferite
detaºamente de muncã. Ceea ce a avut o influenþã
deosebitã de negativã în rîndul populaþiei sîrbe, a
fost ºi modul în care au fost fãcute unele excluderi
din partid cu ocazia verificãrilor ºi dupã aceea.
Astfel au fost cazuri de excluderi fie cã au fost în
armata Jugoslavã, fie cã a fost în brigadã de muncã
voluntarã în Jugoslavia, fie cã avea pe cineva arestat
sau condamnat, fie cã avea neamuri în Jugoslavia,
fie cã avea pe cineva dislocat în Bãrãgan, etc. Dacã
organizaþia de bazã cu acest sau alt argument nu
era de acord cu excluderea, argumentul suprem al
instructorului de la raion era: dacã aveþi încredere
în partid trebuie sã votaþi.
Concomitent cu aceste mãsuri pe linie de
partid organele de securitate trec la arestãri, fãrã
discernãmînt. Pe lîngã arestãrile juste a agenþilor
au fost arestaþi ºi maltrataþi zeci ºi sute de cetãþeni
nevinovaþi. Deasemenea, organele de securitate nu
au dat atenþie cuvenitã organizãrii reþelei lor de
informatori. În foarte multe sate au fost recrutate
elemente compromise declasate, cu trecut dubios,
care se declarau deschis cã sînt informatori ºi în
aceastã calitate terorizau populaþia ºi îºi fãceau
mendrele. Condamnãrile la unele procese au fost
mult exagerate.
În aceastã perioadã au fost înfiinþate în
fiecare sate posturi de miliþie care, ca ºi alte organe,
de multe ori considerau populaþia sîrbã în bloc ostilã
regimului.
În acþiunea de dislocare a unei pãrþi a
populaþiei din Banat s-au comis de asemenea o
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serie de abateri grave. Astfel au fost dislocaþi o
serie de membri de partid ºi oameni cinstiþi ºi
devotaþi regimului. În urma tuturor acestor exagerãri
ºi abuzuri, chiar ºi unele mãsuri care puteau sã fi
fost juste au fost considerate de populaþia sîrbã ca
mãsuri discriminatorii. Astfel în privinþa cotelor,
impozitelor, etc. populaþia sîrbã considera cã a fost
impusã cu mult mai mult decît legal numai ºi numai
pentru cã sînt sîrbi.
Toate acestea au umbrit în faþa maselor
muncitoare sîrbe marile realizãri ºi succese obþinute
în toate domeniile de regimul nostru de democraþie
popularã ºi au dus la creerea unei atmosfere de
suspiciune, fricã ºi neîncredere faþã de organele de
stat ºi chiar de partid. Aceastã stare de lucruri ca
ºi pasivitatea majoritãþii membrilor de partid a
favorizat activitatea elementelor naþionaliste pe linia
unitãþii naþionale fãrã de principii. Aceastã acþiune
a putut reuºi ºi pentru cã au fost promovate în
organele de partid ºi de stat, pe lîngã unele elemente
cinstite ºi o serie de oameni care nu erau cunoscuþi
în rîndul populaþiei sîrbe, fãrã prizã ºi influenþã în
masã, care nu cunoºteau specificul ºi obiceiurile
populaþiei sîrbe, promovaþi numai pentru cã
cunoºteau cît de cît limba sîrbã. (Podoabã, Cãtãu,
Weis-Baciki, etc.), iar alþii erau oportuniºti care
mergeau pînã acolo încît nu vorbeau sîrbeºte cu
populaþia sîrbã (Raicov, Melimarcov).
Cît de mult a scãzut interesul ºi participarea
populaþiei muncitoare sîrbe la viaþa politicã se poate
vedea ºi din scãderea masivã a numãrului abonaþilor
în general la presa românã ºi în special la ziarul
Pravda ºi Cultura Poporului. Dacã în 194548 tirajul ziarului Pravda era de 4500-5000
exemplare, în anii 1950-52 scade la 2000, iar
Cultura Poporului în limba sîrbã de la 1500
exemplare la 150. La aceastã pasivitate a populaþiei
a contribuit ºi desfiinþarea UACDS (1952) care
cu toate lipsurile avute desfãºura o activitate cît de
cît rodnicã în rîndul populaþiei muncitoare sîrbe.
Odatã cu începutul normalizãrii relaþiilor cu
Jugoslavia în satele cu populaþie sîrbã începe sã se
simtã o înviorare. La aceasta au contribuit ºi
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mãsurile luate de partid ºi guvern ca: o preocupare
mai intensã cu membrii de partid de naþionalitate
sîrbã, promovarea în conducerea sfaturilor
populare din sate a elementelor sîrbe, creerea
ansamblului sîrb de cîntece ºi dansuri, eliberarea
din închisori a o serie de condamnaþi politici,
reîntoarcerea celor dislocaþi din Bãrãgan, etc.
Trebuie menþionat însã cã luarea acestor
mãsuri (eliberarea din închisori ºi reîntoarcerea din
Bãrãgan) nu au fost precedate sau urmate de o
lãmurire politicã din partea organelor de partid. Din
aceastã cauzã ºi sub influenþa propagandei
separatiste domneºte atmosfera cã aceste mãsuri
au fost luate la insistenþele guvernului jugoslav.
Acest fapt a dus la creºterea influenþei conducerii
jugoslave în rîndul populaþiei sîrbe din þara noastrã.
Printre cei eliberaþi din închisori sînt ºi o serie de
cetãþeni jugoslavi care în aºteptarea vizei trãiesc în
satele cu populaþie sîrbã ºi creazã o atmosferã
nesãnãtoasã. (Astfel în comuna Sînmartinul Sîrbesc
sînt 2, în comuna Ivanda 2 etc.).
Dintre cei dislocaþi în Bãrãgan s-au înapoiat
aproape toþi, rãmînînd doar cîteva familii care n-au
dorit sã se reîntoarcã. Problema lor în general este
rezolvatã, organele regionale însã nu au dat
instrucþiuni precise organelor locale din care cauzã
problemele au fost rezolvate în diferite feluri. Astfel
în unele sate li s-au dat casele ºi pãmîntul, li s-au
creiat condiþii de muncã, iar în altele în aceastã
direcþie nu s-a fãcut aproape nimic. Deasemenea
sînt discuþii în privinþa bunurilor acestor cetãþeni
vîndute la licitaþie în timpul dislocãrii lor. ªi unii dintre
aceºtia ca ºi cei veniþi din închisori au creiat mai
ales la început o atmosferã nesãnãtoasã, recurgînd
chiar la ameninþari la adresa organelor locale.
Deºi în ultimul timp au fost luate o serie de
mãsuri pentru intensificarea muncii politice în satele
cu populaþie sîrbã, mãsuri care au dus la o oarecare
înviorare, faptul cã o perioadã destul de lungã
activitatea politicã a fost foarte slabã, a fãcut ºi
face ca pasivitatea sã persiste ºi pe mai departe.
Mai mult decît atît, marile schimbãri care au avut
loc în toatã aceastã perioadã face ca mulþi sã se
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posteze pe poziþia nu vreau sã aud de politicã.
Datoritã acestui fapt o serie de membri de partid
nu vor sã activeze, nu vin la ºedinþele organizaþiilor
de bazã luni întregi, iar unii chiar nu mai vor sã fie
membri de partid.
Comitetul regional P.M.R. Timiºoara nu
repartizeazã just ºi pe cei foarte puþini activiºti de
naþionalitate sîrbã. Astfel tov. Miºcovici Miloº este
instructor teritorial la raionul Lipova unde nu existã
nici un sat cu populaþie sîrbã, instructor teritorial în
comuna Pesac care este locuitã de populaþie
româneascã este un tov. de naþionalitate sîrbã, iar
în comuna vecinã Sînpetru cu populaþie sîrbã este
un instructor român.
Nici activitatea culturalã, deºi au fost
creiate unele condiþii materiale, nu este la nivelul
posibilitãþilor. La aceasta a contribuit ºi unele
instrucþiuni confuze a organelor competente,
precum ºi unele ieºiri ale organelor locale care
mergeau pînã acolo cã interziceau manifestãri în
limba sîrbã. Astfel de manifestãri se pot întîlni ºi
acum. De exemplu la 15 aprilie 1956 în comuna
Belobreºca raionul Moldova Lt. de grãniceri a oprit
þinerea unei conferinþe în limba sîrbã.
Nici revista Cultura Poporului în limba
sîrbã care apare odatã la douã luni în 32 pagini nu
asigurã nici pe departe materialele necesare
desfãºurãrii unei activitãþi culturale normale.
Activitatea culturalã la Timiºoara a încetat cu
desãvîrºire dupã desfiinþarea UACDS. În localul
unde îºi desfãºura de zeci de ani populaþia sîrbã
activitatea culturalã, a fost mutat un cãmin.
Deoarece în aceastã perioadã nu s-au fãcut
aproape deloc construcþii, se resimte nevoia unor
construcþii adecvate pentru buna desfãºurare a
activitãþilor culturale. Cum în perioada 1948-54
au fost scoºi din învãþãmînt o seamã de învãþãtori
bine pregãtiþi, s-au creiat goluri în învãþãmînt.
Deasemeni pentru cei care funcþioneazã la ciclul II
în special se impune asigurarea unei calificãri
corespunzãtoare.
La alegerea din 11 martie 1956 a fost
rezolvatã în general compoziþia naþionalã justã a

deputaþilor în sfaturile populare. Totuºi ºi cu aceastã
ocazie au fost fãcute unele greºeli. De exemplu: în
comuna Diniaº, comunã curat sîrbeascã secretarul
sfatului nu cunoaºte deloc limba sîrbã, iar tov. Bora
Popovici este deputat regional într-o circumscripþie
unde nu existã populaþie sîrbã.
În vederea rezolvãrii problemelor ridicate
în acest referat, concomitent se înainteazã un
material cu propuneri concrete.
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CINE NE CITEªTE:

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

Economist, fost Prim Ministru al
României
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Politicã internã

Paradigme, Parademonstraþii,
Paratrãsnete

MICHAEL SHAFIR

Într-un articol serializat în opt numere
consecutive ale revistei Sfera Politicii, excelentul
politolog care este George Voicu s-a ocupat în
detaliu de versiunea româneascã a paradigmei
conspiraþioniste.1 Nefiind (încã?) publicat în
Franþa ºi nici recenzat în Le Monde, articolul nu
s-a bucurat de atenþia pe care o meritã. Avem,
însã, rãbdare. Scriu avem pentru acei cititori
neavizaþi care nu au aflat pînã acum cã George
Voicu ºi subsemnatul facem parte dintr-una ºi
aceeaºi conspiraþie, pe care, în urmã cu aproximativ un an de zile, doamna Ileana Vrancea avea
sã o facã publicã.
Conceptul de paradigmã este folosit în
prezentul context în sensul sãu clasic din ºtiinþele
sociale. Datorãm conceptul lui Thomas Kuhn, care,
la rîndul sãu, l-a adoptat din ºtiinþele exacte.2 În
contextul ºtiinþelor sociale ºi aºa cum este folositã
de Kuhn, noþiunea de paradigmã se referã, nu
atît la legi obiective a cãror funcþionare poate fi
depistatã, analizatã ºi cuantificatã în condiþii de
laborator  de cele mai multe ori imposibil de
obþinut cînd analizãm fenomene sociale  ci mai
degrabã la felul cum acþiunea unor presupuse legi
este perceputã atît de analiºti cît ºi de înºiºi actorii
sociali. Paradigmele, deci, sînt prin însãºi natura
lor axiomatice.
Axioma este comunã tuturor celor ce
împãrtãºesc aceleaºi percepþii ale cazualitãþii fenomenului sau fenomenelor analizate, care au în
comun aceleaºi percepþii referitoare la ce constituie
sau nu dovezi, care folosesc aceleaºi metodologii,
ºi  last but not least  care împãrtãºesc aceleaºi
valori. Tocmai din acest ultim motiv, atunci cînd
douã paradigme diferite se ciocnesc, conflictul
dintre ele nu poate fi nicicum rezolvat prin simpla
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aplicare a procedeelor de confirmare ºi/sau infirmare,
aºa cum se întîmplã în cele mai multe cazuri în
matematicã sau chiar în logicã. Axiomele fiind
diferite, ipotezele  singurele care pot fi supuse
confirmãrii sau infirmãrii,  nu pot fi exportate
dintr-un sistem de valori în altul. De aceea, tot ce
se poate pretinde cînd analizãm o paradigmã
diferitã de cea proprie este ca ea sã funcþioneze
în cadrul propriei axiome. Cu alte cuvinte, asemenea
unui roman poliþist care pleacã de la axioma cã s-a
comis o crimã, detectivul trebuie sã fie capabil
sã demonstreze cã a eliminat fãrã urmã de dubiu
posibilitatea sinuciderii, procedînd mai apoi la
anchetarea tuturor suspecþilor ºi a amprentelor
lãsate de aceºtia. Un detectiv (sau o detectivã)
care examineazã ipoteze ce contrazic însãºi
paradigma crimei se va face de rîs dacã victima
se dovedeºte a fi bine-mersi la Copacabana. Un
detectiv (sau o detectivã) care falsificã
evidenþele se va gãsi într-o situaþie mai gravã: îºi va
pierde clientela. Nici procurorul sau procuroarea
care îºi va însuºi asemenea evidenþe ºi le va prezenta
tribunalului, nu va sta mult mai bine. Cu condiþia,
bineînþeles, ca respectivii, detectiv sau detectivã,
procuror sau procuroare, sã nu se fi aflat deja
la pensie, auto-reactivîndu-se.
Acesta din urmã, voi demonstra în cele ce
urmeazã, este exact cazul doamnei Ileana Vrancea.
În articolul sus-menþionat, George Voicu analizeazã
paradigma conspiraþionistã aºa cum este ea
oglinditã în percepþiile unor formaþiuni politice
antisemite ºi a unor indivizi (înregistraþi sau nu în
asemenea formaþiuni) care pleacã de la axioma cã
o conspiraþie mondialã iudeo-masonicã-bolºevicglobalist-capitalistã are ca þintã îngenuncherea ºi
distrugerea României. Mai modestã, doamna
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Vrancea vede o conspiraþie, dacã nu identicã
atunci foarte asemãnãtoare, acþionînd împotriva
adevãraþilor democraþi ºi a adevãratelor tradiþii
democratice româneºti, recurgînd în acest scop
la un binom bazat pe dubla evacuare: evacuarea
democraþiei ºi militantismului libertar/antiºovin din
istoria ºi cultura naþionalã, ºi evacuarea
componentei naziste din politica de stat a sistemului
comunist. În acest scop, potrivit doamnei Vrancea,
se purcede la cosmeticizarea liderilor antisemitismului
de stat, genocidar sau doar propagandistic.3 Sã
observãm, deocamdatã, cã doamna Vrancea se pune
într-o poziþie extrem de fragilã: dacã numai una
dintre componentele binomului (indiferent care
dintre ele) poate fi infirmatã, întreaga construcþie
se prãbuºeºte. Voi demonstra, însã, cã ambele
componente sînt atît lipsite de logicã interioarã cît
ºi de probitate intelectualã.
Înainte de a face acest lucru, meritã sã mai
zãbovim asupra introspecþiei conceptuale pe care
Voicu o face paradigmei conspiraþioniste. Efortul,
asigur cititorul, este cu atît mai productiv, cu cît el
implicã ºi o dozã importantã de ironie: în timp ce
un politolog român (sã mai adaug neaoº-majoritar)
demonteazã paradigmele conspiraþioniste locale,
acestea sînt îmbrãþiºate de o cercetãtoare evreicã,
cu reºedinþa actualã la Ierusalim, care mai vine ºi
în apãrarea unui fost membru al guvernului condus
de Ion Antonescu.
Paradigma conspiraþionistã, scrie Voicu,
rezidã nu în afirmarea existenþei conspiraþiei în
istorie, ci în reducerea istoriei la conspiraþie, la un
ºir neîntrerupt ºi suveran de uneltiri, de conjuraþii.
Aº observa cã istoria însãºi fiind un ºir (nu
întotdeauna neîntrerupt) de întîmplãri selectate de
istoric pentru relevanþa lor, observaþia se va aplica
ºi în cazul mai izolat al unui crîmpei de istorie
supus introspecþiei. Voicu nu neagã (cum ar putea
sã o facã?) posibila existenþã a unor conspiraþii sau
conjuraþii în istorie, dar observã pe bunã dreptate
cã acestea sînt plurale, [ºi] nu reductibile la un
agent conspiraþional unic ºi consecvent. Ceea ce
singularizeazã paradigma conspiraþionistã de

altele este tocmai faptul cã ea concepe ºi consacrã
conspiraþia ca unic factor explicativ al evoluþiei lumii
(sau al unei chestiuni istorice anume). Este exact
ceea ce face doamna Vrancea în articolul de care
ne vom ocupa.
Devenirea lumii, mai observã decanul
facultãþii de ºtiinþe politice de la Universitatea
Bucureºti, apare astfel ca fiind întotdeauna premeditatã
ºi produsã de acelaºi conspirator omnipotent ºi
malefic. Cum se va observa însã, identitatea
omnipotentului conspirator variazã la doamna
Vrancea de la caz la caz  nu însã ºi axioma conspiraþiei. Subsemnatul a fost metamorfozat în aceastã
mãgulitoare omnipotenþã numai în urma publicãrii
unui articol în revista Sfera Politicii în anul 1998.
Dar de conspiraþie doamna Vrancea vorbeºte
de o bunã bucatã de vreme. Paradigma conspiraþionistã, mai remarcã Voicu, presupune existenþa
unei premeditate operaþii care, prin definiþie, este
una ascunsã, cripticã, impenetrabilã, bazatã pe
un scenariu ce este, bineînþeles, ºi un straºnic
secret. Conspiratorul  sau mai bine zis conspiratorul-ºef  are ºi o dimensiune simili-religioasã,
statutul sãu fiind apropiat de cel al unui zeu. Un
zeu rãu, întrucîtva decãzut, dar nu mai puþin puternic
ºi periculos. Ajuns la acest punct, ar trebui sã mã
înclin adînc în faþa cititorului ºi sã mã prezint: Michael
Shafir, analist principal pentru Europa Centralã ºi
de Sud-Est, Radio Europa Liberã/Radio Libertatea,
Praga, fost ºef al defunctei secþii române de
cercetare la acelaºi post de radio la München. Un
detaliu nu lipsit de relevanþã, cum se va observa.
Noroc însã cã maleficii sînt contracaraþi de
cei buni, cei capabili sã vadã dincolo de ceea
ce e vizibil pentru toatã lumea ºi care ºtiu ceea
ce mulþi nici mãcar nu pot bãnui. Avem deci de-a
face cu o trufie a inteligenþei combinatã cu trufia
faptei: insistînd asupra dezvãluirii întregului
adevãr, Iniþiatul (sau Iniþiata) în secretele
paradigmei conspiraþioniste dã dovadã de un
act de bravurã extraordinar, un act de invidiabilã
vitejie, de neîntrecut eroism. El/ea îºi asumã în felul
acesta deschis ºi chiar provocator niºte riscuri
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enorme. Dar o face mînat/ã de sentimentul
datoriei, unul care (se va vedea) cheamã la afirmarea
unui minim obligatoriu. Cei care spun adevãrul
despre conspiraþia care dominã lumea, scrie în
continuare Voicu, apar astfel ca un fel de eliberatori,
de salvatori, de mîntuitori... Demascatorul zeului rãu
e ºi el un fel de zeu (sau semizeu), dar unul bun. În
cazul specific al doamnei Vrancea, domnia sa se
substituie chiar Atotputernicului ºi Unicului, ba Îl ºi
întrece!
Nu pot, desigur, cita în întregime articolul
lui Voicu, dar sper cã am stîrnit curiozitatea cititorului
îndeajuns. Nu pot, însã, sã nu mã refer la o ultimã
remarcã a autorului în acest context. Paradigma
conspiraþionistã, observã Voicu, prezintã o deosebitã
ºi chiar naturalã atracþie pentru cei ce au afinitãþi
cu ideologia comunistã, comunismul însuºi nefiind
decît o veritabilã culturã a conspiraþiei.4
În acest context, cîteva ultime observaþii
preliminare. Nu ºtiu dacã convertirea doamnei
Vrancea de la comunism la... (la ce, oare? Domnia
sa îmi pare foarte similarã cu tranziþia  se ºtie
numai de unde a plecat!) implicã astãzi ºi
frecventarea unor rabini. Fiind agnostic, unul dintre
rabinii mei este Rabin...dranath Tagore. De la el
am învãþat cã stelele nu rãspund licuricilor, cu
atît mai puþin unor licurici frustraþi de aspiraþii
academice neîmplinite. Îl înþeleg, aºadar, perfect
pe istoricul Jean Ancel, care refuzã sã dea oricît
de micã importanþã acuzelor doamnei Vrancea la
adresa sa. Dar în ceea ce mã priveºte, am prostul
obicei de a-mi respecta promisiunile. ªi (o spun
cu regret) am promis cã voi rãspunde doamnei
Vrancea. Dacã o fac numai la un an de la apariþia
articolului domniei sale, am douã motive: mai întîi,
respect aproximativ aceeaºi distanþã temporalã
pe care ºi-a luat-o doamna Vrancea pînã a reacþionat
la articolul meu. Apoi, aºa cum am mai arãtat, sînt
în cursul elaborãrii unei cãrþi ºi nu am vãzut nici un
motiv sã întrerup scrierea acesteia pînã cînd nu am
terminat sã acopãr acea parte pe care îmi
propusesem sã o duc la capãt. Dar mai existã ºi un
al treilea motiv: au trebuit sã treacã cîteva luni pînã
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cînd am avut acces la materiale aflate în biblioteci
bucureºtene spre care nu mã puteam deplasa.
Mulþumesc pe aceastã cale acelor prieteni ºi
prietene care ºi-au sacrificat timp pentru a mã ajuta.
În sfîrºit, o ultimã remarcã. Normal ar fi
fost sã trimit acest articol spre publicare revistei
România literarã în numele dreptului la replicã.
Într-un trecut mai îndepãrtat, revista a respectat
aceastã democraticã cutumã. Mai recent, nu numai
cã a refuzat sã o facã, dar nici mãcar nu a catadicsit
sã-mi dea de ºtire, o reacþie a mea la un editorial
al domnului Nicolae Manolescu gãsindu-ºi în cele
din urmã refugiul în admirabilul Observator
cultural. Drept care, nu m-am mai obosit.
Þin sã cer din capul locului scuze cititorilor
pentru lungimea replicii mele. Ea a fost impusã de
proporþiile dosarului (adevãrat Dosar!) publicat
în România literarã. Concomitent, þin sã mulþumesc
Sferei politice care gãzduieºte replica mea.
Pentru facilitarea publicãrii articolului, ºi conºtient
fiind de faptul cã pînã ºi rãbdarea celui mai interesat
cititor are limite, l-am divizat în cinci secþiuni. Prima
se va ocupa de paradigma conspiraþionistã a
doamnei Vrancea, împrumutînd o paralelã pe care
Leon Volovici a fãcut-o între acea paradigmã ºi
procesele-teatru staliniste din anii treizeci ºi de
mai tîrziu. A doua secþiune introspecteazã capacitatea
cercetãtoarei de la Ierusalim de a înþelege concepte
din ºtiinþele sociale pe care are hutzpa (termenul
ebraic pentru tupeu) de a le critica ºi demonta.
În cea de a treia secþiune mã voi ocupa de felul în
care doamna Ileana Vrancea înþelege sã facã faþã
propriului trecut, în timp ce imputã altora trecuturi
ºi/sau afiliaþii sau simpatii ideologice, nãscocite în
cea mai purã tradiþie a Secþiei de propagandã a
C.C. Penultima secþiune a articolului reia problema
reabilitãrii lui Ion Petrovici în lumina celor afirmate
de doamna Vrancea în critica adusã articolului meu,
acceptînd drept juste unele din remarcile domniei
sale, respingînd marea lor majoritate ºi invitînd-o
sã-ºi asume responsabilitatea faþã de multiplele
falsuri din articolul domniei sale. În sfîrºit, secþiunea
finalã încearcã sã elucideze misterul popularitãþii
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argumentelor produse de cercetãtoarea de la
Ierusalim.
Lung? Da, mult prea lung. O ºtim însã, deja
de la Josephus Flavius: rãzboaiele evreilor sînt
complicate.
1. Ce mi-e Buharin, ce mi-e Shafir?
Sã începem, deci, urmãrirea demonstraþiei
pe care o încearcã vajnica cercetãtoare. ªi sã
facem acest început tocmai... disculpînd-o.
Doamna Vrancea citeazã o informaþie emisã de
Europa Liberã în noiembrie 97 în care subsemnatul
ar fi afirmat, referindu-se la încercarea procurorului
general al României de a începe procesul de
reabilitare al unor demnitari ai guvernului Antonescu:
Dupã o asemenea logicã, nici procesele de la
Nürnberg ºi nici procesul Eichmann nu ar mai fi
fost justificate. ªi aceia au avut un Conducãtor
cu responsabilitãþi constituþionale [sic!] depline!.
Informaþia emisã, pasãmite, de Europa
Liberã n-a fost niciodatã difuzatã. Doamna
Vrancea, însã, are circumstanþe mai mult decît
atenuante. Dînsa preia informaþia dintr-o scurtã notã
reprodusã de revista 22, care îmi atribuia afirmaþia
respectivã, ºi adaugã doar ironicul sic între
paranteze. Am încercat tardiv sã clarific circumstanþele apariþiei afirmaþiei ce nu îmi aparþine într-o
scrisoare trimisã revistei. O fãceam la scurt timp
dupã publicarea de cãtre Ileana Vrancea a unei
noi aberante exemplificãri a obsesiilor conspirative
de care suferã cercetãtoarea în cauzã. Deºi publicarea
scrisorii mele fusese anunþatã de revista 22, ea nu
s-a produs niciodatã. Redactorul-ºef, într-un mesaj
electronic cãtre subsemnatul, afirma cã scrisoarea
ar fi fost deja publicatã în România literarã, ceea
ce nu a fost nicicum cazul. Am retrimis scrisoarea,
pe care doamna Adameºteanu, vorbind cu un amic
comun, afirma cã nici nu ar fi vãzut-o, ceea ce
contrazicea explicaþia privind nepublicarea ei.
Redacþia 22 n-a reacþionat. Meritã, cred, într-o
notã de subsol, sã reproduc acest document.5 În
rechizitoriul doamnei Vrancea, aceste comentarii

apar în capitolul intitulat Ce mi-e Petrovici, ce mi-e
Eichmann. În mesajul cãtre cîþiva amici ajuns cu
inexplicabile adãugiri în paginile revistei 22 fãrã
aprobarea subsemnatului, nu se fãcea însã vreo
legãturã între afirmaþiile Preºedintelui Emil
Constantinescu referitoare la intenþia reabilitãrii unor
demnitari antonescieni ºi cazul Petrovici.
Constantinescu nu figura nicicum în acel mesaj,
Petrovici cu atît mai puþin. Deducþiile cercetãtoarei din Ierusalim îi aparþin în întregime, nimic din
cele publicate de revista 22 nejustificîndu-le. Cum
vom vedea, nu este o inocentã scãpare.
Dacã Ileana Vrancea începe prin a mã pune
implicit în rîndul celor ce minimizeazã Holocaustul
(ce mi-e Petrovici, ce mi-e Eichmann) ºi explicit
în fruntea campaniei contra reabilitãrii eroului (unul
oarecum tardiv, dupã cum se va vedea) domniei
sale, ea încheie paragraful prin citarea aprobatoare
a unui adevãrat minimizator al Holocaustului  l-am
numit pe Nicolae Manolescu ºi apãrarea lui Roger
Garaudy, de care m-am ocupat în articolul6 ce i-a
oferit doamnei Vrancea prilejul exprimãrii publice
a resentimentelor contra subsemnatului. De fapt,
potrivit celor indicate de domnul Solacolu, însãºi
publicarea articolului doamnei Vrancea paralel în
revista Dialog din Germania ºi în România literarã,
are loc la cererea domnului Manolescu.7 Un
detaliu deloc neglijabil.
Îmi permit sã vorbesc despre aceste
resentimente, informat fiind de anumiþi apropiaþi ai
cercetãtoarei, ºi, cîndva, ºi ai mei. Ceea ce azi nu
mai este cazul. Cã umbra pe care subsemnatul a
lãsat-o la Ierusalim ºi, în general, cele peste douã
sute de articole ºtiinþifice pe care le-a semnat, nu
se prea împacã cu tezele doamnei Vrancea
despre România anilor interbelici este adevãrat. ªi
ar fi o ipocrizie sã afirm cã regret dacã aceastã
stare de fapt a împiedicat-o pe doamna Vrancea sã-ºi
realizeze tardive aspiraþii academice. Curios, însã,
subsemnatul devine deodatã, ca sã folosesc reuºita
paralelã a lui Leon Volovici8 , ºef de lot al denigratorilor României democrate ºi al adevãraþilor
democraþi români de ieri ºi de azi  el însã lipsind cu
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desãvîrºire în antecedentele rechizitorii lansate de
doamna Vrancea la adresa altor pseudo-denigratori
în trecut.9
În acelaºi paragraf, cercetãtoarea se referã
ºi la Iosif Constantin Drãgan, cititorul fiind lãsat sã
înþeleagã cã subsemnatul, în loc sã se ocupe de
antisemiþi veritabili ca domnul pseudo-profesor (o fi
singurul impostor academic?) a cãrui universitate
purtîndu-i ilustrul nume a fost de curînd aprobatã de
autoritãþile române (nu sub guvernul FSN ºi nici sub
preºedinþia domnului Ion Iliescu10 ), ar fi neglijat în
scrierile sale semnalele de alarmã ale colaborãrii
FSN-Iliescu-Drãgan. Neglijat este un cuvînt benign.
De fapt, cercetãtoarea din Ierusalim contrasteazã
alertarea congresmenilor americani ºi a ziarului Le
Monde cu tãcerea subsemnatului în privinþa acestora
din urmã.
Doamna Vrancea îmi atribuie, deci,
alertarea acestor congresmeni ºi a publicaþiei
franceze. Sînt mãgulit  dar nevoit sã specific cã în
ambele cazuri, nu am avut nici un aport. În schimb, la
capitolul tãcerilor, doamna Vrancea mai aminteºte
lipsa reacþiilor subsemnatului faþã de atitudinileantisemite
ºi rasiste ale cotidianului FSN-ist Azi sau faþã de
colaborarea Petre Roman  Partidul România Mare
(PRM) din acei ani. (În parantezã fie spus, respectivul
cotidian nu mai e FSN-ist, sau PDSR-ist azi, dar
antisemit tot a rãmas, mai ales sub actualul redactor
ºef, Ion Cristoiu). Mai mult, scrie: N-a fost alertatã
lumea nici în 1993, cînd ministrul adjunct al culturii
onora în calitatea sa oficialã, ceremonia de dezvelire
a primului bust menit sã-l imortalizeze pe Mareºal [Ion
Antonescu] sub regimul Iliescu ºi nici premierea, sub
regimul Iliescu ºi guvernarea Roman, a douã publicaþii
instigatoare la pogrom.
Doamna Vrancea este astãzi (pentru a-i folosi
propria sintagmã din rechizitoriul la adresa lui Leon
Volovici ºi Jean Ancel11 ), o pensionarã liberã, într-o
þarã liberã. Are, deci, timp de documentare. Înainte
de a deveni pensionarã, ocupase, de altfel, un post
decercetãtor12 la un institut afiliat Universitãþii Ebraice,
aflat la o aruncãturã de bãþ de Biblioteca Centralã
Universitarã. La aceastã bibliotecã se gãsesc cãrþi
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care ar fi scutit-o de ignoranþa de care face dovadã.
Iar în clãdirea celuilalt campus ierusalmit, aflatã pe
Muntele Scopus, ar fi putut cerceta colecþia
publicaþiilor institutului de cercetãri al Europei Libere
gãzduitã de Institutul de Cercetãri Ruse ºi Est
Europene. Ce ar mai fi rãmas însã din paradigma
domniei sale?
Sã începem cu domnul Drãgan, ºi sã o facem
mergînd, cronologic anapoda, cum se prea-bine
cuvine în orice reacþie la afirmaþiile doamnei Vrancea.
În ultimul articol în care m-am ocupat de acest
personaj, apãrut în 199713 , doamna Vrancea ar fi
putut gãsi nu mai puþin de douã pagini (373-374),
precum ºi o mulþime de alte referinþe rãspîndite pe
parcursul articolului, inclusiv documentarea (luatã din
paginile serioase ale Academiei Caþavencu, pe
care profesorul nu le-a dezminþit nicicînd, dupã cît
sînt informat), potrivit cãreia Drãgan ar fi fost recrutat
de serviciile Securitãþii în anii 50. Tot acolo ar fi gãsit
referinþe la statuia lui Antonescu de la Slobozia (ºi nu
numai, vezi infra) sau participarea lui Mihai Ungheanu
 pe atunci avînd calitatea de secretar de stat la
Ministerul Culturii  la ceremonia dezvelirii acestui
monument. Rãmîne sã aºteptãm, la rîndul nostru,
reacþiile doamnei Vrancea la dezvelirea bustului
mareºalului la Iaºi, în Cimitirul Eroilor, în anul de
graþie 2000, anunþatã la Radio Bucureºti în ziua de 8
iunie. Dacã nu mã înºel, evenimentul are loc sub o
guvernare care numai FSN-istã nu este. Aºteptãm ºi
reacþiile doamnei Vrancea la explicaþiile recent oferite
de un fost ministru în guvernul Radu Vasile,
actualmente ambasador al României pe lîngã
Comunitatea Europeanã  l-am numit pe domnul
Alexandru Herlea  care, rãspunzînd unor proteste
faþã de acest ultim eveniment, a afirmat cã Antonescu
a salvat evreii din România.
Abia în 1997 se trezeºte Shafir?  o aud
parcã pe doamna Vrancea de la Ierusalim. Vorba
domniei sale (vorbã despre care vom mai sta de
vorbã): unde a fost domnul Shafir pînã acum?. Ar fi
putut deschide, însã, volumul editat de Joseph Held
în 1993, unde, pe lîngã personajul Drãgan, ar fi gãsit
ºi urmãtoarea afirmaþie: Astfel, FSN a devenit prima
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formaþiune politicã care a încurajat xenofobia, o
xenofobie care, pentru început, era direcþionatã contra
Occidentului ºi contra celor suspectaþi de a reprezenta
valorile acestuia.14 Încã din 1990, în sãptãmînalul
institutului de cercetare al Europei Libere ce se numea
pe atunci Report on Eastern Europe, scriam ironic
despre afirmaþiile iliesciene cum cã o rebeliune
legionarã fusese în pregãtire  afirmaþii fãcute pentru
a justifica celebra mineriadã din iunie, precum ºi despre
celebra sintagmã a tipografiilor de pretinsã falsificare
de bani legionari. Articolul se încheia cu sub-titlul
Cine este fascist?, trasînd o clarã paralelã între
cohortele FSN-iste ºi huliganii anilor 1930.15 Aceasta
nu o împiedicã pe doamna Vrancea sã afirme,
falsificînd contextul afirmaþiilor mele cã aº nega
consecinþele mortale ale represiunii organizate de
Securitate, atît aceea a mineriadei iliescience, cît ºi
aceea ceauºistã.16
Este adevãrat, nu pot pretinde cã meteahna
citãrii în afara contextului (egalã cu fabricarea de citate)
îmi este aplicatã numai mie. Mai recent, s-a ocupat
de aceastã meteahnã a doamnei Vrancea Edgar
Reichmann, într-un articol-rãspuns publicat în
România literarã.17 Ea dateazã, dupã cît se pare,
de multã vreme. Nu am citit studiul Ilenei Vrancea
despre George Cãlinescu, apãrut sub titlul Între
Aristarc ºi Bietul Ioanide. Dar Paul Goma, mai
degrabã admirator decît detractor al cercetãtoarei,
relateazã cît de consternat a fost cînd un amic i-a pus
la dispoziþie un articol în care demonstra cã Ileana
Vrancea falsificase, manipulase citatele cu care îi
dãduse la cap lui Cãlinescu în cartea-i celebrã.
Neîncrezãtor la început, Goma ajunge totuºi la
concluzia cã Aºa cum aratã articolul, acum, da, e
credibil  fiindcã demonstreazã manipularea citatelor
(ba chiar o confuzie monstruoasã: I.V. îl acuzã pe
Cãlinescu de a-l fi atacat pe Lovinescu
pentru...canibalism, cînd era vorba de Eugen Ionescu!
 ºi nu era acuzaþie...). În continuare, disidentul român
face o mãrturisire nu tocmai irelevantã  dupã cum
vom observa: Mai era însã ceva: Monica Lovinescu.
Eu o credeam pe Ileana Vrancea, în urma
recomandãrilor repetate ale Monicãi  ori Monica

era fiica tatãlui, la a cãrui reconsiderare pusese un
umãr hotãrîtor ºi tovarãºa de la Lupta de clasã... Iar
ostilitatea ºi a ei ºi a lui Virgil Ierunca faþã de Cãlinescu
nu mai avea nevoie de demonstraþie.18 Vechile
metehne persistã, dupã cum se vede. Într-adevãr,
doamna Vrancea nu ezitã sã producã citate care
peticesc laolaltã ceea ce domnia sa urmãreºte sã
demonstreze.
Departe de a se rezuma la falsul (indiferent
dacã prin omitere sau comitere, pentru a rãmîne fideli
sintagmelor cercetãtoarei19 ) cazului mineriadelor,
potrivit doamnei Vrancea m-aº face vinovat de a fi
pãstrat o totalã tãcere... atunci cînd oficiosul
guvernamental Azi îºi lansase în aprilie 1990 din primele
numere de la apariþie, campania de reabilitare a
Mareºalului Antonescu; sau de a nu fi reacþionat
nici atunci cînd, paralel cu campania de reabilitare a
Mareºalului, oficiosul Azi ºi-a lansat ofensiva
punitivã împotriva oamenilor politici, scriitorilor,
istoricilor care au denunþat la timp propaganda filonazistã retroactivã în favoarea lui Ion Antonescu
(Corneliu Coposu), drãgãnismul în care legionarii ºi
comuniºtii s-au asociat în a instrumentaliza memoria
lui Antonescu în lupta pentru consolidarea totalitarismului (ªerban Papacostea) sau la curajoasele
atitudini ale lui Andrei Pippidi, batjocorit de acelaºi
oficios (sublinierea autoarei).
S-o luãm din nou una cîte una. De cîrdãºia
fesenist-drãgãnistã am început sã mã ocup încã din
iunie 1991, în articolul Antisemitism fãrã evrei în
România, publicat ulterior ºi într-o culegere de
articole în volum.20 Sã nu fi gãsit libera pensionarã
nici unul din ele în biblioteci? Reluam în acel articol
ridiculizarea afirmaþiilor iliesciene despre
legionarismul oponenþilor lor politici ºi afirmam cã
folosirea armei antisemitismului este o continuare a
politicii ceauºiste. Ileana Vrancea ºtie prea bine 
deoarece citeazã, deºi trunchiat ºi din nou fals  cã
m-am ocupat de acel antisemitism ceauºist încã din
1983.21 Are însã grijã, atunci cînd se referã la acel
articol, sã elimine orice menþiune fãcutã despre Drãgan
ca fiind personajul ce manipula din culise ºi sprijinea
grupul Barbu. Altfel, cum aº deveni deodatã un
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colaborator prin omisiune al acestui grup? îºi permite
însã, tocmai domnia sa, sã reproºeze altora manipularea ºi amputarea citatelor.
Articolul Antisemitism fãrã evrei în România
mai descalifica ºi manipularea aºa-zisului pericol
legionar prin fabricarea unor evidenþe de genul
manifestelor rãsãrite la Bacãu ºi la Iaºi ºi susþinerea
acestor matrapazlîcuri de cãtre ziarul Adevãrul, demn
continuator, pe atunci (ºi nu numai!), al Scînteii. Nimic
din toate acestea în opera doamnei Vrancea cu
referire la subsemnatul  în schimb îºi asumã unilateral
criticarea acestor manipulãri.22 Minimumul
obligatoriu i-ar fi cerut unei cercetãtoare sã... cerceteze înainte de a face afirmaþii într-un sens sau altul.
Dar, sã repetãm  cum rãmînea, atunci cu paradigma?
Tot în acel articol, dacã l-ar fi citit (sã nu mai
vorbim de citat!), doamna Vrancea ar fi putut gãsi o
referinþã la ziarul Azi, care publica (sau mai bine zis
relua o mai veche insinuare) un articol de Drãgan în
care Goma era iudaizat în Pavel Efremovici ºi
ridiculizînd încercarea lui Petre Roman de a-ºi publica
certificatul de botez ortodox în cotidianul cu pricina.
De altfel, ºi în alte articole m-am referit la încercãrile
FSN-ului, în paginile ziarului Azi, dar ºi a altor publicaþii
(Dimineaþa, Viaþa capitalei ), de a-ºi demoniza
adversarii politici, transformîndu-i, de exemplu, pe
Doina Cornea în Doina Juhasz-Kocsis sau pe Ion
Raþiu în Rácz Janos. Tot ce ar fi trebuit sã facã doamna
Vrancea pentru a se edifica, ar fi fost sã deschidã
paginile articolului Realism schöpflinian ºi realitãþi
româneºti, apãrut în februarie 1991. Ar fi gãsit acolo
calificarea articolului din Azi apãrut sub semnãtura lui
Ion Coja în primul numãr al cotidianului drept pur ºi
simplu rasist în referinþele sale la unguri. ªi tot acolo
ar fi putut gãsi o notã referitoare la articolele domnilor
Pippidi ºi Papacostea, pe care, vezi Doamne, aº fi
dorit sã le îngrop în cine ºtie ce gaurã orwellianã.
De altfel, la aceste articole m-am referit ºi în lucrarea
mai sus-citatã din volumul editat de Randolph
L.Braham.23 Cîtã neºansã cã cercetãtoarei de la
Ierusalim nu i-au cãzut ochii nici pe referinþa pe care
o fãceam în acelaºi context la domnul Pippidi în
articolul Mareºalul Ion Antonescu ºi politica românã,

S.P. nr. 84/2000

apãrut în RFE/RL Research Report (noul nume al
sãptãmînalului institutului münchenez de cercetare) în
februarie 1994! ªi ce ghinion cã nu a gãsit mãcar
traducerea acestui articol în limba germanã, publicatã
în Europäische Rundschau (Viena) nu mult dupã
aceea!24 .
Dar parcã aici se opreºte ghinionul? Doamnei
Vrancea nu i-a cãzut sub mînã nici recenzia universitarului american Nicolae Harsanyi, care, în 1998,
scria analizînd volumul editat de Braham cu un an
înainte: Cartea se încheie cu un amplu studiu
Reabilitarea post-comunistã a Mareºalului Antonescu:
Cui Bono? de Michael Shafir. Rãspunzînd întrebãrii
puse în titlu, articolul face luminã în aparentele
complicaþii ale politicii româneºti la ora de faþã. Autorul
aratã cã influenþa anumitor operatori politici, precum
Vadim Tudor ºi Adrian Pãunescu, se datoreazã
legãturilor lor cu fosta Securitate, cu cercurile
naþionaliste lãfãite în nostalgia epocii de aur a terorii
ceauºiste. Sprijinite de I.C.Drãgan, aceleaºi personaje
sînt active în propagarea cultului Mareºalului
Antonescu. Shafir demonstreazã cã renaºterea cultului
nu este decît un paravan pentru forþele trecutului,
[folosit] în scopul subminãrii imperfectei democraþii
române (p.393) ºi pentru a-ºi conserva dominaþia
politicã din anii post-1989. Figura lui Antonescu le
serveºte atît drept model legitimizator, cît ºi drept reþetã
pentru un viitor în care valorile comuniste ºi-au pierdut
relevanþa, dar puterea politicã s-ar putea baza pe
etnocentrism, combinat cu o anumitã mãsurã de
populism (p.390)... În plus, Shafir nu uitã sã
menþioneze cã eforturile acestor istorici revizioniºti nu
sînt limitate la [reabilitarea] regimului Mareºalului
Antonescu, ci se focalizeazã de asemenea pe
exonerarea Gãrzii de Fier, amîndouã [încercãri de
reabilitare] bazîndu-se pe afirmaþia cã istoriografia
comunistã i-ar fi «distorsionat».25
În Antisemitism fãrã evrei în România,
doamna Vrancea putea gãsi cu uºurinþã referinþe la
atitudinea lui Corneliu Coposu. Dar ºi referinþe la
atitudini mai puþin lãudabile în paginile Dreptãþii, care,
dacã ar fi fost citate, ar fi stînjenit oarecum
paradigma. De altfel, un articol-continuare al
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Antisemitismului fãrã evrei, publicat ºi el în
sãptãmînalul institutului unde lucram, trecea în revistã
lãudabile reacþii din rîndul intelectualilor ºi politicienilor
democraþi (pe atunci) la antisemitismul ce îºi fãcea din
nou apariþia, citînd, printre alþii, din nou pe Coposu,
declaraþia Frontului Democratic Antitotalitar
(precursor al Convenþiei Democrate), precum ºi pe
nimeni altul decît Nicolae Manolescu.26
Doamna Vrancea n-a vrut sã gãseascã în
nici unul dintre articolele mai sus citate, referiri la
ruºinoasa participare a lui Ungheanu la ceremonia de
la Slobozia. Dacã s-ar fi cãznit, le-ar fi gãsit la pagina
26 a articolului despre reabilitarea lui Antonescu ºi la
pagina 62 a versiunii germane. Dar, minune, nu a
descoperit aceste referinþe nici mãcar în articolul
din volumul editat de Braham, unde figureazã la pagina
366. În mod similar, doamna Vrancea ar fi putut gãsi
o referinþã la premierea revistelor vadimtudoresciene
în articolul subsemnatului Partidul România Mare,
apãrut în noiembrie 1991  prima amplã analizã a
acestei formaþiuni politice publicatã în Occident, dacã
nu mã înºel  ºi nu mã înºel.27 Acest articol, precum ºi
multe articole ulterioare sînt azi menþionate în toate
lucrãrile de referinþã la subiectul extremism postcomunist românesc publicate în Occident. Citarea
exhaustivã a acestor lucrãri ar ocupa prea mult spaþiu
tipografic, dar din lipsã de modestie, indic totuºi în
subsol douã dintre acestea.28
Îmi este imputatã ºi trecerea sub tãcere a
rolului jucat de Petre Roman în zãmislirea revistei
România Mare, ca ºi, de altfel, funcþia de dirijor al
orchestrei Vetrei româneºti exercitatã de Roman la
1 decembrie 1990. Dar ambele au fost menþionate în
articolele Partidul România Mare ºi, respectiv,
Realism schöpflinian..., deci în 1991. Poate doamna
Vrancea gãsi o analizã anterioarã acestor referiri
publicatã în Occident? De atunci, acestea au fost
amintite în repetate rînduri în articole publicate de
subsemnatul. În afara volumului deja menþionat editat
de Braham în 1997, cercetãtoarea ar fi putut gãsi
largi referinþe într-un volum editat de acelaºi scholar
american în 1994 (unde Roman este numit naºul
PRM), iar, cu un an mai devreme, în volumul editat

de Joseph Held.29 Între acestea, au mai existat ºi
altele, publicate în analizele subsemnatului din revistele
institutului de la München, precum ºi în sãptãmînalul
Transition publicat de Open Media Research Institute
la Praga, care au urmãrit evoluþiile ºi involuþiile relaþiilor
dintre PRM ºi FSN sub repetatele sale schimbãri la
faþã ºi denumire.30 Repet: toate aceste sãptãmînale
(cînd mai trãiau), se primeau la bibliotecile
universitare de la Ierusalim ºi îmi vine greu sã cred cã
niciunul din volumele deja menþionate, sau cel în
cestiune apãrut în 1999,  anul în care sînt supus
rechizitoriului vrancean  nu se gãsesc în bogata
bibliotecã a aceleiaºi universitãþi.31
Doamna Vrancea ar putea, eventual,
argumenta cã nu cunoaºte limba englezã. Dar domnia
sa se aventureazã sã citeze din lucrãri în aceastã
limbã ºi se crede capabilã sã înþeleagã nuanþele ei.
Cine scrie Filadelfia în loc de Philadelphia, ar trebui,
totuºi, sã aibã o oarecare reticenþã înainte de a
purcede sã judece nu numai lucrãrile altora, dar ºi
nuanþele din text. Pe bunã dreptate o sfãtuia Victor
Eskenasy, într-o primã reacþie strict personalã la
rechizitoriul vrancean, sã-ºi achiziþioneze un bun
dicþionar englez-român.32 Comic, doamna Vrancea
se autociteazã totuºi în postura de autor de lucrãri în
limba englezã, într-un biet cotidian israelian. Nu am
cum sã ºtiu dacã acele articole i-au fost sau nu traduse.
Mai cunosc un articol în limba englezã al domniei sale
într-o publicaþie academicã israelianã,33 dar, dacã nu
mã înºel, cam atît a reuºit doamna Vrancea în cei cam
15 ani de cînd a pãrãsit România. Performanþa
academicã a profesorului Vrancea la scarã
internaþionalã pare caragialescã. Splendidã, dar
lipseºte cu desãvîrºire. Ceea ce ar explica  dacã nu
legitima  frustrãrile ºi ofensiva purtatã de Ileana
Vrancea contra unei liste întregi de who is who,
autori cu renume mondial, care au publicat lucrãri
despre România?
Sã ne mai mire cã un Stephen Fischer-Galaþi
este plasat de doamna Vrancea în aceeaºi categorie
cu un Kenneth Jowitt, performanþã echivalentã trasãrii
semnului de egalitate între Alecsandri ºi Nichita
Stãnescu? Ambii autori americani nu sînt pentru
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doamna Vrancea decît falsificatori ai istoriei României
exportatã de cãtre Academia de ªtiinþe Sociale ºi
Politice de pe lîngã C.C. al P.C.R.34 Aceleiaºi
categorii îi aparþine, potrivit doamnei Vrancea, ºi
istoricul francez Catherine Durandin, în criticarea
cãreia Vrancea se bazeazã pe incontestabila expertizã
istorico-politologicã a unui Mircea Iorgulescu  ºi el
însã purificat ºi citat parþial, adicã atît cît sã
convinã.35 O singurã întrebare se pune: de ce, în
aceastã decadã ºi jumãtate de cînd se aflã în
Occident, n-a încercat doamna Vrancea (sau, dacã a
încercat, de ce nu a reuºit) sã prezinte ea însãºi
publicului occidental imaginea corectã a României
interbelice?
Rãspunsul este oferit aluziv de doamna
Vrancea atît în Coerenþa cît ºi în Un minimum
obligatoriu. Cum sã reuºeascã de una singurã contra
unei conspiraþii mondiale dominate de autorii
bibliografiei de dezinformare, conspiraþie în care îmi
face onoarea de a mã promova principal inculpat?
Conteazã, oare faptul cã imaginea negativã a
României antecedeazã cu mulþi ani data propriei mele
naºteri? ªi totuºi! Nu pot fi întru totul de acord cu
amicul meu Volovici cînd acesta îi atribuie Ilenei
Vrancea calitatea de procuror ºi de femeie
comisar în dosarul gãzduit de România literarã.
Pentru a deveni un Vîºinski, ar trebui ca Vrancea sã fi
avut mai multã... coerenþã în pregãtirea Coerenþei.
Axiomatice, dosarele din procesele staliniste erau
construite cu o evidentã grijã faþã de detaliu.
Premizele erau absolut false, dar odatã enunþate,
dovezile se legau una de cealaltã, aparent logic în
absurditatea lor. Odatã paradigma stabilitã,
demonstraþia pãrea ireproºabilã. Or, dupã cum s-a
vãzut deja, demonstraþiile vrancene se prãbuºesc,
asemenea unui castel de cãrþi la o minimã confruntare
cu realitatea bibliograficã. Ele nu sînt demonstraþii,
ci parademonstraþii.
(va urma)
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Doamnei Redactor-ºef Gabriela Adameºteanu,
Doamnei Redactor-ºef adjunct Rodica Palade
Revista 22
Bucureºti
1

Stimate Doamne,
Rîndurile de faþã sînt menite a vã risipi orice
îndoieli pe care le-aþi putea nutri în urma alarmei trase
de doamna Ileana Vrancea în Post-scriptum-ul publicat
în revista România literarã , nr. 35, din 31 august 1999.
Palpitantul post-scriptum conþine, printre altele,
urmãtorul citat din mesajul adresat de doamna Vrancea
doamnei Adameºteanu la data de 28 iulie: textul a ajuns
ºi la Shafir, dupã cum aflu din surse locale [...]. Ce puteþi
spune Dv. despre faptul cã din cadrul unei redacþii de
prestigiul 22-ului, un text inedit neacceptat pentru
publicare decît parþial, ajunge în întregime în mîna celor
direct vizaþi?. În continuare, doamna Vrancea redã
replica doamnei Rodica Palade la acest semnal de
alarmã: textul nu a fost vãzut decît de cei cîþiva membrii
ai consiliului consultativ cîþi au fost gãsiþi(...). Dacã cineva
dintre ei nu a respectat confidenþialitatea obligatorie este
cît se poate de regretabil.
Doamnã Adameºteanu, Doamnã Palade,
Þin sã vã asigur cã membrii consiliului
consultativ al revistei, atîþia cîþi au fost gãsiþi, nu au
încãlcat cu nimic deontologia la care se referea doamna
Palade în rãspunsul Domniei sale. Pentru prima oarã am
dat cu ochii de textul parþial al doamnei Vrancea cînd un
coleg din redacþia Europei Libere la Praga mi-a adus
revista, ºtiind cã eu însumi o primesc cu oarecare întîrziere.
Din preambulul la acel text parþial, reprodus în 22 nr. 31
din 3-9 august, am aflat cã textul integral va fi publicat în
revista Dialog din Germania. Revistã pe care nu o mai
primesc de cînd m-am mutat la Praga în 1995. Drept care,
am luat legãtura cu domnul Dr. Ion Solacolu, rugîndu-l
sã îmi trimeatã textul integral. De la domnul Solacolu am
aflat cã el va fi reprodus ºi în România literarã în cîteva
zile. Ceea ce s-a ºi întîmplat.
Nu intenþionez sã reacþionez acum la textul
doamnei Vrancea, pe care l-am gãsit ºi mai palpitant decît
respectivul Post scriptum. Din acesta din urmã, oricum,
am aflat ºi ceea ce poate nu trebuia sã aflu. Dar numai din
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el, nu de la cei atîþia cîþi au putut fi gãsiþi. Voi reacþiona,
aºa cum scriam într-o scrisoare deschisã adresatã
României literare (la data scrierii acestor rînduri încã
nepublicatã), atunci cînd mi-o vor permite prioritãþile,
doamna Vrancea aflîndu-se acum la coada lor. Deoarece,
spre deosebire de doamna Vrancea, problemele ridicate
de Domnia sa nu mi se par cîtuºi de puþin de viaþã ºi de
moarte (aºa cum scrie în acelaºi Post-scriptum).
Ridicolul nu poate fi chiar atît de dramatic. Permiteþi-mi
aici numai remarca cã sursele locale ale Domniei sale
sînt probabil la nivelul celorlalte surse pe care le foloseºte.
Vã asigur, stimate doamne redactor-ºef ºi
redactor-ºef adjunct, cã nu numai cã nu am avut cunoºtinþã
de apariþia în revista pe care o conduceþi a textului care
mã viza personal, dar în trecut s-a întîmplat sã nu am
cunoºtinþã, pînã la apariþie, nici mãcar de un text care
purta semnãtura Michael Shafir, Radio Europa Liberã.
Aºa au decurs lucrurile cu remarcile despre deschiderea
oficialã a procedurilor de reabilitare a unor membri ai
guvernului Antonescu, pe care le-aþi publicat fãrã
permisiunea autorului lor (subsemnatul) ºi în mod
distorsionat , respectivele fiind luate din mesaje schimbate
cu cîþiva amici, în nici un fel autorizaþi sã vi le înainteze.
Nici acum nu ºtiu care din ei a fãcut acest lucru, ºi nici nu
mã intereseazã. Am greºit, desigur, nereacþionînd la acest
curios eveniment editorial ºi probabil sunã puþin
credibil dacã azi vã scriu cã i-am dat o importanþã minorã.
Consider, însã, cã sînt responsabil numai pentru ceea ce
am semnat ºi semnalat public în aceastã chestiune, în
paginile publicaþiei cotidiene RFE/RL Newsline, ceea
ce se poate verifica cu uºurinþã.
La data de 23 octombrie 1997, contribuþia
subsemnatului (în traducere din limba englezã) era
urmãtoarea: Procurorul General Sorin Moisescu a
deschis la data de 22 octombrie procedura pentru
reabilitarea juridicã a cîtorva membri ai guvernului fascist
condus de mareºalul Ion Antonescu. Aceste oficialitãþi
fuseserã condamnate în 1949 pentru crime împotriva
pãcii, a anunþat Radio Bucureºti. O iniþiativã de
reabilitare a lui Antonescu ºi a celor executaþi împreunã
cu el în 1946, precum ºi a celor a cãror sentinþã de
condamnare la moarte fost comutatã în închisoare pe
viaþã, se aflã în consideraþia procuraturii generale de
cîþiva ani.
La data de 21 noiembrie (data reprodusã în
citatul care mi s-a atribuit în revista 22), RFE/RL
Newsline raporta urmãtoarele:
[Procurorul General] Sorin Moisescu, a rãspuns
protestului Senatorului Alphonse dAmato ºi membrului
Camerei Reprezentanþilor Christopher Smith împotriva
[lansãrii] procedurii de reabilitare postumã a ºase [de
fapt, opt, cum s-a dovedit mai tîrziu, MS] membri ai
guvernului condus de mareºalul Ion Antonescu, relateazã
cotidianul Adevãrul la data de 21 noiembrie. Moisescu a
spus cã cei ºase nu sînt responsabili pentru deciziile acelui
cabinet. Constituþia României a fost suspendatã în 1940,
a remarcat el, ºi puterea a fost în întregime transferatã lui
Antonescu, care a fost numit Conducãtor al þãrii. În
consecinþã, în asemenea circumstanþe nu se aplicã nici

responsabilitatea guvernamentalã nici cea personalã
[potrivit lui Moisescu].
În schimbul de mesaje cu acei amici de care
pomeneam mai sus, remarcam cã, dacã aºa stau lucrurile,
procesele de la Nürnberg ºi procesul Eichmann îºi pierd
ºi ele valabilitatea. De aceeaºi pãrere sînt ºi azi. Tot ce a
apãrut în plus în revista 22 ºi care mi s-a atribuit, citat cu
satisfacþie de doamna Vrancea cu sarcastica remarcã
[sic!] în parantezã, nu îmi aparþine.
Permiteþi-mi sã sper cã veþi gãsi spaþiu pentru
publicarea integralã a acestor rînduri.
Praga, 2 septembrie 1999.
Michael Shafir
Analist principal pentru Europa centralã ºi de sud-est
Radio Europa Liberã
Praga.
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Kosovo - o paradigmã a conflictualitãþii
MIREL BÃNICÃ
De-a lungul istoriei, schimbãrile de
substanþã ale ecuaþiei geostrategice ale unei regiuni
au dat întotdeauna naºtere unor încercãri de a se
rezuma ceea ce s-a întâmplat, lãsând în acelaºi timp
deschise un numãr de interogaþii pentru viitor.
Recentele evenimente din Kosovo pot
ilustra foarte bine felul în care relaþiile internaþionale
îºi regãsesc în timp echilibrul prin impunerea unor
lideri capabili sã asigure ordinea ºi stabilitatea
sistemului în ansamblu, chiar dacã acþiunile acestora
pot apare la o prima analizã drept tendinþe de
hegemonie.
Dincolo de aspectele umanitare, intervenþia
militarã în Balcani relevã ºi alte motivaþii ale Statelor
Unite, impuse de calculele realpolitik-ului,
orientare principalã în politica externã a acestui stat
în ultimele decenii.
La începutul conflictului, era relativ dificil
sã se stabileascã care sunt cu adevãrat interesele
americane în regiune. Explicaþiile acestei atitudini
fluctuante faþã de noua ordine strategicã ce se
prefigura sunt multiple. În martie 1991, preºedintele
american George Bush adresa primului ministru
iugoslav, Ante Markovic, o scrisoare al cãrui ton
dominant era acela de a se menþine unitatea
Federaþiei, dorinþã susþinutã ºi de alþi beneficiari ai
ordinii stabilite dupã cel de al doilea rãzboi mondial
(Rusia, Franþa, Anglia). Un rol hotãrâtor în evoluþia
ulterioarã a evenimentelor l-a jucat Germania, þara
care a þinut sã-ºi afirme importanþa politicã, nu doar
cea economicã, prin recunoaºterea aproape
imediatã a statelor secesioniste Croaþia ºi Slovenia.
La toate aceste aspecte se adaugã ºi
influenþa Vaticanului care a încurajat emergenþa a
douã noi entitãþi statale în care catolicismul serveºte
drept instrument de identificare naþionalã ºi

apartenenþã la Europa, cucerindu-se astfel un
preþios cap de pod spre lumea ortodoxã, gest ale
cãrei consecinþe geopolitice ar merita o analizã
separatã, detaliatã.
Un fapt ce nu era foarte evident la
începuturile sciziunii Federaþiei Iugoslave a fost
acela cã Statele Unite au favorizat comunitatea
musulmanã din Bosnia ºi existenþa unui stat
musulman bosniac, o premierã pentru Europa, prin
tolerarea tacitã a sprijinului pe care musulmanii
bosniaci l-au primit din partea unor þãri arabe cu
care Washington-ul are relaþii nu tocmai cordiale.
S-a demonstrat astfel cã SUA pot fi favorabile
unor anumite þãri în care Islamul este religie
dominantã, atunci când interesele realpolitk-ului
o cer.
Ulterior, odatã cu evoluþia conflictului, s-au
arãtat alte douã atitudini strategice majore
americane.
Încetinirea tentativelor de constituire
a unei identitãþi militare europene
Acum câþiva ani, Secretarul de Stat
american W.Cohen rezuma strategia SUA prin
formula No Peer  împiedicarea emergenþei unei
puteri comparabile cu cea a Americii, enumerând
eventualii rivali: China, Rusia, India ºi Uniunea
Europeanã. La 8 ani de la adoptarea Tratatului de
la Maastricht, nu sunt încã semne concrete de
realizare a unei politici comune de apãrare
europeanã, deºi existã suficientã voinþã politicã
pentru realizarea acesteia.
Poate cel mai vizibil indicator al influenþei
americane în acest delicat aspect al construcþiei
europene îl constituie evoluþia procesului de
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atribuire a comandamentului flancului Sud al
Alianþei. Europenii dispun în mod tradiþional de un
post de Secretar general al NATO, adicã de cea
mai înaltã funcþiune politicã, iar americanii deþin
comandamentele militare SACEUR ºi ACLANT,
care într-o alianþã militarã aºa cum este NATO
constituie însãºi cheia sistemului decizional, fapt
care s-a vãzut ºi în evoluþia militarã a conflictului
iugoslav. Cel ce are autoritatea de a numi cei doi
comandanþi SACEUR ºi ACLANT este
Preºedintele SUA. S-a refuzat fãrã a se da prea
multe explicaþii, încã din 1996, încredinþarea
flancului Sud unui european, zona strategicã
importantã ce uneºte teatrele de operaþiuni atlantic,
european ºi al Orientului Apropiat.
Un alt aspect este acela în care Europa în
ansamblu ºi SUA au receptat intervenþia aerianã
din Kosovo. Pentru ideologia oficialã a europenilor,
aceasta a constituit o teribilã contradicþie. Mitul
progresului occidental, primatul raþionalismului ºi
instaurarea unei justiþii comune europene au avut
mult de suferit. În America situaþia a fost cu totul
alta, opinia publicã fiind mult mai puþin traumatizatã
de cele întâmplate, cu atât mai mult cu cât obiectivul
pierderii zero a vieþilor GI-lor americani pare sã
se fi realizat. Oricum, pânã la aceastã datã încã nu
a apãrut un Regis Debray1 american, personaj
emblematic dupã opinia noastrã în ceea ce priveºte
felul diferit în care europenii au receptat aceste
evenimente.
Eliminarea influenþei ruseºti în zona
Sud-Est-ului Europei
Ca urmare a acestui conflict, SUA a ajuns
sã elimine sau cel puþin sã diminueze în mare parte
influenþa Rusiei din Peninsula Balcanicã, ce
constituie o zonã tradiþionalã de influenþã a acesteia.
La începutul dezmembrãrii Federaþiei Iugoslave
nimic nu prevedea acest lucru, având în vedere
politica aparte a Iugoslaviei, ce se distingea net faþã
de restul vecinilor sãi din zonã. Preºedintele
Miloºevici a fost la începutul anilor 90 unul dintre
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interlocutorii cei mai activi ai FMI, ani în care se
pãrea cã Belgradul va fi una dintre þãrile care va
suporta cel mai uºor tranziþia cãtre economia de
piaþã, având experienþa sa economicã liberalã din
timpul rãzboiului rece. Mai apoi a fost ales ca prim
ministru Milan Panic, un fost om de afaceri american
revenit în þarã, ceea ce a fãcut mai greu de prevãzut
evoluþia ulterioarã a evenimentelor.
Odatã cu trecerea timpului, singurul sprijin
diplomatic real a rãmas cel rusesc. Putem afirma
cã devenind inamicul (ghilimelele se impun)
Serbiei ºi principalul factor regulator în zonã, Statele
Unite au repetat oarecum la o altã scarã ºi în condiþiile
post-rãzboi rece, politica de containtment aplicatã
Rusiei, vizând slãbirea influenþei acesteia în Balcani,
eventual eliminarea definitivã din acest spaþiu.
Primele semne ale acestei noi ordini
strategice au apãrut în urma Acordurilor de la
Dayton2 din noiembrie 1995. Dacã aceste acorduri
s-ar fi aplicat ad litteram, ar fi trebuit sã ia naºtere
legãturi suple, specifice, între Republica Srspka ºi
mica Federaþie Iugoslavã, ca ºi între Croaþia ºi
partea Croatã a Serbiei. În practicã, aceste legãturi
nu s-au realizat. În loc sã se obþinã suveranitatea
Bosniei, asistãm la perpetuarea existenþei unui
teritoriu aflat sub tutela internaþionalã, politicã
reluatã ºi în Kosovo.
Durata neaºteptatã a intervenþiei aeriene,
la care s-a adãugat ºi modul în care aceasta a fost
primitã de opinia publicã internaþionalã a antrenat
în tabãra occidentalã o perioadã în care intenþiile
imediate ale NATO nu au fost tocmai previzibile.
Aceastã perioadã de indecizie a fost abil speculatã
de diplomaþia rusã prin medierea acordului de la
Kumanovo 3 din 9 iunie 1999, ce prevedea
preluarea provinciei Kosovo de cãtre forþe ale
Naþiunilor Unite în care NATO ar fi avut o parte
«substanþialã», ceea ce lasã sã se întrevadã atât
o reafirmare a prezenþei ruse în zonã, dar ºi o
reapariþie cu drepturi depline a ONU, organismul
regulator al sistemului internaþional, care fusese
scurtcircuitat prin ignorare de cãtre NATO în
timpul intervenþiei aeriene.
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În practicã a fost fãcut totul pentru a
împiedica Rusia sã intervinã în teren. Ca dovadã
putem da exemplul mini-crizei provocate de
batalionul de infanterie rus care la data de 12 iunie
sosea prin surprizã pe aeroportul din Priºtina,
venind din Bosnia. Profitând ºi de slaba capacitate
a Rusiei de a-ºi proiecta la distanþã vectorii de
putere, diplomaþia americanã s-a mobilizat pentru
a bloca dezvoltarea prezenþei ruseºti în regiune la
un nivel cât mai redus. Spaþiul aerian al României
ºi Bulgariei a fost interzis Rusiei la intervenþia
guvernului american. Dincolo de faptul în sine,
aceastã mãsurã are consecinþe importante pe plan
simbolic, arãtând cã cele douã þãri s-au comportat
ca ºi cum ar fi fost deja membre ale Alianþei
Atlantice, dincolo de atitudinea impusã de
evenimentul major ce se derula la proximitatea
graniþelor ºi în care erau indirect implicate.
Reacþia americanã cu privire la acordurile
de la Kumanovo nu s-a lãsat aºteptatã, iar Statul
Major atlantic anunþã la Bruxelles nominalizarea
generalului Michael Jackson la comanda forþelor
de intervenþie ce urmau sã fie desfãºurate în
Kosovo. Rusia a reacþionat imediat, iar negocieri
suplimentare la Moscova ºi Koln au dus în final la
o soluþie de compromis ce viza integrarea
contingentului rus într-o zonã occidentalã.
Dupã pace se iau numeroase decizii fãrã
a se respecta litera ºi spiritul acordurilor, acestea
din urma fãcând referinþã printre altele ºi la
principiile de suveranitate ºi integritate teritorialã
a RFY. Astfel se adoptã un nou Cod Civil, marca
germanã devine singura monedã în circulaþie pe
ansamblul teritoriului provinciei, sârbii ºi romii sunt
victime la rândul lor unor acþiuni de contra-epurare
etnicã sub ochii uneori prea îngãduitori ai KFOR,
toate acestea contribuind din ce în ce mai evident
la diferenþierea radicalã de restul teritoriului iugoslav.
Pe de altã parte, spre deosebire de Bosnia unde
NATO a reprezentat braþul armat al ONU,
Consiliul de Securitate încredinþându-i aplicarea
rezoluþiilor sale, în Kosovo NATO este de facto
singura autoritate militarã pe teren, preluând ºi unele

sarcini administrative importante.
Asistãm astfel la cristalizarea unui nou
statut strategic în Balcani, prin stabilizarea prezenþei
americane în regiune. Situaþia Ungariei este acum
foarte clarã, prin aderarea sa la structurile politice
ºi militare ale NATO. Albania ºi Macedonia au pus
la dispoziþia trupelor NATO teritoriul lor ºi credem
cã acest lucru s-ar fi întâmplat la o altã scarã ºi în
cazul în care intervenþia aerianã ar fi fost continuatã
de una terestrã. Teritoriul albanez a susþinut prin
profunzimea sa strategicã ºi Armata de Eliberare
din Kosovo (UCK) în cursul derulãrii ostilitãþilor
dintre ea ºi forþele sârbe, iar Macedonia, prin
poziþionarea sa strategicã ºi geograficã în prelungirea Greciei, membrã NATO, a dat posibilitatea
instalãrii în siguranþã a unor dispozitive principale
de comandã ale NATO.
În concluzie, dupã un debut ezitant din
partea Americii, influenþat ºi de incapacitatea
cronicã a Europei de a face ordine în propria sa
curte interioarã, episodul Kosovo a definitivat
prezenþa americanã în sud-estul european.
Întrezãrim astfel logica exactã a realpolitik-ului,
orientare majorã a politicii externe americane, care
a avut un rol important în deciderea implicãrii
militare, dincolo de aspectele umanitare ºi de
respectare a drepturilor omului.
A luat naºtere un fel de protectorat al
NATO asupra unui teritoriu european, cu aprobarea cel puþin formalã a ONU. Prezenþa Rusiei,
având ca provenienþã o acþiune surprizã, a fost
þinutã sub control, pierzându-ºi din însemnãtate prin
integrarea contingentului rus într-o zonã aflatã sub
comandã occidentalã. Ceea ce este important de
reþinut este cã s-au creat premisele unei prezenþe
îndelungate a trupelor americane, datorate situaþiei
ambigue în care se gãseºte provincia ºi a tensiunii
latente de pe teren.
O autoritate exclusiv albanezã ar putea
duce la ataºarea acesteia la Albania, dându-se
naºtere unui precedent periculos în regiune, prin
efectul de domino care l-ar angrena, ce nu ar fi
prea uºor de stãpânit. Criza s-a stabilizat oarecum,
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iar situaþia actualã este favorabilã planurilor
geopolitice pe termen mediu ºi lung americane.
Dupã cum se exprimã Robert E. Hunter,
fost ambasador al SUA pe lângã NATO, acum
consultant la Rand Corporation4 Kosovo constituie poarta de intrare în regiuni de interes
primordial pentru occidentali  conflictul
arabo-israelian, Iran-Irak, Afganistan, zona
Mãrii Caspice ºi Transcaucazia. Stabilitatea în
Europa de Sud este esenþialã pentru protecþia
intereselor occidentale ºi reducerea pericolelor
venite din Est.
Tendinþa americanã mai veche de a
împiedica Uniunea Sovieticã sã se manifeste pare
sã se aplice acum atât în cazul Rusiei post-sovietice, cât ºi în cazul unei viitoare Uniuni Europene
dotatã cu o identitate militarã proprie, independentã
de umbrela NATO. Aceeaºi logicã poate inspira
probabil scenarii asemãnãtoare pentru alte zone
de tensiune ale planetei. Un vot al Congresului
American din 1997 calificã zona Asiei centrale ºi a
Caucazului drept zonã de interes naþional a SUA,
iar în limbajul curent al observatorilor relaþiilor
internaþionale întâlnim din ce în ce mai des expresia
Balcanii Eurasiei, atunci când se aminteºte de
Georgia, Daghestan sau Cecenia.
La zece ani de la cãderea zidului Berlinului,
rãzboiul din Kosovo anunþã finalul perioadei
tranzitorii post rãzboi rece ºi intrarea într-o nouã
fazã de regãsire a echilibrului prin impunerea
dominaþiei globale.

Tudjman, consacrã integritatea Bosniei, prin împãrþirea
acesteia în douã entitãþi: Federaþia Croato-Musulmanã
(51% din teritoriu) ºi Republica Sârbã din Bosnia (49%).
O logicã de partiþionare este funcþionalã printr-o linie de
demarcaþie existentã între cele douã entitãþi, fiecare
dispunând de propria poliþie, de propriile forþe armate. O
preºedenþie colegialã ºi o forþã de poliþie internaþionalã
sunt instituite (conform IRIS, Observatorul conflictelor,
Paris 1999)
3
Acordul de la KUMANOVO  acord militar semnat la 9
iunie 1999 în Macedonia între G8, Rusia ºi generali
iugoslavi, textul fiind acceptat ºi de cãtre ONU, care
adoptã Rezoluþia 1244 ce autoriza desfãºurarea unei forþe
internaþionale. Kosovo este divizat în 5 zone militare
distincte sub responsabilitatea KFOR. Acordul a permis
reintroducerea ONU în procesul de reglementare a
conflictului, francezul Bernard Kouchner fiind numit
reprezentant special. (idem)
4
Washington Post, 21 aprilie 1999

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.,
fost preºedinte al României

NOTE
Regis Debray, scriitor ºi publicist francez, autor al
controversatului articol Lettre dun voyageur au
president de la Republique, apãrut în ziarul Le Monde
în data de 13 mai 1999, în plinã desfãºurare a
bombardamentelor aeriene. Aºa dupã cum autorul însuºi
afirmã, articolul s-a vrut a fi un protest contra tendinþei
discursului unic, linºajului mediatic ºi opresiunii
dizidenþilor.
2
Acordul de la DAYTON  încheiat la 25 septembrie
1995 de cãtre Preºedintele bosniac Alija Itzebegovic,
omologul sãu sârb Slobodan Miloºevici ºi Franjo
1
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MIREL BÃNICÃ  Absolvent al Institutului
European al Universitãþii din Geneva (1999). În
prezent, funcþionar public în aparatul administrativ
central ºi doctorand al Universitãþii din Geneva cu
o tezã referitoare la geopolitica spaþiului ortodox.
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Relatare sau propagandã?
MARIAN CHIRIAC
Acum zece ani în fosta Iugoslavie circula o
glumã. Se zice cã, nemulþumiþi de iminenta prãbuºire
a regimului comunist, doi politicieni discutau de zor
despre modul în care pot sã-ºi «aducã» þara în
capitalism, ca o modalitate de a rezolva numeroasele
sale problemele economice ºi sociale. Cred cã cel
mai bine ar fi dacã am deveni al 51-lea stat al SUA,
ar fi spus unul dintre ei. Bunã idee, a replicat celãlalt.
Dar cum sã facem?. Pãi, declarãm rãzboi Statelor
Unite. ªi apoi?. Apoi, ei ne iau în serios, ne
invadeazã, ne ocupã þara ºi încep sã schimbe lucrurile
pe aici. Excelent, într-adevãr. Dar ce se va întâmpla
dacã o sã câºtigãm noi? Gluma amintitã nu oferã nici
un rãspuns la aceastã întrebare ºi acum nici nu mai
pare atât de amuzantã, deoarece a fost depãºitã în
cele din urmã de realitate. O realitate care este tragicã,
ºi care poate fi rezumatã astfel: rãzboaiele, conflictele
ºi tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii aproape zece ani
în fosta Iugoslavie, nu au avut nici un câºtigãtor, iar în
fond fiecare dintre pãrþi a avut câte ceva de pierdut,
mai mult sau mai puþin. De fapt, aceasta este lecþia
fiecãrui rãzboi. În acest context, textul de faþã va
încerca sã vorbeascã foarte pe scurt despre rãzboi ºi
despre una dintre principalele sale surse de propagare
dar care îi este ºi victimã în acelaºi timp: mass-media.
De fapt, vor fi prezentate succint câteva dintre
stereotipurile, mecanismele ce au fost folosite în cazul
relatãrilor media în timpul conflictului din Kosovo.
Poate pãrea paradoxal, dar într-o epocã în
care dezvoltarea tehnicii permite surprinderea de
imagini din cele mai îndepãrtate sau ascunse locuri, în
care jurnaliºtii, fãrã a mai vorbi de activiºtii organizaþiilor
umanitare sau de observatorii internaþionali relateazã
de pe teren despre evenimente dintre cele mai
controversate, ceea ce s-a întâmplat în Kosovo
continuã sã fie interpretabil, dacã nu confuz.

Care sã fie explicaþia? Consider  fãrã a avea
pretenþii cã am redescoperit America  cã cel mai
adesea media nu a fãcut în acest caz decât sã ofere,
sã multiplice o imagine deformatã ºi simplificatã a unei
realitãþi complexe, imagine care corespunde mai
curând unor interese politice de moment. În plus,
mass-media a devenit ºi în acest caz parte integrantã
a conflictului, pe care a ajuns sã-l explice, sã-l justifice
ºi chiar sã-l întreþinã.
Deºi am urmãrit  pe cât am putut  atât
presa oficialã de limbã sârbã, cât ºi pe cea de limbã
albanezã, consider cã acestea constituie cazuri
distincte, cu totul speciale ºi care ar fi mai potrivite în
cazul unei analize a mesajelor propagandistice. De
aceea afirmaþiile mele se bazeazã îndeosebi pe situaþii
întâlnite în media româneascã ºi occidentalã ºi  ca o
observaþie suplimentarã  pe situaþii anterioare începerii
campaniei aeriene a NATO. Ce s-a întâmplat dupã
24 martie 1999, consider a fi iarãºi un capitol distinct
în aceastã relaþie atât de controversatã ºi de complicatã
dintre mass-media ºi rãzboi. Foarte pe scurt, dupã
aceastã datã  din motive ce þin de considerente
politice  nu s-a mai putut face în general decât ceea
ce se numeºte jurnalism la mâna a doua, bazat pe
informaþii trunchiate, pe surse unilaterale ºi pãrtinitoare,
fie cã acestea s-au aflat la Belgrad sau Bruxelles. Pe
timpul campaniei NATO asupra Iugoslaviei, cenzura
ºi restricþiile ideologice au primat decisiv asupra
meseriei de jurnalist.
Simplificarea excesivã a faptelor
Poate cel mai des folosit mecanism în cazul
relatãrilor de presã în situaþii conflictuale, cum a fost ºi
cea din Kosovo, este cel al reducerii ºi simplificãrii
faptelor. Nu e vorba aici doar de faptul cã un jurnalist
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trebuie sã vorbeascã despre lucruri uneori foarte
complicate în doar 2-3 minute, cât dureazã o ºtire de
televiziune, sau cu 800-1000 de cuvinte, câte se
regãsesc într-o relatare de presã. E vorba mai curând
de faptul cã situaþia din Kosovo a fost redusã
îndeosebi la un singur aspect, respectiv cel politic.
Pentru un om obiºnuit, indiferent cã se aflã în România
sau în Statele Unite, criza din provincia sârbeascã a
fost prezentatã de cãtre media  cel mai adesea  ca
o confruntare între bine ºi rãu, între douã tabere (sârbii
ºi etnicii albanezi, respectiv armata iugoslavã ºi trupele
NATO) aflate pe poziþii ireconciliabile. Numai cã
adesea rolurile acestora s-au amestecat nãucitor,
depinde de cãtre cine erau prezentate lucrurile: fie
uneori a fost o încleºtare între un dictator sângeros ºi
niºte luptãtori pentru libertate, fie o nedreaptã
pedepsire de cãtre o oligarhie militaristã a unei naþii
demne ºi viteze.
În contextul crizei din Kosovo, media a
ignorat aproape total explicaþiile de context istoric,
de naturã socialã sau economicã, care aratã totuºi cã
la situaþia din Kosovo s-a ajuns ºi pentru cã aici
creºterea explozivã a populaþiei de origine albanezã
nu a fost însoþitã de o dezvoltare economica a regiunii
sau pentru cã în Kosovo majoritatea comunitãþilor
locale sunt foarte tradiþionaliste ºi funcþioneazã dupã
reguli colectiviste care nu au nimic de-a face cu
afirmarea libertãþilor individuale pe criterii etnice.
Exemplele sunt foarte numeroase în acest
sens. Pe de altã parte, aº vrea sã mã opresc la o altã
formã de reducþionism întâlnitã în relatãrile media,
respectiv la folosirea abuzivã a datelor statistice, a
cifrelor. Numeroase cifre au circulat frecvent în presa
de mare circulaþie, fãrã ca vreodatã ele sã fi fost
verificate sau puse mãcar într-un context potrivit. S-a
vorbit astfel de cele 2000 de persoane ucise în Kosovo
înainte de începerea bombardamentelor NATO, fãrã
a se arãta câte dintre acestea au fost de naþionalitate
sârbã, câte etnici albanezi ºi câte au murit în luptele
dintre poliþia sârbã ºi UCK sau pur ºi simplu în alte
condiþii.
Numãrul refugiaþilor, al etnicilor sârbi din
Kosovo, al etnicilor albanezi intraþi ilegal în Kosovo
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în anii 80, dar mai ales numãrul celor uciºi în timpul
bombardamentelor NATO, toate acestea au fost cifre
foarte controversate, intens vehiculate de presã, dar
care nu au fãcut cel mai adesea decât sã justifice sau
sã susþinã interesele politice ale celor implicaþi în
conflict.
Exploatarea sentimentelor
ªiruri lungi de refugiaþi, femei ºi copii cu
chipuri desfigurate de spaimã, schimburi intense de
focuri sau explozii ce aprind orizontul, clãdiri calcinate,
cadavre la tot pasul. Toate aceste imagini fac parte
din recuzita obligatorie a oricãrui conflict armat, imagini
care sunt vânate de cãtre orice jurnalist ºi care în
plus se vând foarte bine, datoritã gradului lor ridicat
de emoþionalitate. Acest mecanism, al exploatãrii
excesive a emoþiilor ºi sentimentelor, este adesea întâlnit
în cazul relatãrilor media din zone de conflict.
Indiscutabil cã rãzboaiele, conflictele în general,
reprezintã o adevãratã manã cereascã pentru massmedia (cel puþin din punctul de vedere al creºterii
indicilor de audienþã sau vandabilitate), care poate sã
ofere astfel imagini sau informaþii cu un grad ridicat de
sensibilizare a opiniei publice.
La fel au stat lucrurile ºi în Kosovo, de unde
imagini precum cele amintite mai sus au fost folosite
predominat în cazul relatãrilor media. Ceea ce este
însã grav este faptul cã aceste imagini s-au folosit
pentru justificarea fie a unui rãzboi eroic de apãrare
împotriva agresorului (ca în cazul presei oficiale de
la Belgrad) fie pentru a justifica o intervenþie militarã,
explicatã aproape exclusiv pe considerente umanitare,
aºa cum s-a spus de cãtre politicienii de la Bruxelles.
Pe de altã parte, un alt stereotip  extrem de persuasiv
 a fost cel al exploatãrii unui scenariu al victimelor ºi
victimizãrii. Acest lucru a produs o adevãratã
competiþie pentru a prezenta pe cele mai demne de
compãtimire victime. Fiecare dintre pãrþile aflate în
conflict (fie sârbi, etnici albanezi sau þãri ale Alianþei
Nord Atlantice) a încercat sã-ºi scoatã în faþã propriile
victime, pentru a impresiona, a emoþiona ºi a justifica
astfel acþiuni politice sau militare. În plus, nu de puþine
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ori s-a fãcut un soi de ierarhizare a victimelor, unele
fiind mai importante decât altele, de parcã în acest
caz cineva ar merita sã i se þinã mai mult partea, fie ºi
post-mortem. O sã dau în acest sens doar un singur
exemplu: zile de-a rândul presa occidentalã a relatat
pe larg, ºi aproape exclusiv, despre cei trei soldaþi
americani luaþi prizonieri de cãtre Belgrad. Deºi în tot
acel timp numãrul refugiaþilor albanezi creºtea
continuu, ca ºi cel al sârbilor, victime ale efectelor
colaterale ale bombardamentelor.

parþial realitatea complexã din Kosovo: dictator,
ultimul lider comunist (asta în ceea ce-l priveºte pe
preºedintele iugoslav Slobodan Miloºevici), genocid,
politica de purificare etnicã, masacru etc., etc.
O altã modalitate de prezentare trunchiatã a
situaþiei din zone de conflict este cea a folosirii doar a
unei singure surse de informare, aflatã cel mai la
îndemânã ºi care adesea este reprezentatã direct de
victime (fie cã acestea au fost refugiaþi albanezi ori
civili sârbi) sau de cãtre avocaþi ai acestora.

Fragmentarea adevãrului

Contextualizarea istoricã forþatã

Un alt mecanism întâlnit în relatãrile de presã
este cel al prezentãrii faptelor, evenimentelor dintr-o
singurã perspectivã. Deºi au fost ºi situaþii în care pur
ºi simplu conflictul din Kosovo a fost redus la o
dimensiune caricaturalã, de thriller plin de suspans, în
care cei buni îi pedepseau pe cei rãi, cel mai adesea
situaþia din provincia sârbeascã a fost prezentatã
ignorându-se pur ºi simplu o parte a realitãþii.
Mecanismul nu a fost folosit doar de presa de limbã
albanezã sau de cea sârbã ci ºi de media occidentalã
ºi îndeosebi cea americanã.
Explicaþia la îndemânã în aceastã situaþie 
dacã acceptãm cã buna-credinþã a jurnaliºtilor nu
poate fi pusã la îndoialã  este cã ei au fost constrânºi
de limitãrile specifice meseriei ºi nevoiþi sã facã o
relatare simplã, lipsitã de explicaþii de context ºi
folosind sursele de informare fie oficiale, fie cele mai
la îndemânã. Acestea însã nu sunt întotdeauna ºi cele
mai credibile. Exemplele sunt iarãºi extrem de
numeroase ºi de aceea voi aminti aici doar o parte
dintre lucrurile care, în mod conºtient sau mai puþin
conºtient, au fost ignorate de media internaþionalã
atunci când a încercat sã rezume situaþia din Kosovo:
faptul cã între naþionalismul sârbesc ºi tendinþele
secesioniste ale etnicilor albanezi diferenþele sunt doar
de nuanþã ºi nu de fond sau cã de fapt tonul
confruntãrilor armate violente a fost dat de cãtre
UCK.
Presa internaþionalã a abundat în acest sens
de cuvinte care nu fãceau altceva decât sã rezume

Gândirea jurnalisticã, asimilatã inevitabil ºi de
opinia publicã, are în general o logicã simplificatoare:
orice efect are o singurã cauzã sau  în situaþia de faþã
 orice se întâmplã acum trebuie sã aibã o explicaþie
în trecut. Aºa s-a ajuns sã se explice în media
occidentalã cã fervoarea naþionalistã a sârbilor este
rezultatul aproape exclusiv al rãmânerii la nivelul unei
mentalitãþi de ev mediu, pe când cneazul Lazar se
opunea eroic nãvãlirii otomane sau cã acelaºi lucru a
dus ºi la invocarea drepturilor istorice asupra
Kosovo. Pe de altã parte, explicarea apariþiei
nemulþumirii etnicilor albanezi doar prin faptul cã
provinciei i-a fost ridicatã autonomia în 1989 este un
alt exemplu de reducere abuzivã la un unic eveniment
istoric, ºi acela scos din context. Acestea ar fi unele
exemple care aratã cã mass-media, atunci când a
încercat sã explice situaþia din Kosovo, a folosit din
plin ºi mecanismul punerii într-un context istoric
nepotrivit. De fapt, consider cã explicaþiile într-un
cadru istoric strict determinat sunt foarte rar potrivite
pentru a explica o realitate contemporanã. Cel mai
adesea scopul analogiilor ºi contextualizãrilor istorice
este de a evoca ºi de a manipula rãspunsuri emoþionale
previzibile, care pot fi folosite în acest fel în scopuri
exclusiv politice.
Expertiza partizanã
Nu în cele din urmã, o altã caracteristicã a
presei ce relateazã situaþii de conflict este legitimizarea
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printr-o expertizã partizanã. Pentru a explica sensul
unei acþiuni oficiale, pentru a oferi amãnunte de
context, mass-media apeleazã la diferiþi experþi al cãror
rol este sã ofere publicului larg o analizã asupra a
ceea ce se întâmplã în acel moment. Numai cã, din
pãcate, cel mai adesea invitaþi sunt tocmai acele
persoane despre care se ºtie cã oferã o perspectivã
conformã cu sensul comun, cã explicaþiile lor nu
contrariazã sau nu contravin politicii instituþiei media
respective.
Tot în acest context pot fi amintite ºi abuzul
de sondaje de opinie sau de emisiuni interactive. S-a
ajuns la situaþia ca o acþiune oficialã guvernamentalã
sã fie justificatã ºi susþinutã prin prezentarea unor
sondaje de opinie, care în fond se bazau pe niºte opinii
sumare ale unui public care fusese deja influenþat
tocmai de media oficialã. Pe scurt, ca sã dau un singur
exemplu, au fost prezentate sondaje care afirmau cã
o campanie militarã sau neamestecul în treburile interne
ale unui stat sunt susþinute de majoritatea oamenilor
tocmai dupã ce acestora le fusese repetat de
nenumãrate ori exact acest lucru prin intermediul
presei oficiale. Aceastã tautologie ar fi fost comicã
dacã subiectul ei  respectiv criza din Kosovo  nu
ar fi fost din pãcate unul tragic.
Meritã amintit aici, chiar dacã în treacãt, cã
de nenumãrate ori media (dar îndeosebi partea
managerialã ºi de conducere a instituþiilor de presã) a
fost supusã în mod direct unor presiuni politice sau
de altã naturã din partea guvernelor þãrilor implicate
în conflictul din Kosovo. Exemplul cel mai cunoscut
este cel al unui jurnalist BBC ale cãrui relatãri au
determinat aprige dispute parlamentare în Anglia ºi
solicitãri voalate la cenzurarea materialelor de presã.

pãrtinitoare, inclusiv rãu intenþionate. Toate acestea
nu pot fi scuzate nici prin limitãrile inerente meseriei
de jurnalist, nici prin condiþiile potrivnice relatãrii din
zonele de conflict. Consider cã de fapt într-o astfel
de situaþie cum a fost cea din Kosovo, unde s-a dus
o luptã politicã ºi militarã între mai multe pãrþi aflate
pe poziþii ireconciliabile, mass-media a devenit parte
ºi victimã totodatã a conflictului pe care a încercat sã-l
prezinte. În funcþie de una sau alta din pãrþile implicate
în aceastã confruntare politicã ºi militarã  cea sârbã,
a etnicilor albanezi ºi respectiv þãrile NATO sau aliate
acestora , mass-media a reinventat adesea o realitate
care s-a dorit conformã cu propriile lor interese sau
limite de reprezentare.
Desigur cã media nu are cum sã fie o oglindã
perfectã a realitãþii, mai grav este însã cã nu de puþine
ori a recreat o realitate care a întreþinut conflictul,
disputele ºi prejudecãþile inter-etnice. Iar la acest lucru
a contribuit direct prin (re)prezentarea grãbitã, ruptã
din context ºi doar a evenimentelor cele mai
spectaculoase, adicã tocmai prin cultivarea unora
dintre mecanismele descrise succint mai sus. Deºi nu
îmi propun sã fiu apodictic, parcã o concluzie se
impune: rãzboiul, naþionalismul, intoleranþa,
politicianismul au dus la apariþia tragediei din Kosovo
ºi tot ele au întreþinut-o. În plus, media a contribuit
decisiv la construcþia ideaticã a conflictului, la
întreþinerea ºi radicalizarea lui.
Desigur cã cele spuse aici nu sunt nici originale
ºi foarte sigur vor mai fi rostite în continuare de alþi ºi
alþi oameni. Din pãcate, motive pentru a o face se vor
gãsi mai mereu.

În loc de încheiere
Concluziile acestui material nu sunt deloc
pozitive. În ciuda eforturilor a numeroºi jurnaliºti oneºti
ºi bine informaþi, în ciuda imenselor cheltuieli materiale
ºi umane asumate de cãtre unele instituþii media,
relatãrile din situaþii de crizã, în cazul de faþã din
Kosovo, au fost foarte adesea trunchiate, simpliste,
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Teme antisemite în discursul public (V)
GEORGE VOICU
(4) Antiromânismul evreilor
Dacã, în discursul antisemit, criza postcomunistã pe care o cunoaºte în prezent România
este explicatã prin factorul evreiesc, nu altfel stau
lucrurile în trecut. Dintotdeauna evreii s-au dovedit
a cultiva  ceea ce autorii acestui discurs numesc
 antiromânismul, motivat în general politic ºi
economic, dar ºi cultural ºi psihologic.
Cîteodatã, antiromâniºtilor le este atribuit
un determinism utilitar. Ar fi în interesul evreilor, se
afirmã, ca românilor sã le meargã rãu. Ilie Neacºu,
de exemplu, este de aceastã pãrere. Adresîndu-se
unui minoritar evreu, deputatul PRM îi spune
acestuia: mulþi coreligionari de-ai matale [ ] n-au
avut, nu au ºi nici nu vor avea vreodatã vreun interes
ca România sã prospere1. Potrivit unei asemenea
judecãþi, cu cît românilor le merge mai rãu, cu atît
evreilor le-ar merge mai bine, de unde concluzia
cã starea criticã a României de azi este efectul unor
susþinute activitãþi antiromâneºti a evreilor. Ion Coja
crede de asemenea cã tot haosul acesta din
economia româneascã este un proces bine controlat,
planificat ºi proiectat cu grijã2 de cãtre o putere
ascunsã, cu o identitate tulbure-secretã, dar cu o
mereu presupusã dimensiune evreiascã.
Discursul acesta nu justificã însã niciodatã
de ce între interesul românilor ºi cel al evreilor
trebuie sã existe o relaþie de invers-proporþionalitate.
E motivul pentru care motivul utilitar se dilueazã
adesea pînã la inconsistenþã. Finalmente, evreii ar
practica antiromânismul din cauza demoniei care-i
caracterizeazã.
Aºa cel puþin s-ar putea înþelege de ce
antiromânismul evreilor este mai mereu presupus
ca fiind tradiþional ºi programatic. El ar fi existat
deci în toatã istoria modernã a României, cînd

manifest cînd pervers, cînd vizibil cînd invizibil, dar
mereu activ. A vorbi  aºa cum o face Traian Romanescu
într-un serial antisemit publicat în România Mare
 de Istoria [sic!] cumplitelor trãdãri ale României
de cãtre evrei3 înseamnã a da expresie tezei
antiromânismului. Exemplul acesta nu este
nicidecum singular. Autorul constatã  stã scris în
altã parte, mai precis în capitolul introductiv al unei
cãrþi antisemite  cã sionismul nu ºi-a schimbat cu
nimic metodele folosite împotriva României de la
1866, metode prin care ºi-a asigurat stãpînirea
economicã ºi politicã a þãrii, înrobirea poporului,
încercarea de a-i distruge instituþiile fundamentale,
cultura ºi spiritualitatea.4 Autorul în cauzã nu
realizeazã contradicþia în care se plaseazã prin
asemenea afirmaþie: anume aceea cã sionismul a
apãrut la cîteva zeci de ani dupã 1866 ºi cã, potrivit
logicii obiºnuite, nu avea cum cã acþioneze înainte
de a exista Dar, în paradigma conspiraþionistã,
orice e posibil. În consecinþã, ceea ce s-a întîmplat
cu România începînd cu 22 decembrie 1989
constituie, potrivit acestui discurs, încã un episod
care ilustreazã aceastã veche legitate: Drama,
decãderea ºi deriva temporarã a României de astãzi
este finalizarea a douã secole de luptã a evreimii
prin rãzboiul atipic declarat direct þãrii, prin lovitura
de stat din 1989, contrarevoluþie, masonizarea ºi
iudaizarea vîrfurilor puterii contrarevoluþionare 5
[sic!].
Aceastã pornire programaticã ºi tenace a
evreilor contra românilor ºi a României s-a manifestat
plenar în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial,
cînd deveniserã stridente  dupã cum am vãzut ºi
la temele anterioare  manifestãrile de antiromânism
la care s-au dedat unii evrei în momentul în care
Rusia a somat administraþia româneascã sã pãrãseascã
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nordul Bucuvinei ºi Basarabia .
În perioada de instaurare a regimului
comunist, antiromânismul era, dupã cum ne-am
fi putut da seama încã de la prima temã, izbitor,
þintind direct  susþin aceste publicaþii  la deznaþionalizarea românilor: Fãrã a fi antisemit, nu pot trece
peste faptul cã doi evrei, slugi ale emigranþilor din
Transnistria, au vrut sã ne slavizeze: Mihai Roller
în istorie ºi Alexandru Graur în lingvisticã7, scrie
un fost procuror  faimos pentru erorile sale
profesionale  într-un articol care, aparent, nu avea
nici o legãturã cu chestiunea evreiascã; rechizitoriul lui nu se opreºte însã doar la aceste douã
nume, fraza urmãtoare cuprinzînd altele (Ana
Pauker, Walter Roman), pentru a sugera amploarea
epidemicã a fenomenului.
Dar antiromânismul evreiesc s-a manifestat
chiar ºi în perioada de valahizare a regimului
comunist, prin infiltrarea insidioasã a unor evrei în
structuri esenþiale ale statului român, prin spionaj,
încercînd astfel sã dejoace vigilenþa eroicã a poliþiei
politice. Iatã, de pildã, cum descrie o publicaþie un
asemenea caz: Mafia sionismului internaþional
reuºise, sub ochii vigilenþi ai Securitãþii, sã-ºi
introducã un ochi ºi în acest sector important al
economiei. Acesta fusese unul din canalele prin
care Centrala Internaþionalã era informatã zi de zi
despre efortul României de a-ºi plãti datoria
externã. Fapt ce a nemulþumit profund finanþele
internaþionale ºi a contribuit major la hotãrîrea de
a distruge economia româneascã8.
Discursul antisemit nu este, nici din acest
punct de vedere, consecvent, ci contradictoriu: o
datã afirmã cã evreii au fost îndepãrtaþi din
structurile de putere în timpul regimului naþionalcomunist, altãdatã afirmã o idee contrarã (în sensul,
cel puþin, cã ei ºi-au pãstrat reprezentanþi în sectoarecheie ºi cã aceºtia aveau un rol informativ ºi
distructiv). Aceastã din urmã idee ia uneori o formã
radicalã, în sensul cã subliniazã omnipotenþa
evreiascã într-o etapã în care, aparent, purificarea
naþionalã a puterii politice reuºise pe deplin. Ion
Coja, de pildã, susþine cã nu autocratul de pînã în
6
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1989, Nicolae Ceauºescu, ci ºef rabinul Moses
Rosen era atunci omul cel mai puternic din
România9. Dacã aºa stãteau lucrurile atunci, în
glorioasa perioadã de valahizare, se înþelege cã,
dupã 1989, omul cel mai puternic din România
este tot evreul, ºi faptul acesta ar fi, chipurile,
izbitor.
Uneori nu se procedeazã la generalizare
sau la inventariere, ci doar la numirea unui evreu
exemplar sau reprezentativ pentru antiromânismul
sãu, numire urmatã de un veritabil bombardament
verbal. Atacuri josnice la adresa unor personalitãþi
de origine evreiascã, pe motivul cã acestea sînt un
element strãin sau chiar duºman în corpul naþional,
apar cu regularitate în publicaþiile care cultivã
naþionalismul radical10. Se întîmplã însã ca asemenea
gazãri verbale sã aparã ºi în publicaþii considerate
democratice. De exemplu, ziarul Adevãrul, prin
pana redactorului sãu ºef, Cristian Tudor Popescu,
portretiza astfel un om de culturã român de
origine evreiascã: Românul ãsta de aeroport ( ),
rozãtorul ãsta de burse pe-afarã, emanatul din
spuma murdarã a aºa-zisei «elite» fãrã de þarã,
homunculul crescut pe spinarea unui popor
nefericit11. Trãdãtorul (X), vînzãtorul de þarã
(Y), ponegritorul de neam (Z) etc. sînt alte
identificãri uzuale în acest tip de discurs, care luptã
astfel din rãsputeri cu nefastul antiromânism
evreiesc. Iar vinderea sau trãdarea de þarã se
fac întotdeauna, dupã acest discurs, contra unei
plãþi mai mult sau mai puþin simbolice (cei 30 de
arginþi sînt însã invocaþi cel mai frecvent, fixaþie
purtãtoare de semnificaþii ample).
Alteori, evreul omnipotent din România
post-comunistã nu are o înfãþiºare personalã
precisã, nu are chipul unui sau unor indivizi, dar
are totuºi un nume. Fondul Monetar Internaþional
sau Banca Mondialã, Consiliul Europei sau NATO
sînt, în viziunea acestor discursuri, numele unor
instituþii sub care se ascund, de fapt, mulþi evrei, ce
ocupã, în cadrul lor, posturi-cheie. Mergem din
rãu în mai rãu, cãci ãsta este scopul evreimii
mondiale ºi al celor din Þarã pentru a distruge
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credinþa noastrã ortodoxã ºi chiar Poporul Român.12
Dar acuzele acestui discurs þintesc ºi în
cripto-evrei, întru deplina lãmurire a cititorului,
toþi aceºtia fiind ºi ei vînzãtori de Þarã, în solda
intereselor strãine, antiromâni prin definiþie. Ei sînt,
de regulã, oameni politici dintre cei mai importanþi
(dar ºi oameni de culturã) în România postcomunistã. Bunãoarã, România Mare îºi informa
recent cititorii, încã de pe prima paginã, cã primul
ministru român aflat în funcþie în acel moment (Victor
Ciorbea) ºi actualul preºedinte al României (Emil
Constantinescu) sînt evrei. Este vorba de o
declaraþie a unui consãtean, anonim, desigur, al
fostului premier, care este consemnatã în urmãtorii
termeni: sã ºtiþi cã nu-i moþ, nici român. Pãrinþii lui
erau lãptari bogaþi ºi toatã comuna noastrã ( ) le
spune, de zeci de ani, «Jidanii». Abia acum am
înþeles noi de ce l-a ales Emil Constantinescu, care
e tot evreu, pe tac-su îl chema Pataievici.13 Ceea
ce pare a fi un fapt divers inventat, nu lipsit de
turpitudine, desigur, devine însã în cuprinsul aceluiaºi
numãr adevãr verificat de o serie de surse
independente, credibile: Emil Constantinescu este
agent în slujba unor servicii strãine de spionaj; de
origine etnicã strãinã  evreu rus14, se susþine cu
certitudine în cuprinsul publicaþiei. Avem aici de-a
face cu  pentru a relua exacta expresie a lui Paul
Zawadski  «iudaizarea» obiectelor urii15.
Formele antiromânismului (care, trebuie
recunoscut, nu e în toate cazurile numai evreiesc)
sînt deci variate ºi, cîteodatã, insesizabile, perfide.
Dar auditoriul acestui discurs nu mai poate fi înºelat
de aici înainte: am descoperit cu toþii cã pe lumea
asta nu existã numai antisemitism, anticomunism ºi
antifascism. Existã ºi un foarte activ antiromânism! ªi nu de ieri, nici de alaltãieri! Iar þinta
principalã a vastului program antiromânesc
este caracterul naþional românesc al statului
român!16.
De aceeaºi pãrere este ºi Cristian Tudor
Popescu, pentru care antiromânismul unor evrei
se explicã tot printr-un soi de demonologie.
Aceºtia, de pildã, ar voi sã acrediteze teza  vãdit

falsã, dupã C. T. Popescu  potrivit cãreia în
România ar exista oarece antisemitism, ºi pentru a
o putea face se dedau la tot felul de malversaþiuni.
Existã însã ºi evrei  stã scris într-un editorial din
Adevãrul  care acþioneazã cu metodã ºi perfidie
tenace pentru a inventa cu orice preþ antisemitismul
acolo unde n-a reuºit sã prindã niciodatã rãdãcini
la nivel de masã: în România. Malversaþiunile
acestor inºi cred cã sunt fãcute înadins atât de
strigãtoare la cer încât sã te scoatã din sãrite ºi sã
scapi o înjurãturã. Exact asta le trebuie ca sã poatã
zbiera liniºtiþi: antisemitule!17
Aºa cã atunci cînd unii congresmeni
americani se lasã îngrijoraþi de antisemitismul din
România, ei trucheazã. Dacã Congresul SUA tot
se uitã dupã fenomene anti în România, e de mirare
cã nu descoperã unul autentic ºi devastator:
antiromânismul. Etnicilor evrei n-am auzit sã le fie
atacate în România miturile, tradiþiile, cultul religios.
În schimb miturile fondatoare ale Istoriei [sic!]
românilor, precum ºi Biserica lor ortodoxã, pe
punctul de a fi lipsitã de atributul «naþionalã», sunt
þintele unor echipe teroriste în toatã regula...18
Antiromânism deci, existã, antisemitism însã nu,
cel puþin în România. Aºa crede redactorul-ºef de
la Adevãrul. ªi aºa ar crede ºi cititorii acestui ziar.
Potrivit unei asemenea opinii se împroaºcã asupra
României ºi poporului român dinspre o anumitã
parte a Congresului SUA o sumedenie de acuzaþii
nefondate, prin care se încearcã discreditarea
României ºi a naþiunii noastre19. Se subînþelege cã
partea în cauzã a congresmenilor ce dau dovadã
de antiromânism este cea evreiascã.
Denunþarea antiromânismului evreiesc
are, se pretinde adesea, raþiuni patriotice: Merg
pe linia apãrãrii intereselor naþionale aºa cum au
fãcut-o intelectualii patrioþi ai acestei þãri, oferind
cititorilor un punct de vedere larg asupra
fenomenului evreiesc, a [sic!] sionismului universal,
dupã pãrerea mea constituind pericolul mortal
cãruia România trãdatã i-a cãzut victimã dupã
rãzboiul electronic ºi lovitura de stat din decembrie
1989.20 Acelaºi angajament naþional, animat doar
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de iubirea arzãtoare de Þarã, se întîlneºte frecvent
în discursurile lui C. V. Tudor, Ilie Neacºu,
Gheorghe Funar, Gh. Dumitraºcu º.a. Cu toþii merg
pînã la confiscarea patriotismului în beneficiul lor
exclusiv, interzicîndu-l altora. Cînd partizanii
românismului se opun vehement unei legi privind
retrocedarea bunurilor evreilor, de care aceºtia au
fost deposedaþi abuziv de cãtre regimul comunist21,
ei o fac, s-ar pãrea, avînd în vedere
antiromânismul funciar al evreilor. Acesta este,
de cele mai multe ori, o altã denumire a ceea ce
înainte de rãzboi se numea pericolul evreiesc.
(5) Complotul evreiesc internaþional
împotriva României, ca ºi împotriva altor þãri din
zonã ºi  în general  din lume, este o altã temã
preferatã a discursului în chestiune. Tema anterioarã
este astfel, la rîndul ei, înglobatã într-un model
explicativ mai larg.
De ce se exercitã aceastã conspiraþie
împotriva României? ar putea fi o întrebare
justificatã în descendenþa acestor afirmaþii. Un
rãspuns autorizat privind asaltul asupra þãrii l-a
oferit Jean Marie Le Pen, liderul Frontului Naþional
din Franþa, cu ocazia vizitei sale în România (la
invitaþia omologului sãu ideologic român, C. V.
Tudor), rãspuns consemnat cu promptitudine de
revista Politica: Îmi pare foarte rãu cã trebuie sã
v-o spun, dar acest pãmînt este prea frumos ºi prea
bogat ca sã-l puteþi pãstra fãrã luptã; vi-l vor lua.22
Un astfel de rãspuns, fãcînd apel la un lucru ce
se poate verifica empiric, înlãturã supoziþia cã am
avea de-a face, în aceste texte, cu un simplu
complex de persecuþie. Totuºi, o a doua întrebare
se impune: cine anume? Nu e deloc limpede din
acest text. Ceea ce nu înseamnã cã alþi autori de
discursuri radical-naþionaliste nu au certitudini cu
privire la identificarea adversarului României.
Complotul iudeo-masonic, oculta
internaþionalã, imperiul invizibil, Noua Ordine
Mondialã, Republica Universalã, Statul
Planetar, Mafia Transnaþionalã, Guvernul
Mondial Evreiesc, globalizarea, mondializarea23
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etc. etc. sînt astfel de identificãri curente. Deºi toate
acestea sînt mai degrabã metafore sau concepte
abstracte decît nume exacte, discursurile antisemite
nu par conºtiente de acest lucru. Ele dau dovadã
de o inventivitate nemãrginitã, necãzînd de acord
asupra unei denumiri unice. Aceste diferenþe nu le
separã totuºi, ci mai degrabã le uneºte. Deºi toate
aceste metafore aproximeazã, ele indicã totuºi un
acelaºi proiect demonic ºi secret, de sorginte
eminamente evreiascã.
În consecinþã, discursul antisemit afirmã cã
existã o Mafie Transnaþionalã activã ºi neobositã,
care unelteºte continuu împotriva României24 .
Motivaþia economicã a acestei organizaþii malefice
nu e pusã la îndoialã. Totuºi, ea nu este numai atît.
Potrivit acestor texte, România este o þintã între
altele pentru conspiraþia iudeo-masonicã,
deznaþionalizarea ºi decreºtinarea generale ale
omenirii fiind de fapt scopurile ultime ale acestei
organizaþii planetare ultra-secrete. Argumentul
creºtin apare de aceea cu frecvenþã la cei ce s-au
înrolat în aceastã cruciadã. Iatã-l într-o formulare
datã de C.V. Tudor: eu sînt un creºtin convins ºi
de aceea am sã lupt cu toate forþele împotriva
oricãror cabale francmasonice menite sã rupã
legãtura organicã dintre Dumnezeu ºi suprema sa
creaþie, Omul25.
La argumentul creºtin este adãugat de
regulã argumentul naþional. Iatã un exemplu:
Masoneria modernã, structuratã în prima jumãtate
a secolului al XVIII-lea, este o organizaþie
internaþionalã fundamental ocultã, imuabilã în
principii, dar proteicã în forme, ce are drept scop
dizolvarea ordinii tradiþionale ºi înlocuirea ei cu o
«nouã ordine mondialã», anticreºtinã ºi antinaþionalã
(toate formele de stîngism politic ºi de anarhism
revoluþionar au crescut din aceastã rãdãcinã).
Dinspre sfîrºitul secolului al XIX-lea ºi pînã spre
jumãtatea secolului XX, a circulat curent sintagma
de «iudeo-masonerie», motivatã prin prezenþa
masivã a elementelor iudaice în ideologia,
simbolistica, ritualurile ºi ierarhiile masonice, de
existenþa unor loji masonice exclusiv evreieºti
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(precum faimoasa Bnai Brith) ºi de «divulgarea»
aºa-numitelor Protocoale ale Înþelepþilor Sionului
(a cãror paternitate evreiascã a fost însã
contestatã). [ ] Se poate recunoaºte în
cosmopolitismul ºi internaþionalismul masonic
pervertirea premeditatã a universalismului creºtin.26
Antinaþionala masonerie a apãrut,
aºadar, într-un chip foarte curios, adicã înaintea
apariþiei naþiunilor. Mai mult, cum totuºi naþiunile
s-au dezvoltat (o constatare istoricã la îndemîna
oricui), înseamnã una din douã lucruri (sau ambele):
ori masoneria nu are scop antinaþional ori importanþa
care se acordã acestei organizaþii este de departe
exageratã, ea neputînd sã influenþeze în mod
semnificativ evoluþia istoricã. Cît priveºte celãlalt
scop presupus al masoneriei, pervertirea [ ]
universalismului creºtin sau anti-creºtinismul, este
iarãºi la îndemîna oricui sã constate cã marea
schismã este mult anterioarã masoneriei ºi cã, în
plus, nu este sesizabilã nici un fel de diminuare a
locului ºi rolului creºtinismului în societãþile
contemporane. Or, toate aceste simple constatãri
pot indica faptul cã masoneria nu reprezintã un
factor relevant în istorie (ar putea fi unul, dar în nici
un caz unul hotãrîtor), cã a încerca sã explici istoria
prin aceastã variabilã este o tentativã care riscã sã
sfîrºeascã  în cel mai bun caz  în comic.
Ideea conspiraþiei iudeo-masonice este,
afirmã acest discurs, pe cît de veche pe atît de
stãruitoare ºi de inventivã. Potrivit unora din aceste
texte, chiar ºi revoluþia bolºevicã ºi-ar fi avut
originea într-o conspiraþie internaþionalã evreiascã,
la care au luat parte, de-a valma, bolºevici ºi
capitaliºti. A existat  se susþine într-un text  o
stranie alianþã (colaborare) între comuniºtii bolºevici
din Europa, pe de o parte, ºi marea finanþã
americanã sau liderii politici occidentali, pe de altã
parte. Ceea ce i-a unit pe toþi aceºtia a fost naþionalitatea evreiascã.27 Or, dacã în puternica Rusie
bolºevicii au cucerit puterea prin asemenea manevre
conspirative internaþionale evreieºti, regimul
comunist în România nu putea fi instaurat decît
printr-o aceeaºi reþetã28. Acelaºi discurs vede însã

o acþiune complotistã ºi în prãbuºirea comunismului,
dupã cum am vãzut. Iatã încã o probã: Perestroika?
Este instrumentul adus de conspiraþia evreiascã
pentru a face tabula rasa URSS-ul ºi Europa de
est29.
Cum? ar putea fi o întrebare. Nu e prea
limpede, dar, oricum, nu prin metode clasice
(rãzboi). Perversa Ocultã ar fi planificat, dupã
Dan Zamfirescu, ca în anul 2004 România sã aibã
numai 7 milioane de locuitori30 (de la cei aproape
23 milioane existenþi azi). Pentru aceasta, printre
metodele folosite de Oculta Internaþionalã se
numãrã, susþine Cristian Negureanu, infectarea
populaþiei cu HIV31. Cei ce imagineazã asemenea
scenarii fantasmagorice vorbesc chiar de UN
MARE RÃZBOI AL FORÞELOR OCULTE
ÎNPOTRIVA NAÞIUNILOR LUMII. De pildã,
într-un articol, semnat cu autoritatea unui doctor
în istorie, stã scris: a doua etapã a «rãzboiului
sfînt» avea ca obiectiv ANIHILAREA PÎNÃ LA
DESFIINÞARE A NAÞIUNILOR LUMII
[majusculele autorului  n.m.]32, naþiunea românã
fiind vizatã, se înþelege, prioritar. România, se
susþine în altã parte, este þinta unui al treilea rãzboi
mondial33.
Se cuvine însã arãtat cã în complexa
ecuaþie a acestei conspiraþii mondiale, factorul
evreiesc este adesea dublat de factorul american.
Multe din aceste texte imagineazã o combinaþie
americano-israelianã. Acest tandem nu trebuie însã
luat ca atare, pentru simplul motiv cã  dupã cum
decreteazã Corneliu Vadim Tudor  America e
colonia Israelului34
O asemenea idee nu este
un accident publicistic, cãci ea este reluatã, în alte
expresii, ºi de alþii. Radu Theodoru, bunãoarã,
susþine cã iudaizarea statului american ºi
subordonarea lui intereselor iudaismului
internaþional35 este o operã veche, începutã încã
de George Washington ºi continuatã de foarte mulþi
preºedinþi, cu ajutorul staff-ului lor, care a avut
mereu  ºi are ºi în zilele noastre  o compoziþie
majoritar evreiascã. Casa Albã de astãzi este deci
pusã cu totul în slujba sionismului, a Israelului, a
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iudaismului, preºedintele Clinton fiind emanaþia
evreimii americane, principalii lui colaboratori
politici ºi privaþi fiind evrei36.
Dar nu numai America este controlatã de
evrei, ci ºi Biserica Catolicã. Numai aceastã
conspiraþie a putut face  susþine acelaºi discurs
antisemit  ca pe tronul Vaticanului sã fie suit un
evreu, Ioan Paul al II-lea, de fapt un Karol Voityla
Katz37.
Dacã avem în vedere cã semnatarul acestui
citat crede ºi în extratereºtrii38, o asemenea idee
n-ar trebui sã mire prea mult. Numai cã nu e singurul
care gãseºte asemenea dedesubturi decisive ale
istoriei pe care o trãim. Evreii au penetrat insidios
în toate marile structuri de decizie ale planetei, fie
direct, ca în cazul Papei, fie indirect, ca în cazul
fostului secretar general al ONU; soþia d-lui
Boutros Ghalli e evreicã, aceasta ºi explicã alegerea
acestui egiptean ( ) ca secretar general39, susþine
preºedintele PRM. ªi cum evreii controleazã
planeta, susþine acelaºi om politic ºi director de
opinie, sã nu ne mirãm cã prin anul 2000 planeta
noastrã nu se va mai numi Pãmînt, ci Israel40.
Aceeaºi idee este lansatã ºi sub alte forme:
ONU, CONSILIUL DE SECURITATE,
NATO, FONDUL MONETAR INTERNAÞIONAL,
COMUNITATEA STATELOR EUROPENE
[sic!], PIAÞA COMUNÃ [sic!], PARLAMENTUL
EUROPEAN[,] constituie cadrul organizatoric,
juridic, economic, financiar ºi militar al REPUBLICII
UNIVERSALE condusã de Sanhedrinul iudaic,
cãruia politicienii subordonaþi puterii oculte îi spun
NOUA ORDINE MONDIALÃ41 [majusculele
autorului  n.m.].
Mîna jidãneascã42 are deci la dispoziþie
multiple instrumente pentru a-ºi pune în aplicare
planurile de stãpînire a lumii. Organizaþia Tratatului
Atlanticului de Nord este, dupã cum am vãzut mai
sus, unul dintre acestea. NATO-ul, se susþine
deschis într-un alt text, conspirã pentru distrugerea
României ca stat prin intermediul minoritãþilor
naþionale, România fiind urmãtoarea þintã43, dupã
Serbia. România nu are cum sã li se sustragã, s-ar
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pãrea.

În fine, înainte de a pune punct analizei
acestei teme, ar trebui remarcat un caracter
psihologic care pare comun autorilor avuþi în
vedere. Toþi par a se considera niºte clarvãzãtori:
ei vãd ceea ce toþi ceilalþi nu pot vedea, vãd
partea nevãzutã a lumii, aºadar inaccesibilã celor
mulþi, ºi, în consecinþã, au un soi de revelaþie,
trãindu-ºi extrem de intens ideea. Se percep pe
ei înºiºi, ºi aici este un paradox al gîndirii
conspiraþionale, ca pe niºte aleºi. Iluminaþi fiind,
ei manifestã  cînd ºi cînd  o stridentã trufie.
Ceea ce ei refuzã însã cu obstinaþie sã vadã
este omologia deplinã dintre o asemenea viziune ºi
sistemul politic totalitar. La rigoare, numai într-un
sistem totalitar avem de-a face, pe de o parte, cu
laboratoare secrete, exterioare societãþii, ºi, pe
de altã parte, cu cei mulþi ce le suferã stoic efectele.
Gîndirea conspiraþionistã îºi are rãdãcinile într-un
model politic trãit pînã la ultimele lui consecinþe, nu
în revelaþie. Fiind, probabil, singura paradigmã
politicã pe care o cunosc sau singura în care au
încredere, pe care o cred viabilã, autorii în cauzã
numai astfel pot desluºi sensul evenimentelor care
se petrec în lume.
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Într-o vreme când oportunismul ºi impostura
ne invadeazã, când peste noapte au apãrut
o mulþime de analiºti politici care cred cã
un comentariu politic este un fel de Procesul
Etapei ºi îl aduc la acest nivel, Sfera
Politicii rãmâne un loc în care întotdeauna
vei gãsi profesionalism ºi consistenþã, un far
pe o mare învolburatã.
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MOTOARE ALE ISTORIEI *
Unele domenii ºi terminologii deja consacrate în istoriografia occidentalã sînt considerate
încã exotice de ºcoala istoricã
româneascã. Tributarã încã, la nivel
universitar, paradigmei de cercetare a secolului al XIX-lea, ºcoala
româneascã de istorie nu-ºi gãseºte
acel limbaj academic comun de
dezbatere atît cu istoriografiile
occidentale, cît ºi cu istoriografiile
învecinate. Maniera pozitivistã în
sens rankeean, vãzutã ca ataºament orb faþã de litera documentului
ºi modesta calitate a interpretãrilor
izvoarelor fac din ºcoala istoricã
româneascã nimic altceva decît un
rezultat al unui proces de
reduplicare ce dureazã de un secol
ºi jumãtate.
Din fericire/din pãcate
existã (numai) cîteva excepþii care
sparg aceastã monotonie discursivã
a istoriografiei româneºti, ºi care
ajung sã ºocheze atît mediile
academice conformiste, cît ºi
marele public prin discursul
practicat, acesta din urmã fiind o
inocentã (dar nu ºi inofensivã)
victimã a bolboroselii istorice
despre trecutul românilor. În
asemenea context, dezbaterea
formelor culturale, a ideilor ºi a
ºablonului pe baza cãrora s-au
Lucian Boia, Pentru o istorie a
imaginarului, traducere de
Tatiana Mochi, Humanitas,
Bucureºti, 2000, preþ nemenþionat.

S.P. nr. 84/2000

format naraþiunile despre trecutul
naþional ºi în spiritul cãrora au fost
educate generaþii întregi de cetãþeni
devin adesea superflue. Domenii ca
istoria mentalitãþilor, istoria imaginarului, istoria intelectualã sau istoria
ideilor sînt plasate la categoria
discipline istorice de frontierã.
Termeni ca istorism ori istoricism sînt adesea folosiþi anapoda
ºi într-o manierã incultã. Nu mai
amintesc cã alþi termeni ca psihoistorie sau imaginar nu au ce
cãuta în discursul istoriografic
românesc standard. Lucian Boia
este unul dintre istoricii noºtri care
a reuºit sã-i ºocheze pe colportorii
de cliºee istoriografice româneºti ºi
printre primii care au subminat
anchilozarea discursului istoriografic românesc despre el însuºi.
Lucian Boia ne aratã care sînt
cliºeele ºi miturile istoriografiei
noastre ºi care îi sînt sursele de
inspiraþie. Unii istorici mai receptivi
au simþit cã istoria naþionalã este o
înºiruire de cliºee redundante ºi
doar atît. Lucian Boia ºtie de ce ºi
cum s-a nãscut aceastã istorie. Nu
vreau sã insist aici asupra ineptelor
critici care i s-au adus; amintesc
doar cã dupã prima ediþie a
Miturilor istorice româneºti, un
obscur istoric militar îl gratula,
într-o emisiune militarã TV, cu
apelativul de mason, sinonim în
galeria imprecaþiilor naþionaliste cu
cel de trãdãtor. Obscurul istoric
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militar nu avea sã ºtie cã,
inconºtient, era material didactic
pentru istoricul Boia în studierea
miturilor ºi a teoriei conspiraþiei în
imaginarul istoric. Acesta ºi alte
aspecte ºi structuri ale disciplinei
istoriei imaginarului se regãsesc în
ultima apariþie semnatã Lucian Boia
ºi intitulatã Pentru o istorie a
imaginarului, parafrazînd nu mai
puþin celebra Pentru un alt Ev
Mediu a eminentului savant
medievist Jacques Le Goff.
Tradiþia în care Lucian
Boia scrie aceastã carte este tradiþia
francezã a ªcolii de la Annales, cea
în care primatul îl deþine domeniul
artelor, imaginarului ºi mentalitãþilor.
Pluralitatea discursivã practicatã de
autor împiedicã o încadrare fixã a
sa, iar tradiþia Analelor este doar
o faþetã a discursului sãu. Primatul
francez în acest tip discursiv este
dat de numele de rezonanþã care
au construit Analele, ca ºi de
definirea domeniului ºi a limbajului
sãu propriu-zis. Acest lucru este
mãrturisit de autor chiar în cuvîntul
înainte al volumului: Ca ºi în cazul
istoriei mentalitãþilor, Franþa
dispune de prioritate în acest
domeniu: mentalité ºi imaginaire
sînt cuvinte franþuzeºti. Dar, cel
puþin din punct de vedere istoriografic, similitudinea se opreºte aici.
Teritoriul mentalitãþilor a fost
defriºat ºi cultivat de istorici; în
schimb, filozofii ºi antropologii au
scos la luminã structurile imaginarului. Astfel schiþatã tradiþia
urmatã de autor, numele celor care
au inventat noua direcþie în
istoriografie (de fapt, veche de
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circa 70 de ani, de la generaþia
devenitã clasicã a Analelor lui
Lucien Febvre ºi Marc Bloch)
înseamnã fiecare în parte o direcþie
distinctã de cercetare, un concept
între cele zece concepte care ar
caracteriza ªcoala Analelor.
Urmãrind arheologia istoriei
imaginarului, termenul, definiþia ºi
domeniul ca atare apar în studiul
publicat de Evelyne Patlagean în
1978: «Domeniul imaginarului este
construit din ansamblul reprezentãrilor care depãºesc limita impusã
de constatãrile experienþei ºi de
înlãnþuirile deductive autorizate de
acestea» imaginarului îi aparþine
tot ceea ce se situeazã în afara
realitãþii concrete, incontestabile, a
unei realitãþi percepute fie direct,
fie prin deducþie logicã sau
experimentare ºtiinþificã. Imaginarul
ar fi astfel domeniul falsului ºi al
neverificatului (sau al neverificabilului). Odatã depãºitã problematica definirii domeniului, Boia
propune triadele imagine-imaginaþie-imaginar ºi percepþie-imaginaþie-conceptualizare care sã
depãºeascã ambiguitãþile ºi confuziile, iar pentru a clarifica esenþa
imaginarului, autorul propune ca
studiu de referinþã cel al arhetipurilor. Definiþia datã arhetipurilor
este enunþatã ca o constantã sau
o tendinþã esenþialã a spiritului
uman. Este o schemã de
organizare, o matriþã, în care
materia se schimbã, dar contururile
rãmîn. Istoricul este întotdeauna în
cãutarea diferenþelor, dar este,
totuºi, obligat sã constate cã de-a
lungul epocilor ºi al culturilor fiinþa

umanã ºi comunitãþile reacþioneazã
într-o manierã mai curînd similarã
faþã de viaþã, faþã de lume, faþã de
istorie. Jacques Le Goff, autorul
culegerii Imaginarul medieval
publicatã în 1985, propune trei
tipuri de termeni de referinþã atunci
cînd defineºte imaginarul: reprezentarea (legatã de procesul de
abstractizare a lumii dar cu o conotaþie creativã ºi poeticã), simbolicul
(raportarea obiectului la un sistem
de valori subiacent, istoric sau
ideatic) ºi ideologicul (al cãrui
Weltanschauung desfigureazã atît
realul palpabil cît ºi realul imaginar).
Astfel stau lucrurile ºi cu
definiþia datã de Boia într-o
manierã ce o apropie de trãsãturile
istoricismului1 , supus unei critici de
pe poziþii sociologice ºi naturaliste
de Popper, cu origini ºi afinitãþi
în antropologia structuralã ºi
structuralism: Istoria imaginarului
este o istorie structuralã pentru
cã, pînã la urmã, chiar cele mai
sofisticate dintre construcþiile
spiritului pot fi simplificate,
descompuse ºi reduse la arhetip.
în acelaºi timp, istoria imaginarului este o istorie dinamicã,
deoarece arhetipurile împrumutã
conþinuturi unul de la altul ºi atunci
virtuala contradicþie dintre aceste
douã noþiuni nu existã. Fãrã a
epuiza tematica imaginarului,
polemica purtatã în jurul termenilor ºi obiectul de studiu al
imaginarului se poartã încã.
Trebuie precizat cã autorul face
o amplã demarcaþie între imaginar ºi mentalitãþi, cu toate cã
relaþia dintre ele este destul de
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strînsã, în sensul cã imaginarul îºi
trage seva din profunzimile
mentalitãþilor. Autorul denunþã
imperialismul mentalitãþilor care
se hrãneºte în bunã mãsurã
dintr-o imprecizie problematicã
ºi nu ezitã sã remarce faptul cã
istoria mentalitãþilor are un aer
vetust, inactual. Plasarea în
inconºtient a mentalitãþilor de
cãtre Lucien Febvre (un nivel mai
profund celui ocupat de istoria
ideilor) îl îndreptãþeºte pe autor
sã-i confere un caracter vag din
punct de vedere conceptual,
considerîndu-l chiar un handicap care se întoarce împotriva
domeniului dupã ce i-a asigurat
notorietatea. Superioritatea
imaginarului constã în seducþia
realitãþii care nu existã decît
virtual. Expansiunea imaginarului
ºi dorinþa oamenilor de a schimba
sau explica exteriorul îi dã o forþã
socialã ºi un magnetism considerabile. Strîns legat de atitudinea extravertitã a imaginarului, noþiunea de mit capãtã
o semnificaþie aparte. Dacã
existã ceva care sã defineascã
mai clar domeniul imaginarului,
atunci acel ceva este mitul:
Concepem mitul ca pe o construcþie imaginarã: povestire,
reprezentare sau idee, care urmãreºte înþelegerea esenþei
fenomenelor cosmice ºi sociale
în funcþie de valorile intrinseci
comunitãþii ºi în scopul asigurãrii
coeziunii acesteia. Mitul nu este
adevãrat sau fals, ci este
structurã a imaginarului.
Ca orice domeniu de
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studiu, sursele istoriei imaginarului se constituie din documentele scrise, universul imaginilor ºi istoria oralã. Tipul de
anchetã istoricã practicat de istoria
imaginarului se bazeazã pe o decodificare a imaginii, care, într-un sens
mai larg ºi adesea diferit ca înþelegere a lui, înseamnã interpretare. O interpretare a posibilului
în afara istoriei materiale 
considerate cea adevãratã.
Volumul-pledoarie pentru o
istorie a mirajului, a ceea ce
existã fãrã a putea fi atins, însumeazã printre altele, dezbateri
asupra cercetãrii ºtiinþifice ºi a
echivocurilor ei, percepþii ale
imaginii celuilalt, paraºtiinþele,
utopiile, miturile fondatoare, eroii
ºi salvatorii etc. Incursiunea lui
Lucian Boia în reflecþia minþii
umane asupra exteriorului îl
determinã sã conchidã cã
imaginarul poate fi privit ca
motor al istoriei. Aceasta nu ne
împiedicã totuºi sã completãm
adãugînd cã ºi istoria imaginarului
este tot o plãsmuire a minþii
omeneºti.
NOTE
Pentru o definiþie minimalã a
istoricismului, ca ºi a altor termeni
ai discursului istoric, vezi Harry
Ritter, Dictionary of Concepts in
History, apãrut la Greenwood Press.
1

Steliu LAMBRU
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APARIÞIA PARTIDELOR *
Problema genezei partidelor politice a fost abordatã în
numeroase rânduri, constituind unul
din subiectele predilecte în teoria
partidelor, iar soluþiile care i s-au dat
au fost la fel de diverse. Cele mai
cunoscute teorii sunt, probabil, cele
formulate de Joseph LaPalombara
ºi Myron Weiner, care explicã
apariþia partidelor politice pe trei cãi:
una instituþionalã, una istoricã ºi
conflictualã ºi, în fine, o a treia  din
procesul de dezvoltare politicã. La
acestea, politologul francez Daniel
L. Seiler adaugã o abordare
funcþionalistã care examineazã
funcþia societarã asumatã de
partidele politice (p.17), propunând o soluþie diferitã la problema
originii partidelor.
Intitulatã simplu Partidele
politice din Europa, cartea lui
Seiler explicã apariþia partidelor
pornind de la clivajele existente în
societate ºi este structuratã pe douã
pãrþi, inegale ca întindere  prima
prezintã o tipologie a partidelor din
Europa Occidentalã, iar cea de-a
doua se referã la Europa Centralã.
În prima sa parte, analiza
are la bazã paradigma celor patru
clivaje formulatã de politologul
norvegian Stein Rokkan, potrivit
cãreia evoluþia Europei a fost
influenþatã de trei revoluþii succesive:
Daniel Seiler, Partidele politice
din Europa, Institutul European,
Iaºi, 1999, 155p. Traducere de
Eugenia Zãinescu.
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naþionalã, industrialã ºi internaþionalã. Urmãrite pe douã axe
conflictuale  o axã funcþionalã ºi o
axã teritorial-culturalã  acestea
genereazã o serie de clivaje, care,
la rândul lor, dau naºtere diferitelor
familii de partide politice.
Conceptul fundamental, în
acest context, devine cel de clivaj.
Cel care a introdus acest concept
ºi a abordat, pentru prima datã,
problema clivajelor dintr-o societate
a fost Giovanni Sartori, urmat, apoi,
de Arend Lijphart. Demn de
menþionat aici este faptul cã una din
variabilele care determinã sistemele
de partide este datã de clivajele care
existã în societate. Pornind de la
aceastã premisã, lucrarea lui Daniel
Seiler poate fi consideratã fundamentalã pentru înþelegerea apariþiei,
evoluþiei ºi funcþionãrii sistemelor de
partide.
Concret,revoluþiilenaþionalã
ºi industrialã determinã patru clivaje
fundamentale: BisericãStat, centru
periferie, respectiv capitaliºti
muncitori, sector primarsector
secundar (urbanrural), în vreme ce
revoluþia internaþionalã afecteazã
doar latura muncitoreascã a
clivajului dintre capitaliºti ºi
muncitori, creând subclivajul dintre
stânga comunistã ºi cea necomunistã. Aplicarea acestei paradigme
permite definirea a opt familii de
partide politice care au dominat sau
dominã spaþiul Europei Occidentale.
În ordinea importanþei lor politice
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în Europa, aceste familii de partide
sunt: partidele muncitoreºti ºi aliaþii
lor,partidelepatrimoniale,democraþia
creºtinã, autonomiºtii, centraliºtii,
ecologist-agrarienii, anticlericalii ºi,
în sfârºit, producãtorii. (p.24)
În continuare, autorul
realizeazã o prezentare sistematicã
ºi bine structuratã a acestor familii,
consacrând fiecãreia un capitol sau
un subcapitol, în funcþie de
importanþa ºi relevanþa lor pentru
jocul politic. Fãrã a fi o simplã
trecere în revistã a tipurilor de
partide generate de clivajele
menþionate mai sus, lucrarea lui
Seiler este îmbogãþitã cu elemente
ce þin de ideologia, programul politic
ºi organizarea partidelor. Întemeiatã
pe date istorice concrete, aceasta
impresioneazã prin numeroasele
exemple care completeazã tipologia
propriu-zisã.
Cea de-a doua parte a
lucrãrii, deºi de dimensiuni mai
reduse, reþine atenþia cititorului,
poate chiar mai mult decât cea
precedentã, deoarece prezintã un
spaþiu mai apropiat nouã, atât
geografic, cât ºi ca realitate politicã
 este vorba de Europa Centralã,
mai precis de þãrile grupului de la
Viºegrad. În cazul acestora, este
nevoie de o transformare a paradigmeiluiRokkan,însensuladaptãrii
ei la realitatea istoricã ºi sociopoliticã diferitã din aceastã regiune.
Principalul aspect de care trebuie
sã se þinã cont în acest demers este
importanþa celor patru decenii de
socialism real, cu toate consecinþele nefaste ce decurg de aici în
plan politic, social, economic ºi, nu

în ultimul rând, mental. Tocmai de
aceea Daniel Seiler considerã cã
ieºirea din sistemul comunist nu se
face printr-o simplã trãsãturã de
condei. Aceasta implicã o revoluþie
tot atât de profundã ca ºi cea care
a dat naºtere regimului precedent.
Nu este suficient sã instaurezi
instituþii democratice pentru a
instaura ºi democraþia. Trebuie sã
se treacã de la o culturã a pasivitãþii,
a supunerii, la o culturã cetãþeneascã. (p. 118).
Revenind la problema
originii partidelor politice în aceastã
zonã a Europei, Seiler adoptã ideea
lui Jean Charlot care a completat
paradigma lui Rokkan cu un al
cincilea clivaj, cel dintre stat ºi
societatea civilã, produs pe axa
teritorial-culturalã de revoluþia
internaþionalã. Pornind de la aceasta,
Seiler a întregit tipologia partidelor
politice, pentru Europa Centralã, cu
patru familii de partide antagonice:
partidele totalitare  partidele
democrate, rezultate din clivajul de
mai sus ºi partidele sociale 
partidele liberale, rezultate din
clivajulîntreminimaliºtiºimaximaliºti,
ambele clivaje fiind consecinþe ale
revoluþiei internaþionale. Dacã
descrierea celui din urmã nu ridicã
probleme speciale, opoziþia dintre
partidele totalitare ºi cele
democratice nu este atât de clarã ºi
previzibilã cum pare la prima vedere.
Problematica este însãºi
aducerea în discuþie a unui clivaj între
stat ºi societatea civilã. Aceste douã
entitãþi vãzute aici în conflict sunt, de
fapt, complementare, se întrepãtrund ºi se completeazã reciproc.
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Pe de altã parte, autorul defineºte
partidele totalitare ca fiind partide
comuniste normalizate ºi, în anumite
cazuri, reîmprospãtate în vederea
alegerilor libere. (p. 136). Ceea ce
ridicã un semn de întrebare este
folosirea termenului totalitar, care
pare mai puþin adecvat pentru a
desemna aceste partide. Chiar dacã
ele descind din fostele partide
comuniste, fie direct, fie sub o formã
mai voalatã, cu greu pot fi calificate
drept partide totalitare, de vreme ce
au participat ºi participã la
competiþia politicã, respectând
regulile jocului ºi înscriindu-ºi
activitatea în cadrul creat de noile
instituþii democratice, la care se
adaugã promovarea unor personalitãþi cu vederi reformatoare.
Dincolo de acest aspect,
însã, autorul surprinde cu acurateþe
situaþia politicã din fostele þãri
comuniste, sesizând faptul cã aici,
sistemul de partide traduce atât
reafirmarea rãmãºiþelor antecomuniste, cât ºi conflictele nãscute din
prãbuºirea comunismului. (p. 121)
Propunându-ºi a fi un ghid
care sã permitã cetãþeanului sã se
regãseascã în mãrãciniºul partidelor
politice din Europa (p. 11), lucrarea
lui Daniel Seiler reuºeºte sã fie mai
mult decât atât. Ea surprinde, în
întregime, pleiada de partide care
dominã scena politicã a Europei,
urmãrindu-le de la origini ºi pânã
foarte aproape de momentul
actual.

Iulia HUIU
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Cãrþi ºi autori

ELITE ªI MODERNIZARE *
Prin intermediul editurii
Humanitas-Libra din Canada
cititorul român, cunoscãtor al
limbii franceze, are posibilitatea
sã parcurgã eseul lui Andrei
Stoiciu intitulat Enigmes de la
seduction politique. Essai.
Autorul este un tânãr analist
politic care ºi-a propus sã
reflecteze asupra evenimentelor
politice care au avut loc din
decembrie 1989 pânã în anul
1999. Demersul autorului este
demn de apreciat deoarece
încearcã sã umple o parte din
golul mult prea mare care existã
în lucrãrile de specialitate.
Perioada celor zece ani este
analizatã prin prisma a trei
abordãri specifice analizei istorice
ºi politice: evenimenþial, teoria
elitelor ºi istoria imaginarului.
Andrei Stoiciu a încercat ºi a
reuºit în mare parte sã articuleze,
în mod coerent, evenimentele
folosind elemente metodologice
specifice celor trei metode
enunþate anterior. De aceea,
lucrarea exercitã un anumit grad
de fascinaþie pentru cititorul
avizat. Încã de la început, trebuie
sã precizãm cã autorul ºi-a
structurat eseul în douã pãrþi care
se completeazã reciproc. În
prima parte sunt prezentate ºi
Andrei Stoiciu, Enigmes de la
seduction politique. Essai,
Humanitas-Libra, 2000, p. 357
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analizate cele mai importante
evenimente postdecembriste (în
viziunea autorului n.a.), iar cea
de-a doua parte este rezervatã
identificãrii tipurilor de elite
autohtone, discursul acestora ºi
modalitãþile specifice de acþiune.
Momentul de la care începe
derularea evenimentelor este 22
decembrie 1989, când prin
manifestaþii de stradã N.Ceauºescu
este obligat sã fugã, iar comunismul se prãbuºeºte în România.
Acest moment istoric este
speculat abil de Ion Iliescu ºi
grupul de oameni din jurul sãu,
care preia puterea în foarte scurt
timp, îºi autolegitimeazã
autoritatea, dupã care, prin
asumarea paternitãþii asupra
revoluþiei, confiscã puterea.
Dupã explicarea mecanismelor
care au stat la baza acestui
proces, A. Stoiciu continuã sã
analizeze evenimentele care au
urmat; opoziþia exercitatã de
partidele istorice, alegerile din 20
mai 1990, mineriadele, guvernarea PDSR-ului (1992-1996),
momentul istoric al alternanþei la
guvernare care a avut loc prin
câºtigarea alegerilor din noiembrie 1996 de cãtre CDR, ºi
încheie cu radiografierea primelor
luni ale anului 1999, când noua
putere, în concepþia sa, îºi pierde
legitimitatea. Noutatea adusã de
autor are la bazã intenþia de a
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pãtrunde dincolo de aparenþe ºi
de a identifica adevãratele
mecanisme care au condus viaþa
politicã româneascã în ultimii
zece ani. Din punctul sãu de
vedere elitele autohtone sunt
principalele vinovate pentru
eºecurile în plan economic,
politic ºi internaþional. Desigur,
acþiunea lor a fost facilitatã de
mentalitatea electoratului român,
care dupã decenii de dictaturã
este fascinat de acei lideri
autoritari care dezvoltã tendinþe
populiste ºi paternaliste.
Modalitatea în care elitele sunt
ierarhizate de electorat demonstreazã existenþa unei culturi cu
puternice accente autoritare ºi
conotaþii colectiviste. De aceea,
fragmentarea care a apãrut la
nivelul elitelor a fost urmatã,
indisolubil, de o puternicã fragmentare la nivelul societãþii. Aºa
cum elitele autohtone se exclud
reciproc, tot aºa la baza electoratului român au apãrut falii între
diverse grupuri de oameni care
în situaþii de crizã se resping cu
vehemenþã. Vinovate de aceastã
situaþie sunt elitele care deºi au
acceptat necesitatea compromisului nu s-au acceptat ca
parteneri de dialog. Aceastã
rupere a armoniei sociale a fost
identificatã cu acurateþe în timpul
alegerilor prezidenþiale ºi
parlamentare care au avut loc în
anul 1992. S-a observat cã existã
diferenþe semnificative în funcþie
de habitat, vârstã, grad de
educaþie ºi situaþie materialã între
electoratul lui Ion Iliescu  PDSR

Cãrþi ºi autori
ºi Emil Constantinescu  CDR.
Astfel, tandemul Iliescu  PDSR
a fost votat de electoratul de la
þarã, cu o vârstã înaintatã, un nivel
de educaþie scãzut ºi cu o situaþie
materialã dificilã. În acelaºi timp,
celãlalt tandem, Constantinescu
 CDR a primit sprijin din partea
populaþiei urbane, cu o medie de
vârstã sub 50 de ani, un nivel de
educaþie peste medie ºi cu o
situaþie materialã mai bunã. De
aceea, s-au identificat fracturi de
tip urban-rural, generaþional,
cultural-istoric ºi economicosocial. În funcþie de aceste falii,
au apãrut cinci tipuri de elite care
reflectã interesele ºi aºteptãrile
cetãþenilor, tipul de educaþie,
temerile existenþiale ºi gradul de
culturã. Aceste elite sunt: naþionaliºtii-populiºti, populiºtiisupravieþuitori, paseiºtii (termenul
francez folosit de autor este les
passeistes), tehnocraþii ºi elitiºtii.
Întreaga radiografiere a elitelor
este prezentã în partea a doua a
eseului ºi sunt analizate în funcþie
de arealul politic în care se
încadreazã, discurs, resurse
instituþionale, modalitãþile de
acþiune ºi atitudinea faþã de
principalele mize politice.
Prezentãm, pe scurt, câteva
elemente despre fiecare:
a. naþionaliºtii-populiºti; sunt
grupaþi în jurul PUNR-ului.
PRM, Uniunea Vatra Româneascã sau Partidul Naþional
Român; aceºtia se ridicã în
apãrarea miturilor colective ale
poporului român, îºi recruteazã
simpatizanþii din armatã, admi-

nistraþia de stat, universitãþi,
cercuri de culturã proletcultistã;
promoveazã persoane politice
care au jucat un rol important
înainte de 1989, se tem de
schimbãri în structura socialã a
þãrii; prin atitudinea lor se apropie
de populiºtii-supravieþuitori;
promoveazã un discurs dublu în
care recunosc principiile democratice, dar acþiunea lor politicã
contrazice acest ataºament.
b. populiºtii-supravieþuitori;
sunt acei oameni politici identificaþi de opoziþia fesenistã cu
numele de neocomuniºti sau
criptocomuniºti ºi provin din
nomenclatura fostului PCR;
folosesc un limbaj demagogic,
opun rezistenþã la schimbare; s-au
infiltrat dupã 1989 în conducerea
politicã a statului (guvern,
parlament), au o veche experienþã
în administraþia de stat
comunistã; acceptã opoziþia atâta
timp cât nu le pune în pericol
menþinerea puterii, în caz contrar
acþioneazã prin metode specifice
regimurilor totalitare; sunt
promotorii ideii consensului.
c. paseiºtii; sunt membrii activi
ai PNÞCD ºi PNL, se reclamã
ca având legitimitate istoricã,
identificã democraþia cu
restauraþia; provin din vechi elite
excluse de partidul comunist;
sunt de formaþie umanistã ºi
juridicã, contribuie la formarea
unei mentalitãþi mesianice; duc o
politicã de excludere a elitelor
opozante.
d. tehnocraþii; sunt elite politice
implicate dupã 1989, provin din
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rândul cadrelor tehnice de nivel
înalt care s-au format profesional
dupã anii 60 ºi se transformã din
simplii executanþi în lideri politici;
mizeazã pe criteriul competenþei,
fiind prezenþi în toate partidele
politice, sunt principalii beneficiari
ai dezvoltãrii sectorului privat
financiar ºi comercial; profitã de
incapacitatea managerialã a altor
elite.
e. elitiºtii; sunt elite politice ºi
intelectuale coagulate în jurul
GDS; la baza discursurilor stã
superioritatea moralã; controleazã instituþii culturale din zona
publicã ºi privatã (Dilema, 22,
România liberã); nu au o
solidaritate internã ºi nu oferã
soluþii politice concrete; manifestã tendinþe elitiste (de exemplu
H.R.Patapievici).
Dupã cum se observã,
Andrei Stoiciu încearcã în acest
eseu sã radiografieze elitele
româneºti pentru a explica
evenimentele istorice ºi fenomenele politice postdecembriste.
Din pãcate aceastã lucrare se
adreseazã unui public relativ
restrâns care este cunoscãtor al
limbii franceze, de aceea ar fi util
sã fie tradusã.

Sabin DRÃGULIN
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Stephen Handelman

Semnale
Feldmareºal Erich von
Manstein

Mafia rusã
Editura Elit, Bucureºti, 2000, 366 Victorii pierdute
pagini, preþ neprecizat. Traducere Editura Elit, Bucureºti, 2000, 510
de Anca-Irina Ionescu.
pagini, preþ neprecizat. Traducere
de Andrei Creþu.
Cartea, al cãrei al doilea titlu este
Furtul celei de-a doua revoluþii Memoriile celui mai admirat ºi
ruse, se ocupã de o problemã respectat ofiþer al armatei germane
foarte puþin tratatã în România din cel de-al Doilea Rãzboi
dupã 1989 ºi anume cea a mafiei Mondial au la bazã ideea
ruse (sovietice). Nu existã mari compatriotului sãu Clausewitz
deosebiri între gangsterii ruºi potrivit cãreia rãzboiul este o
(sovietici), uneori cele douã prelungire a politicii, dar cu
calitãþi întrunindu-se în aceeaºi mijloace diferite. Pe lângã
persoanã. Democraþia sãlbaticã aspectele strict militare ale
din Rusia de astãzi o aseamãnã memoriilor, sunt interesante alte
foarte mult cu America secolului aspecte. Astfel, Manstein îl aprecia
trecut. Lumea interlopã a ajuns mult mai mult pe Antonescu decât
parte integrantã a clasei conducã- pe Hitler. Pãrerea sa despre armata
toare, ceea ce creeazã o situaþie românã nu era prea bunã. Dintre
foarte periculoasã pentru lumea deficienþele sesizate (unele valabile
liberã de dupã Rãzboiul Rece. chiar ºi astãzi), cele mai importante
Panorama înfãþiºatã în carte cu sunt capacitatea scãzutã a
privire la slãbiciunea puterii statului soldatului român de a gândi
prezintã multe puncte comune cu independent, practica rãspânditã a
bãtãii, nivelul necorespunzãtor de
situaþia din þara noastrã.
pregãtire a unei pãrþi a ofiþerilor cu
Seymour Hersh
grade medii ºi superioare, precum
Subteranele unui mit: Kennedy ºi inexistenþa unui adevãrat corp de
Editura Elit, Bucureºti, 2000, 508 subofiþeri.
pagini. Preþ neprecizat. Traducere
de Constantin Dumitru-Palcus.
Melvin I.Urofsky, Jill
Lucrarea trateazã dintr-o perspectivã
nouã pentru publicul român viaþa
ºi cariera politicã a lui John
Kennedy. Viaþa fostului preºedinte
american prezintã niºte laturi chiar
foarte întunecate, care-l înfãþiºeazã
într-o posturã realã foarte diferitã
de imaginea publicã.Principala
problemã a lui Kennedy a fost
aceea cã defectele sale personale i-au
restrâns capacitatea de îndeplinire a
atribuþiilor sale de preºedinte.
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Norgren

Texte fundamentale ale
democraþiei americane
Editura Teora, Bucureºti, 2000,
440 pagini, preþ neprecizat.
Traducere de Mihaela GafencuCristescu.
Volumul prezentat este o culegere
de texte, definitorii pentru
democraþia americanã. Fiecare text
este comentat de cãtre autori.
Structura cuprinde 10 capitole.
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Larousse
Dicþionar de civilizaþie romanã
Editura Univers Enciclopedic,
Bucureºti, 2000, 210 pagini, preþ
neprecizat. Traducere de ªerban
Velescu.
Versiunea francezã a acestei ediþii
a apãrut la Paris, în 1995, sub
bagheta lui Jean-Claude
Fredouille. Problematica civilizaþiei
romane este ordonatã alfabetic.
Destinatarii acestui dicþionar pot fi
elevi de liceu, studenþi, sau orice
altã persoanã interesatã de
domeniul istoriei Romei antice.
Pentru completarea cunoºtinþelor
de civilizaþie romanã, meritã
menþionate Dicþionarul de
mitologie greacã ºi latinã,
Dicþionarul de literaturã latinã,
precum ºi volumul eminentului
istoric Pierre Grimal Civilizaþia
romanã, (apãrut ºi în þara noastrã
în 1964).
Enciclopedia Blackwell a
gândirii politice
Editura Humanitas, Bucureºti,
2000, 814 pagini, preþ neprecizat.
Traducere de Dragan Stoianovici.
Prezentul volum, apãrut pentru
prima datã în 1987, reprezintã un
mijloc de cunoaºtere a marilor idei
ºi doctrine politice din lumea
contemporanã. Cuprinzând punctele
de vedere ale unor juriºti, istorici,
filozofi, economiºti ºi sociologi,
înfãþiºeazã atât gândirea marilor
teoreticieni (conceptele-cheie) ai
ºtiinþelor politice cât ºi itinerarele
istorice ale gândirii politice. Este
acoperitã întreaga gamã a istoriei
ºi teoriei politice, de la Socrate la
John Rawls.
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45 Politicã ºi Educaþie 5.000 lei
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56 Bilanþ 5.000 lei
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58 In Cãutarea Identitãþii 5.000 lei
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