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Editorial

Este posibilã o creºtere rapidã durabilã
în România?
DANIEL DÃIANU
Întrebarea de mai sus a devenit obsedantã pentru semnatarul acestor rânduri. De
ce fac aceastã afirmaþie? Întrucât discuþia
privind tranziþia, transformarea, chiar ºi
atunci când mizeazã pe abordãri analitice
serioase, pare a omite o evidenþã izbitoare
oferitã de istoria economicã modernã. Mã
refer la faptul cã dezvoltarea susþinutã, sau
ceea ce în literatura anglo-saxonã poartã
denumirea de catching-up, (ajungere din
urmã) este un fenomen foarte rar întâlnit; în
ultimul secol ºi mai ales dacã facem abstracþie
de lumea occidentalã înþeleasã în sens
limitat1, observãm puþine cazuri de creºtere
(dezvoltare) susþinutã rapidã, de convergenþe
care au redus decalaje economice importante.
Cazul Irlandei dupã al doilea rãzboi mondial2
ºi miracolele din Asia de Sud Est mai degrabã
sunt excepþii care întãresc regula. Îmi aduc
aminte cum, la începutul anilor 90, Ken
Jowitt profesor de ºtiinþe politice la Universitatea Berkeley (SUA) ºi bun cunoscãtor al
sistemelor totalitare a remarcat cã þãrile
latino-americane se aflã în tranziþie de peste o
sutã de ani.3
Nu simpla curiozitate intelectualã stã
la originea acestei întrebãri. Pe de o parte,
lecþiile tranziþiei post-comuniste ne obligã sã
regândim algoritmii procesului transformãrii
ºi operaþionalizarea unor mãsuri de politicã
economicã. Pe de altã parte, este tot mai
evident cã formulele catehismului transformãrii (privatizare, liberalizare, stabilizare)
sunt insuficiente pentru a explica ºi asigura
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creºterea rapidã pe o perioadã lungã  care sã
permitã astfel dezvoltare economicã ºi modernizare, ajungerea din urmã.
Bilanþul tranziþiei pânã acum este,
pentru cele mai multe þãri post-comuniste,
descurajant din punct de vedere al performanþelor economice (deºi ar trebui sã ne
punem întrebarea dacã aºteptãrile extraordinare de imediat dupã cãderea Zidului
Berlinului erau toate îndreptãþite). Multe
dintre aceste þãri, deºi beneficiazã de o
populaþie relativ bine instruitã, se confruntã
cu dificultãþi specifice lumii sãrace ºi nici nu
dau semne cã ar (vor) fi capabile sã învingã
capcanele tiermondizãrii (subdezvoltãrii).
Desigur, nu dispariþia sistemului de comandã
(comunist), în sine, este de blamat pentru un
anume mers al lucrurilor, ci politici economice care nu au þinut cont de circumstanþe
iniþiale (inclusiv de geografie) ºi au simplificat peste mãsurã problematica transformãrii
ca ºi presiunile procesului de globalizare.
Performanþele economice bune depind,
esenþialmente, de alcãtuirea instituþionalã a
societãþii ºi de politici publice inteligente. La
prima vedere, atât transformarea cât ºi
dezvoltarea ar fi simplu de rezolvat dacã
politica publicã, societatea civilã, întreprinzãtorii privaþi ar putea sã planteze instituþii
adecvate, progresiste, în medii neprielnice
schimbând aproape instantaneu anatomii ºi
fiziologii sociale (organizaþionale). Dar instituþiile nu pot fi achiziþionate ºi nici asimilate
în timp record; ele însele sunt un produs
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social-istoric autohton, care demonstreazã cã
timpul nu poate fi comprimat dupã vrere.
Lecþia pentru România este: în lipsa unor
instituþii adecvate4 ºi a unei politici publice
responsabile (active) îi va fi practic imposibil
sã cunoascã dezvoltarea economicã rapidã de
care are nevoie. Iar fãrã o astfel de dinamicã
îi va fi din ce în ce mai dificil sã se alãture
Clubului þãrilor europene prospere.5 Diverse
calcule aratã cã în ipoteza înregistrãrii de
cãtre România a unei rate medii de creºtere pe
termen lung de 5%, în condiþiile în care în UE
rata de creºtere medie ar fi de 2%, ajungerea
din urmã în ceea ce priveºte venitul pe
locuitor (la paritatea puterii de cumpãrare) ar
fi posibilã nu înainte de 45 de ani; iar cca. 20
de ani ar fi necesari pentru a ajunge la
jumãtate din nivelul mediu al venitului pe
locuitor în UE.6 Intrarea în UE nu reclamã
atingerea nivelului mediu al venitului pe
locuitor în Club7. Dar nici nu poþi pretinde
intrarea în Club cu o economie stagnantã.
Oricum, cifrele înfãþiºeazã mãrimea decalajelor ºi provocarea istoricã pentru România.
Un progres economic susþinut face
necesar ca în România sã se economiseascã ºi
sã se investeascã considerabil mai mult (peste
30% din PIB8), ca politica publicã sã favorizeze dezvoltarea capitalului uman ºi a
infrastructurii, ca românii sã foloseascã tot
mai mult din ceea ce oferã noile tehnologii ale
informaþiei; este necesar ca întreprinderile ce
produc în România sã beneficieze de un
intens progres tehnologic, care sã le permitã
desfãºurarea unui comerþ extern tot mai
avantajos (valoarea adãugatã pe unitatea de
efort, recunoscutã de piaþã, sã fie cât mai
ridicatã).9 Dar asemenea evoluþii depind la
rândul lor de funcþionarea instituþiilor: de o
administraþie publicã (centralã ºi localã)
competentã, onestã ºi inovativã, de un sistem
financiar-bancar solid, de structuri de
gestiune a întreprinderilor orientate spre per-

formanþe economice superioare, de un învãþãmânt care oferã ºanse egale copiilor ºi adulþilor, de legi drepte ce se bucurã de acceptabilitate socialã, de un etos social favorizant,
etc. De funcþionarea instituþiilor depinde
însãºi calitatea politicii publice. Acestea fiind
spuse este esenþial însã ca în România sã fie
reluatã creºterea economicã, ca veniturile
cetãþenilor sã creascã ºi astfel sã fie stimulat
procesul de economisire. Pe aceastã cale s-ar
putea transforma cercul vicios din ultimii ani
 când investiþiile ºi economisirea au scãzut
dramatic  într-un cerc virtuos. Reluarea creºterii economice ar schimba ºi starea de spirit a
populaþiei într-un sens pozitiv.
Instituþii publice solide ºi organizaþii
private performante, care sunt demne de
încrederea cetãþenilor, reprezintã izvorul
progresului economic, al bogãþiei. Pentru cã
subliniam etosul social, meritã sã evoc pe
Deepak Lal care, într-o filosoficã investigaþie
a dezvoltãrii economice în istorie, constatã cã,
acolo unde nu existã sentiment al vinovãþiei
(atunci când se greºeºte) ºi al ruºinii, este
imposibil ca oamenii sã progreseze ca societate10. Sã nu uitãm cã Adam Smith, cel care a
introdus faimoasa expresie ºi a examinat
funcþionarea Mâinii invizibile, a scris un
tratat despre moralã ºi eticã; societatea nu se
reduce la o aglomerare de indivizi, care,
fiecare, urmãreºte sã câºtige mai mult, indiferent de mijloacele folosite. Acolo unde este
un fenomen de masã, munca stãruitoare
combinatã cu grija pentru ziua de mâine ºi
respect pentru ceea ce înseamnã reguli de
convieþuire socialã conferã suport cultural
activitãþii aducãtoare de progres economic ºi
social.
Nu este simplu sã gãsim, în România,
cheia înþelepciunii individuale ºi colective
care sã ne deschidã calea progresului, mai
ales cã lumea exterioarã este din ce în ce mai
complexã ºi, adesea, propice tipului de joc cu
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puþini câºtigãtori (winners take all). Este o
naivitate sã crezi cã deschiderea spre un
spaþiu economic mondial dominat de asimetrii flagrante, de efecte de aglomerare ºi
cauzalitate cumulativã, de pieþe financiare
structural volatile (instabile) asigurã, ipso
facto, dezvoltarea economicã; în acest spaþiu
oportunitãþi extraordinare pot coexista cu
eºecuri de mari proporþii care, atunci când
privesc ansambluri societale, devin tragedii
naþionale (colective). Globalizarea este acompaniatã de mãrirea unor decalaje, de presiuni
spre fragmentare, de mare turbulenþã ºi
dezordine. Sã nu uitãm cã epoca victorianã
(secolul XIX), ce s-a caracterizat printr-o
mare libertate a miºcãrii factorilor de
producþie (inclusiv a forþei de muncã, fiind o
perioadã a marilor migraþii), a fost urmatã de
o recrudescenþã puternicã a protecþionismului
ºi de conflicte militare ºi cã nu trebuie sã
excludem posibilitatea unei evoluþii similare
în deceniile care vin þinând cont de existenþa
unor procese contradictorii în spaþiul mondial.
De aceea mã asociez lui Dani Rodrik, cunoscut specialist în probleme de dezvoltare economicã ºi profesor la universitatea Harvard
(SUA), care avertizând asupra fetiºizãrii
integrãrii în economia mondialã aprecia cã
integrarea nu poate fi substitut pentru o
strategie de dezvoltare economicã11  strategie
care presupune o politicã publicã, abilitatea
de a stabili prioritãþi ºi capacitatea de a le
urmãri în practicã.12
Dacã admitem ipoteza de lucru cã nu
orice integrare aduce beneficii are sens sã
judecãm demersul de integrare în structurile
europene (UE) ca posibilã soluþie la dorinþa
secularã de dezvoltare economicã, de modernizare. Deoarece, se poate argumenta, aplicarea unei politici convenite cu Bruxelles de
asimilare a Acquis-ului comunitar ar asigura
þãrii admiterea în Clubul european. În plus,
aceastã integrare ne-ar pune la adãpost de
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instabilitatea ºi perturbaþiile din restul spaþiului mondial.
Relaþia României cu UE ºi mai ales
invitaþia (în decembrie 1999, la Helsinki) de a
începe negocieri de aderare, reprezintã o
ºansã extraordinarã de a învinge capcana
înapoierii, de a face ca, în sfârºit, forma sã
capete conþinut.13 Mai ales cã relaþia dintre
UE ºi þãrile candidate nu poate fi asemuitã cu
cea dintre, de exemplu, SUA ºi Mexic în
cadrul NAFTA (Aria de comerþ liber în zona
Atlanticului de nord) fiind mult mai consistentã atât din punct de vedere al texturii
acestei relaþii cât ºi al þelului final. Dar
tocmai pentru cã ecuaþia dezvoltãrii este atât
de complicatã clasa politicã, elitele din
România, trebuie sã instrumenteze cât mai
bine relaþia cu UE în sensul obþinerii de
dezvoltare economicã ºi modernizare. UE ne
poate ajuta sã construim instituþii mai
puternice ºi credibile, sã desfãºurãm un
comerþ ce serveºte creºterea economicã, sã
dezvoltãm infrastructura. Nu în cele din urmã,
ajutorul pentru dezvoltare acordat de UE
poate ajuta la soluþionarea unor dileme
majore ale transformãrii economice. O instrumentare (valorificare) inteligentã a relaþiei cu
UE ne-ar permite sã depãºim o barierã în ceea
ce priveºte formularea ºi aplicarea de
programe economice; mã refer la ceea ce
aratã experienþa istoricã ºi anume cã, aranjamentele cu organismele financiare internaþionale nu sunt suficiente pentru a garanta
progresul economic.
În România suferim de bolile
tranziþiei, de dificultãþi structurale specifice
lumii nebogate. Sã ne gândim la fapte de
genul proporþia copiilor care abandoneazã
ºcoala, procentul tinerilor ce emigreazã sau
care doresc sã pãrãseascã þara, tendinþa de
reruralizare a populaþiei, deteriorarea infrastructurii în sectorul educaþiei, al cercetãrii ºi
dezvoltãrii, starea foarte precarã a infra-
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structurii rutiere, diminuarea consumului de
carte bunã, proliferarea de boli pe care le
credeam ale trecutului, numãrul mare ºi în
creºtere de cetãþeni sub pragul sãrãciei, infracþionalitatea în creºtere, corupþia ºi slãbiciunea
administraþiei publice, raportul dintre populaþia activã ºi pensionari, inabilitatea de a ne
gãsi un drum al dezvoltãrii economice ºi al
modernizãrii. De aceea România are nevoie
de speranþã, de o stare de spirit pozitivã a
celor mai mulþi dintre cetãþenii ei, de proiecte
individuale (private) ºi publice care sã susþinã
un demers de dezvoltare a þãrii. În aceastã
zonã rezidã acel amalgam de emoþiune ºi
raþionalitate ce poate furniza strãpungerea
istoricã pe care o dorim. Tehnicienii transformãrii economice, cei chemaþi sã gândeascã
programele economice vor continua sã fie
preocupaþi de disciplina financiarã, clarificarea drepturilor de proprietate (privatizare),
de practicarea unei politici monetare care sã
renunþe la operaþiuni cvasi-fiscale (monetizarea unor deficite), de o politicã de curs de
schimb corespunzãtoare, de o supraveghere
cât mai riguroasã a sistemului financiarbancar, de etapele liberalizãrii pieþelor financiare (deoarece o liberalizare prematurã poate
cauza mari suferinþe), de o politicã comercialã
pusã în slujba dezvoltãrii (care, combãtând
cãutarea de rente respinge neutralismul
fiscal fundamentalist), de reforma sistemului
de pensii, de stimularea economisirii ºi investiþiilor interne, de îmbunãtãþirea structurii
calitative a exportului, etc. Dar toate acestea,
închegate ca þinte ºi mãsuri într-un ansamblu
de politicã economicã au nevoie de o viziune,
de un proiect autohton de modernizare a
societãþii care sã þinã seama de realitatea
dramaticã a þãrii la sfârºit de secol XX.
Dar integrarea în Europa (UE) nu ne
va scuti de surprize neplãcute dacã lumea nu
va reuºi sã regândeascã arhitectura instituþionalã a sistemului economic mondial, dacã

statele puternice din punct de vedere economic nu vor desluºi modalitãþi de evitare a unor
dezechilibre globale ce pot deveni fatale. Suita
de crize financiare care au zguduit Mexicul,
Asia de Sud Est, Rusia ºi Brazilia în anii 90
sunt de rãu augur pentru relaþiile financiare
internaþionale. Efectele de contagiune, instabilitatea inerentã în funcþionarea pieþelor
financiare, dificultãþile tot mai mari ale FMI
de a interveni ca împrumutãtor de ultimã
instanþã (lender of last resort), fac parte din
noul peisaj al economiei mondiale. În acest
context s-a pus problema reformei sistemului
financiar internaþional recunoscându-se instabilitatea sa în creºtere ºi existenþa unor zone
ale acestuia (de pildã: funcþionarea fondurilor
speculative  hedge funds) ce sunt în afara
reglementãrilor. Crizele, cum era de aºteptat,
au avut puternice efecte de naturã socialã ºi
politicã. Cu câþiva ani în urmã, a fost nevoie
de intervenþia Sistemului Federal de Rezerve
în SUA pentru a se preveni o contagiune
globalã a crizei financiare din Asia de Sud-Est
ºi Rusia. Dar ce garanþii existã cã asemenea
evenimente nu se vor repeta iar intervenþii
eficace vor fi mereu posibile? ªi avem oare
nevoie de o experienþã similarã Marii Depresiuni din anii 1929-30 pentru a reacþiona în
ceea ce priveºte regândirea sistemului
financiar internaþional?
Repet o idee: drumul României spre
prosperitate nu poate fi trasat numai pe baza
unor jaloane sugerate de organismele financiare internaþionale. ªi fac aceastã afirmaþie
nu numai pentru cã lumea realã este mult mai
complicatã decât ceea ce spune paradigma
neoclasicã; am în vedere ºi faptul cã fiecare
experienþã de progres economic remarcabil
(de ajungere din urmã) din istoria modernã a
presupus viziune ºi politicã publicã activã. În
acest scop noi trebuie sã ne cunoaºtem bine
starea ºi sã stãpânim intelectual ºi operaþional
programele de dezvoltare pe care ni le
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propunem  la nivel de organizaþie privatã, de
sector public, al societãþii româneºti ca ansamblu.

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.

NOTE
SUA ºi ceea ce se înþelege în mod tradiþional prin
Europa occidentalã.
2
Spania ºi Portugalia, dupã dispariþia dictaturilor 
franchistã ºi, respectiv, a lui Salazar  au cunoscut
evoluþii economice mult schimbate în bine, dar nu
ratele de creºtere înregistrate în Irlanda. Pentru aceasta
din urmã au fost consemnate rate de creºtere
economicã întâlnite numai în Asia de Sud Est.
3
Remarcã fãcutã cu ocazia unui seminar desfãºurat la
Snagov în 1992.
4
Acesta este mesajul principal al cãrþii regretatului
Mancur Olson, Power and Prosperity. Outgrowing
Communist and Capitalist Dictatorships, New York,
Basic Books, 2000.
5
România are un venit pe locuitor ce reprezintã cca.
27-28% din media Uniunii Europene fiind în acelaºi
timp o þarã cu populaþie relativ mare (în raport cu
standardele europene).
6
Progress toward the unification of Europe,
Washington DC, The World Bank, 2000, p.42.
7
Venitul mediu pe locuitor în Grecia este în prezent de
cca. 2/3 din cel mediu la nivelul UE.
8
În ultimii ani aceste rate au fost de sub 20% din PIB.
9
Dupã cum sublinia unul din dintre cei mai buni
teoreticieni ai comerþului internaþional, Elhanan
Helpman În economia modernã avantajele comparative ce sunt rezultat al ingeniozitãþii oamenilor
prevaleazã, iar ciclurile de produs sunt tot mai scurte.
De aceea este nevoie de explicaþii teoretice ale
comerþului care sã accentueze rolul progresului
tehnologic, avantajele comparative dinamice (Journal
of Economic Perspectives, vol.13, no.2, Spring 1999,
pp.145).
10
Deepak Lal, Unintented Consequences. The impact
of Factor Endowments, Culture and Politics on LongRun Economic Performance, Cambridge, MIT Press,
1999.
11
Dani Rodrik, Can integration into the world
economy substitute for a development strategy?,
lucrare pregatitã pentru conferinþa Bãncii Mondiale,
Paris, 26-28 iunie, 2000.
12
Acest mesaj poate fi întâlnit, cu alte nuanþe, ºi la un
Joseph Stiglitz, sau Paul Krugman.
13
Aºa cum aminteam singularitatea experienþei asiatice
de dezvoltare, tot astfel se cuvine sã subliniez
excepþionalitatea istoricã a integrãrii europene.
1

Ion Iliescu

Preºedintele P.D.S.R.,
fost preºedinte al României

DANIEL DÃIANU - Profesor de Economie la
Academia de Studii Economice din Bucureºti
ºi fost Ministru al Finanþelor (dec.97-sept.98).
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Oraºe distruse

Bucureºtii ºi totalitarismul
ANA DINESCU
Motto:
Fiecare peisaj poartã amprenta unui proiect, situându-se
astfel la jumãtatea drumului dintre naturã ºi ideologie.
Fiecare oraº este o carte care vorbeºte despre imaginarul
generaþiilor succesive care l-au clãdit. Trãim înconjuraþi
de forme extrem de diverse ale unui imaginar concretizat,
cristalizat. (1)

Oraºul Bucureºti a dobândit statutul
de unicã reºedinþã a Þãrii Româneºti în 1659,
în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu,
un patron al artelor ºi culturii. Aici vor fi concentraþi polii de putere, cei economici ºi
culturali ai principatului astfel încât în
perioada ce cuprinde prima jumãtate a
secolului XVII ºi începutul celui de-al XVIII-lea,
capitala va cunoaºte o dezvoltare deosebitã
din punct de vedere edilitar, iar, datoritã
creºterii demografice, marginile sale se
lãrgesc mult în afarã, apar noi mahalale, se
deschid drumuri noi care leagã oraºele cu
satele din împrejurimi ºi cu târgurile þãrii ºi se
clãdesc noi biserici, hanuri ºi case boiereºti,
semne ale schimbãrilor care au loc la nivelul
profund al societãþii.
În aceastã perioadã, spun istoricii,
oraºul pornea la nord din mahalaua Popa
Stoica (Brezoianu) ºi terenurile ce aparþineau
mãnãstirii Sãrindar, apoi cobora peste malul
drept al Dîmboviþei, unde s-au ridicat
mahalale noi, în jurul mãnãstirii Mihail Vodã,
Sfinþii Apostoli ºi Sf. Spiridon Vechi ºi a
proprietãþii boierilor Cantacuzini. Hotarul
urma apoi linia domeniilor unor alþi mari
boieri (Brãiloii ºi Dudeºtii) ºi trecea prin
apropierea Mitropoliei ºi prin zona jurul
mãnãstirii Sf. Ecaterina, unde se aflau proprietãþile Brâncovenilor. Linia de demarcaþie se

îndrepta apoi spre Rãsãrit, pânã la mahalaua
din jurul Bisericii Sfinþilor, urcând spre nord
pânã în dreptul proprietãþii boierilor
Mogoºeºti, încheindu-se iarãºi în mahalaua
Popii Stoica. Pentru a lega oraºul de proprietãþile sale de la Mogoºoaia dupã 1692,
Constantin Brâncoveanu a tãiat o nouã cale de
comunicare prin proprietãþile boierilor
Bãlãceni, cele ale mãnãstirii Sf. Ioan cel
Mare, Zlãtari ºi ale Cantacuzinilor pânã la
mãnãstirea Sãrindari, aºa-numita Uliþã
mare, care lua drumul Braºovului, care va
deveni ulterior Podul Mogoºoaia. Aceasta va
deveni de-a lungul timpului cea mai importantã arterã a oraºului, devenind, din secolul
XVIII, una dintre cele mai importante zone
comerciale ale Bucureºtilor (2).
Dezvoltarea economicã nu se face,
însã, unitar, discrepanþele dintre luxul palatelor boiereºti ºi bãlþile ºi mlaºtinilor insalubre contrariindu-i pe mulþi dintre cãlãtorii
strãini care trec prin capitala Þãrii Româneºti.
Aceºtia  printre care se numãrã ºi filosoful
englez Jeremy Bentham care, în 1786, va veni
sã studieze procesul de producþie al tãbãcarilor din mahalaua calicilor  relateazã
despre uliþele podite cu bârne de stejar,
dezvoltarea urbanisticã anarhicã, dar ºi despre
activitatea înfloritoare din prãvãlii, tarabele ºi
dughenele din bâlciurile ºi târgurile vechilor
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Bucureºti sau despre cantitatea impresionantã
de mãrfuri desfãcute pe piaþa oraºului. (3)
La începutul secolului XX, cu câþiva
ani înainte sã devinã capitala României Mari,
Capitala avea urmãtoarele limite: ªoseaua
Kiseleff la km. 5, ªoseaua Herãstrãu  drumul
de la Bordei, lacul Floreasca, lacul Fundeni,
ºos. Mihai Bravul, ºos. Vitan, drumul ºi ºanþul
penitenciarului Vãcãreºti, cimitirul Evanghelic, str.
Pieptãnarilor, Calea Ferentarilor, Drumul
Sãrii, cimitirul Ghencea, câmpul Cotrocenilor,
Pirotehnica Armatei, Stãvilarul Morii, ºos. Giuleºti,
cimitirul Sf. Vineri, ªos. Kiseleff km. 5. (4)
Noul context economic ºi politic al
României Mari va determina o dezvoltare fãrã
precedent a Capitalei, care, în perioada interbelicã
se va cristaliza ca un important centru cultural,
economic, politic ºi administrativ. Din aceastã
perioadã dateazã ºi primul plan urbanistic general
al oraºului, elaborat în 1935, iniþiativã care nu va
fi repetatã decât de-abia 65 de ani mai târziu, timp
în care datele generale ale oraºului s-au schimbat
în mod semnificativ. În perioada interbelicã au
fost fãcute în capitalã investiþii de miliarde de lei,
mare parte a sumelor provenind de la societãþile
mixte funcþionând aici, astfel cã, dupã criza
economicã din anii 30, oraºul a cunoscut numeroase îmbunãtãþiri ºi amenajãri care l-au apropiat
de modelele capitalelor occidentale, de care era
atât de apropiatã prin spiritul oamenilor ºi prin
activitatea culturalã. Identificându-se în spaþiul
sud-est european ca micul Paris, Bucureºtii ºi-au
luat în serios rolul de centru al þãrii, rezultat al
unui lung ºi amplu proces de centralizare demarat
odatã cu constituirea României Mari.

nomice, politice ºi culturale, autoritãþile au
inclus în programul lor ºi adaptarea Capitalei
în conformitate cu noile valori ale realismului
ºtiinþific. Proiectele vizând Bucureºtiul fãceau
parte dintr-un program mai amplu de transformare a întregii þãri într-un ºantier al socialismului, care a culminat cu planul de urbanizare a satelor care a ras de pe faþa pãmântului întinse zone rurale ºi a modificat complet
structura socio-demograficã a României. Asemenea iniþiative se inspirau din demersurile lui
Stalin, puse în aplicare cu ani înainte în
Uniunea Sovieticã de a reduce ºi, în timp, elimina complet, diferenþele dintre sat ºi oraº.
În primul rând, autoritãþile comuniste
au început sã schimbe complet nomenclatorul
strãzilor, al locurilor ºi al instituþiilor de multe
ori în funcþie de stadiul revoluþiei proletariatului ºi de directivele organismelor de conducere ale partidului. Astfel, uzinele Malaxa,
care aminteau de revoluta perioadã a asupririi
capitaliste au devenit, în amintirea victoriei
împotriva fascismului  23 August, ca ºi
cartierul muncitoresc din apropierea acesteia
ºi stadionul unde aveau loc numeroase manifestaþii maraton în stil asiatic  actualmente
Stadionul Naþional Lia Manoliu, personajele mai vechi sau mai noi ale panteonului
naþional ºi internaþional (cum ar fi Ho Chi
Min, Hristo Botev, Gheorghi Dimitrov) au
dobândit ºi ei câte o stradã sau un bulevard.
De asemenea, mai ales în timpul lui
Ceauºescu, în special în ultimii ani, când
paranoia cuplului prezidenþial atinsese
paroxismul, numele strãzilor trebuiau sã
marcheze etapele istorice ale regimului, pildã
în acest sens stând Bulevardul Victoria
Socialismului, parte a unui ansamblu arhitectural megalomanic mai vast, iniþiat în anii 80,
având în centrul sãu Casa Poporului (actualul
Palat al Parlamentului), clãditã pe ruinele
fostului cartier Uranus, ras de pe faþa pãmântului pentru cã stãtea în coasta Marelui Arhitect.

Marele Arhitect ºi micul Paris
Totul se va schimba începând din
1945. Instaurarea comunismului a avut un
impact important ºi asupra oraºului, numit
altãdatã micul Paris. Dorind sã-ºi punã
amprenta pe toate manifestãrile sociale, eco-
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Trebuie subliniat, însã, faptul cã, spre
deosebire de alte oraºe din þarã, în Bucureºti au
fost, totuºi, pãstrate denumiri consacrate ale
unor locuri, strãzi ºi pieþe. Pentru cã, asemeni
altor oraºe din Uniunea Sovieticã ºi foºtii sãi
sateliþi din Europa Centralã ºi de Est, ºi în
România au fost rebotezate sate ºi oraºe dupã
numele personalitãþilor comuniste. Oraºul
Braºov, de exemplu, a fost, pentru o perioadã de
timp, oraºul Stalin, o statuie monumentalã a
dictatorului dominând întreaga urbe de pe vârful
Tâmpa  realizatã dupã modelul celor ridicate în
þara sorã, multe dintre ele putând fi încã
admirate pe teritoriul Rusiei ºi fostelor
republici sovietice, semn cã schimbarea de
regim ºi cea a mentalitãþilor nu sunt fenomene
ce se desfãºoarã concomitent.
În Bucureºti, au fost pãstrate denumiri
ca Piaþa Universitãþii, Calea Victoriei, C.A.Rosetti,
Calea Lipscani, Calea Moºilor, Piaþa Romanã,
multe dintre ele pãstrând încã aerul regimului
burghezo-moºieresc, poate ºi pentru faptul cã
aveau, în majoritatea cazurilor, o conotaþie
neutrã, putând fi la nevoie integrate cu uºurinþã
demersurilor ideologice. Nu în ultimul rând,
predilecþia dictatorului pentru istorie  dar nu
orice fel de istorie, ci aceea în care el era
considerat Eroul final al unei evoluþii
milenare  a marcat ºi predilecþia pentru
anumite personalitãþi ale trecutului, agreate de
ideologia momentului. Avram Iancu, ªtefan cel
Mare, Decebal, Traian, Alba Iulia, Unirea erau
denumiri care fãceau parte din imaginarul istoric
al ideologiei ºi, deci, trebuia sã li se ofere spaþiul
corespunzãtor ºi la nivelul denumirii unor locuri
importante din capitalã.
Primele texte oficiale despre istorie ale
lui Ceauºescu dateazã din 1971 ºi au fost reunite
sub numele de tezele din iulie, acestea fiind
urmate de documentele adoptate la Congresul al
XI-lea al partidului, respectiv la Congresul
culturii ºi muncii socialiste, ambele organizate
în 1974. Acestea din urmã în mod special

relateazã pentru prima datã un tablou complet
al istoriei naþionale, de la preistorie la
contemporaneitate, oficializând doctrina tracomaniei (5). Din acest an dateazã ºi adãugarea
denumirii Napoca la Cluj ºi a Drobeta la Turnu
Severin. Repetate pânã la saþietate în intervenþiile mediatice, în manuale, în ºedinþele de
partid, mesajele ideologice trebuiau sã fie
prezente tot timpul în mintea oamenilor.
Încãrcãtura ideologicã a toposului urbanistic al
oraºelor trebuia sã completeze planul de spãlare
a creierelor, astfel încât oamenii sã poatã
reacþiona prompt la cuvinte ºi termeni consacraþi
ai imaginarului politic al momentului.
Demersurile vizând redescoperirea
identitãþii iniþiate dupã 1989 au vizat ºi o luptã
pentru rebotezarea strãzilor cu numele unor
personalitãþi ale lumii politice ºi culturale
neagreate de comuniºti, în special cele care se
refereau la perioada interbelicã ºi la monarhie
faþã de care cenzura a fost necruþãtoare, deºi
Unirea de la 1 decembrie 1918, de pildã, proslãvitã de Ceauºescu a fost opera unui reprezentant
de frunte al acestui regim, Regele Ferdinand I.
Astfel, I.C.Brãtianu, Ferdinand, Carol I, Mircea
Eliade sau Mircea Vulcãnescu au devenit
denumiri ale unor strãzi, bulevarde ºi chiar staþii
ale unor mijloace de transport în comun.
Crearea unui oraº pe ruinele
ideologiei
Partea cea mai vastã a planului
comunist de schimbare a oraºului a vizat
însãºi structura Bucureºtilor. Cartiere întregi
au fost demolate, iar în locul lor s-au ridicat
sute de blocuri, care au pãtruns chiar ºi în
centrul oraºului.
Cele mai vizate au fost bisericile a
cãror prezenþã în numãr mare în Bucureºti i-a
deranjat pe susþinãtorii ateismului comunist ºi
materialismului ºtiinþific. În secolele XVIIXIX, acestea au fost clãdite în numãr mare,
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cele mai multe dintre situri religioase distruse
datând din aceastã perioadã ºi având, astfel, o
valoare culturalã ºi de patrimoniu deosebitã,
pierdute pentru totdeauna. Autoritãþile comuniste au demarat un plan amplu de distrugere
a acestora cel mai cunoscut caz fiind al
bisericii Sf. Vineri, rasã de pe faþa pãmântului
într-o singurã noapte, cu ajutorul buldozerelor
ºi al deþinuþilor de drept comun. Acolo unde
nu au fost demolate, s-a ales varianta
ascunderii lor în spatele blocurilor, unele
dintre ele fiind de-a dreptul translatate prin
dispozitive mecanice, astfel încât acestea sã
fie ascunse privirii cuplului dictatorial în
timpul vizitelor lor de lucru prin diverse
cartiere ºi locuri din Bucureºti.
Imobilele care fuseserã locuite de
reprezentanþii burghezo-moºierimii au fost
date, dupã ce au fost naþionalizate, reprezentanþilor poporului, mai precis, reprezentanþilor nomenclaturii comuniste care nu au
întârziat nici un moment sã se bucure fãrã nici
o remuºcare de avantaje de care au considerat
cã, printr-un accident istoric, fuseserã privaþi.
Clãdirile de patrimoniu istoric au fost lãsate
în paraginã sau au dobândit destinaþie de
locuinþã, locatarii contribuind, nu de puþine
ori, la distrugerea acestora. Aceasta a fost
soarta multora dintre clãdirile de pe Calea
Lipscani, aflate acum într-un grad ridicat de
degradare, din cauza lipsei de grijã a
autoritãþilor pentru niºte valori pe care nu le-au
putut niciodatã înþelege ºi aprecia.
La Snagov a fost construitã o zonã
rezidenþialã pentru potentaþii zilei, dupã
modelul vilelor sovietice, care, în spatele
zidurilor gri ºi austere ascundeau numeroase
obiecte de patrimoniu, multe rechiziþionate
din casele elitelor interbelice. La Scroviºtea,
una dintre locuinþele rezidenþiale ale dictatorilor, a fost distrus complet vechiul complex
care servea drept casã de vânãtoare familiei
regale ºi au fost ridicate noi construcþii, dupã
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arhitectura contemporanã, la modã la Moscova.
Tot urmãrindu-se acelaºi model a fost ridicatã
ºi Casa Scânteii (actualmente Casa Presei),
asemãnãtoare clãdirii universitãþii Lomonosov
din capitala Uniunii Sovietice, în faþa cãreia
trona triumfãtoare statuia lui Vladimir Ilici
Lenin. O clãdire cu mai multe etaje, cu
încãperi meschine, în care sã fie înghesuite
cât mai multe sedii ºi instituþii. Prototipul
blocurilor de locuinþe, care înghesuiau câteva
zeci de familii pe câteva sute de metri pãtraþi.
Toate la fel, din acelaºi material, locuite de
oameni diferiþi, din medii diferite ºi cu
formaþii diferite, obligaþi din cauza constrângerilor sã convieþuiascã împreunã. Obligaþi
sã-ºi regleze activitãþile ºi, în general, viaþa,
de ceea ce fac vecinii sãi, în comunitate, deci,
mult mai uºor de supravegheat ºi controlat
decât dacã ar fi fost izolaþi. Totul trebuia sã fie
uniform, individualitatea ºi specificitatea nu
erau acceptate sub nici o formã, putând fi de-a
dreptul periculoase. Omul colectiv trebuia sã
fie totul ºi nimic. Redus la o formã abstractã
ºi, de aceea, simplificat, el nu trebuia sã aibã
nevoie de confort sau libertate. Acestea erau
valori ale burgheziei, regim împotriva cãruia
comuniºtii români au început lupta din 1945.
Odatã ajuns în comunism, proprietatea însãºi
avea sã disparã ºi, atunci, ce nevoie mai era de
lux sau de locuinþe spaþionase. Totul va
deveni al tuturor, adicã al nimãnui, folosit în
comun, iar aceste cartiere de blocuri erau
specifice unei faze intermediare, între victoria
socialismului ºi instaurarea comunismului.
Culmea arhitecturii totalitare ºi a
nebuniei cuplului dictatorial este Casa
Poporului, construcþie monumentalã uriaºã ce
se numãrã printre cele mai înalte clãdiri ale
lumii ºi ce uimeºte prin megalomanie. Sãli
numeroase ºi în care te poþi pierde cu uºurinþã
ºi ornamentate cu prostul gust caracteristic
perioadei, clãdirea  care nici în momentul de
faþã nu este complet finalizatã ºi care a fost
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ridicatã cu considerabile eforturi comerciale,
într-o þarã în care oamenii se chinuiau cu greu
sã gãseascã alimente pentru supravieþuirea
zilnicã  este imaginea însãºi a unui regim
care ºi-a pierdut de mult uzul raþiunii ºi existã
doar pentru sine. O clãdire care nu corespunde cu nimic accepþiunii acestui termen ºi
care, poate tocmai din acest motiv, rãmâne un
prilej de uimire ºi un punct de atracþie al
turiºtilor strãini care viziteazã Capitala. Ironia
istoriei a fãcut ca aceasta sã devinã, dupã
1989, sediul Camerei Deputaþilor ºi al altor
instituþii ºi ministere, care fac parte din
mecanismele normale ale statului democratic.
Pentru a aduce noi argumente ale
dezvoltãrii multilaterale a þãrii, în jurul
oraºului s-au construit platformele industriale
unde au fost concentrate mare parte a
uzinelor. Acestea au întregit peisajul sumbru
al capitalei, un mozaic de praf, maºini ºi
oameni  mulþi dintre aceºtia veniþi în diverse
etape din toate colþurile þãrii sã-ºi gãseascã
norocul. Aceste celule de muncã ale
comunismului, multe confruntate acum cu
serioase probleme de ordin financiar,
deoarece ramurile în care activau au devenit
neprofitabile în contextul economiei de piaþã,
nu respectau în nici un fel normele ecologice
ºi au contribuit în mod considerabil la
deprecierea mediului ambiant.
Oamenii ºi noul urbanism
Dupã 50 de ani, roadele unei munci
permanente de uniformizare a trupurilor ºi
sufletelor nu s-au lãsat aºteptate. Oamenii au
uitat sã aprecieze individualitatea, ºi-au uitat
trecutul ºi nici nu prea mai au unde sã-l
gãseascã pentru cã mãrturiile acestuia nu mai
existã decât în cãrþile de istorie. Învãþaþi sã
locuiascã în comun ºi, deci, sã aibã alþii, adicã
nimeni, grijã de spaþiul din jurul locuinþei, au
uitat obiceiuri elementare ale civilizaþiei.

Gunoaiele sunt aruncate în alte locuri
decât cele special amenajate, uneori chiar de
la fereastra locuinþei, ºi zac în munþi în jurul
blocurilor. Mijloacele de transport în comun
sunt distruse, în special cele care au traseu în
cartierele mãrginaºe sãrace. Bucureºtii au
devenit un paradis al cerºetorilor veniþi din
toatã þara. Ignorate de autoritãþi ºi rareori
incluse în traseele cuplului prezidenþial,
cartierele mãrginaºe au devenit un pericol
social, sãrãcia ºi infracþionalitatea fiind în
strânsã legãturã. Mai mult, s-au creat
identitãþi de cartier cu subculturi specifice,
care exaltã violenþa, individualismul ºi
comportamentul anomic. În lipsa unor
iniþiative care sã aparã din sfera societãþii
civile ºi care sã se adreseze tinerilor din aceste
zone ei ºi-au creat adevãrate structuri
alternative de supravieþuire, care, în condiþiile
în care problemele lor vor rãmâne în
continuare în afara proiectelor autoritãþilor,
pot deveni veritabile forþe de presiune de care
va trebui sã se þinã cont pe viitor. Viaþa de
cartier a celor nãscuþi ºi crescuþi în spaþiile
dintre blocuri, printre maºini ºi gunoaie, a
devenit o sintagmã deseori uzitatã de tinerii
aflaþi la limita dintre lege ºi infracþionalitate,
care se luptã în gãºti pentru supremaþia într-o
zonã de influenþã ºi percep taxã de
protecþie în no mans land-uri unde reprezentanþii poliþiei ezitã sã intre sau sunt plãtiþi
sã se þinã deoparte. Pentru cã, dupã cum
spunea sociologul american Robert E. Park,
în cursul anilor, fiecare sector, fiecare cartier
al oraºului dobândeºte ceva din caracterul ºi
calitãþile locuitorilor sãi. Fiecare parte a
oraºului îºi însuºeºte ceva din sentimentele
populaþiei sale, astfel încât ceea ce nu era
decât o simplã exprimare geograficã se
transformã într-o formã de vecinãtate, adicã
un loc cu sensibilitatea sa proprie, tradiþiile ºi
istoria sa. (6) Acest mozaic de locuri ºi
oameni în cãutare de identitãþi este imaginea
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unui oraº în tranziþie, asemeni întregii societãþi româneºti.
În ce priveºte crearea unei noi identitãþi urbane a Capitalei, similarã celor din
capitalele europene, cu care Bucureºtii erau
altãdatã atât de familiari, s-au fãcut totuºi,
paºi timizi, dar mai mult la nivelul iniþiativelor programatice ºi mai puþin în ce priveºte
punerea lor în aplicare. Candidaþii pentru
postul de primar al Bucureºtilor au inclus
fiecare în discursurile lor din campania
electoralã câte un capitol referitor la modul în
care vãd noua faþã a oraºului, dar nu este
pentru prima datã. Aceste promisiuni ºi
proiecte au fost uitate sau neglijate în scurt
timp fie pentru cã au fost nerealiste, fie pentru
cã este vorba de un demers mult prea complex
pentru a putea fi realizat cu resursele financiare ºi umane existente în prezent.
Planul de Urbanism General, realizat
de municipalitate în baza planurilor de
urbanisme zonale concepute din 1993 pânã în
1998 ºi aprobat în ultima ºedinþã a Consiliului
Municipal dinaintea alegerilor locale din
acest an, urmãreºte crearea în sudul oraºului a
unor poli strategici de dezvoltare pânã în anul
2004, când se estimeazã cã este necesarã
apariþia ºi a unei importante autostrãzi,
precum ºi a unui nou aeroport. Unul dintre
planurile zonale, Proiectul Bucureºti 2000,
fãcut în baza unui concurs adresat arhitecþilor
în 1996, are în vedere umanizarea ansamblului de construcþii din zona Parlamentului,
prin dezvoltarea de noi clãdiri, precum ºi
dezvoltarea unei importante zone de afaceri.
Palatul Parlamentului, spun cei care au
realizat proiectul, un grup de arhitecþi
germani câºtigãtori ai concursului organizat
acum trei ani de municipalitate, Guvern ºi
Uniunea Arhitecþilor, ar putea fi îmblânzit
cu ajutorul unor clãdiri turn, înalte de 150 de
metri.
Ansamblul Urbanistic Noul Centru
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Civic  Bucureºti are ºi el în vedere îmbunãtãþirea situaþiei urbanistice a oraºului. Proiectul
vizeazã o suprafaþã de 485 de hectare, în partea
de sud a zonei centrale a oraºului. Terenul are o
formã alungitã cuprinsã între 800 ºi 1.700 de
metri. Este delimitat la nord de Splaiul
Independenþei ºi Calea Cãlãraºilor, la est de ºos.
Mihai Bravu, la sud de Calea Dudeºti,
Bulevardul O.Goga, bul. Mãrãºeºti, str. Nifon,
bul. G. Coºbuc, bul. Tudor Vladimirescu, iar la
vest de str. Izvor ºi str. B.P.Haºdeu, fiind vizatã
astfel zona distrusã în timpul operaþiunilor
ample de sistematizare din anii 80.
Toate aceste planuri îºi propun transformarea Bucureºtilor într-o metropolã europeanã,
care sã se extindã echilibrat, ºi nu doar spre
nord. Comunele limitrofe nu trebuie sã rãmânã
la stadiul rural, ci se doreºte integrarea lor în
cadrul metropolei. Apoi, se are în vedere ºi
punerea în valoare a potenþialului natural al
lacurilor ºi pãdurilor din jurul oraºului, precum
ºi a valorii istorice a împrejurimilor urbei.
Schimbarea nu se poate face de la sine. La acest
proces trebuie sã contribuie ºi oamenii,
locuitorii Capitalei, care încã nu au conºtientizat
încã importanþa respectului de sine ºi a celui faþã
de ceilalþi, când se vor percepe ca individualitãþi
alãturi de alte individualitãþi ºi numai aºa vor
accepta sã existe împreunã. Oraºul va deveni
altul când ºi oamenii se vor schimba, când vor
depãºi stadiul dezorientãrii specificã tranziþiei.
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actuale, reprezintã adevãrate îndemnuri la
o lecturã interesantã.

Andrei Chiricã

Preºedintele S.C. MobilRom S.A.

YTONG

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

13

S.P. nr. 85/2000

Oraºe distruse

Între istorie ºi ideologie
SABIN DRÃGULIN

Adevãrul nu poate fi ascuns;
Cineva a ales durerea,
Inutilul s-a produs.
W. H. AUDEN

Unul dintre cei mai importanþi
teoreticieni ai regimului totalitar este C.J.
Friedrich. Autorul a publicat în anul 1954
lucrarea Totalitarianism în care enumera
cinci cerinþe de care depinde existenþa unui
sistem totalitar. Acestea sunt: (a) o ideologie
oficialã; (b) un singur partid politic controlat
de o oligarhie; (c) monopolul guvernamental
asupra armamentului; (d) monopolul guvernamental asupra mass-media ºi (e) un sistem
de poliþie terorist.1 Întrebarea care se pune
este dacã în România aceste condiþii pot fi
identificate în interiorul regimului comunist.
Pentru a rãspunde cu argumente este absolut
necesar sã facem recurs la istorie. Dupã 23
august 1944 statul român întoarce armele
împotriva Germaniei. Acest eveniment istoric
de mare importanþã este opera regelui Mihai I
ºi a fost realizat în speranþa cã România va
avea o soartã mai bunã dupã încheierea
rãzboiului. Cu toate acestea armata sovieticã
ºi-a continuat ofensiva ºi a ocupat din punct
de vedere militar þara. Din acest moment este
adusã în prim-planul vieþii politice o
formaþiune politicã obscurã intitulatã Partidul
Comunist din România. Acest partid politic
care înainte de 23 august 1944 numãra
aproximativ 1000 de membri va ajunge în
numai trei ani sã îndeplineascã trei dintre cele
cinci cerinþe pe care Friedrich considera cã
sunt necesare pentru existenþa unui sistem
totalitar; devine singura forþã politicã, care
deþine monopolul asupra armamentului ºi a
mass-mediei.
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Pentru a demonstra opiniei publice
autohtone cã deþine controlul asupra
structurilor politice ºi administrative Partidul
Comunist din România îl obligã pe rege sã
abdice ºi ulterior sã pãrãseascã þara. Data de
30 decembrie 1947 a însemnat momentul
eliminãrii regimului monarhic constituþional,
ºi înlocuirea acestuia cu regimul republican.
Odatã cu eliminarea instituþiei regale va
începe în România aplicarea programelor care
vor conduce la apariþia poliþiei politice ºi
consacrarea unei ideologii oficiale. Demersul
pe care îl realizãm în acest articol are în
vedere modalitatea în care ideologia promovatã de partidul unic îºi gãseºte finalitatea
în planurile urbanistice care vor da o altã faþã
Bucureºtiului.
Gheorghe Gheorghiu Dej declara
imediat dupã proclamarea Republicii
Populare Române cã începe etapa strategicã
de desãvârºire a revoluþiei burghezodemocratice odatã cu deschiderea unei noi
etape istorice a înfãptuirii sarcinilor revoluþiei socialiste, a construirii socialismului în
patria noastrã. Aceste directive au fost
puse în practicã începând cu anul 1952 când a
fost emisã Hotãrârea Consiliului de Miniºtri
nr. 2449 în care se prevedea cã planul de
reconstrucþie a oraºului Bucureºti trebuie sã
oglindeascã avântul ºi înflorirea continuã a
economiei ºi culturii naþionale ºi sã creeze
condiþii pentru satisfacerea nevoilor materiale ºi culturale mereu crescânde ale maselor
de oameni ai muncii din Bucureºti. În acest
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proiect care prevedea schimbarea imaginii
oraºului se puneau la punct metodele prin care
trebuiau încheiate lucrãrile la noile cartiere de
blocuri: Balta Albã, ªoseaua Giurgiului,
Drumul Taberei, Ferentari, Ghencea, Berceni,
Bucureºtii Noi ºi Colentina. Este momentul sã
facem observaþia cã pe o perioadã de aproape
patru decenii Bucureºtiul a fost supus unui
susþinut proces de reconstrucþie. Acest proiect
urbanistic a început cu cartierele mãrginaºe
ale oraºului, însã cu trecerea anilor lucrãrile
de demolare s-au apropiat de centrul istoric al
acestuia. Astfel, dacã în prima fazã a proiectului au fost afectate terenuri virane, gropi de
gunoi sau cartierele mãrginaºe ale Bucureºtiului, vechile mahalale, în a doua fazã a
început un atac susþinut la însãºi istoria unei
comunitãþi.
În anul 1977 Nicolae Ceauºescu
anunþã începerea unui program de restructurare urbanã care vizeazã centrul oraºului.
Intenþia dictatorului comunist era de a crea un
Centru Civic care sã fie expresia imaginii
asupra omului avutã de regimul totalitar
comunist. Pornind de la concluziile specialiºtilor care au observat cã în centrul istoric al
Bucureºtiului clãdirile au rezistat ºocurilor
provocate de seism mult mai bine decât în alte
zone ale oraºului, Nicolae Ceauºescu a avut
ideea genialã de a-ºi construi al sãu mult
visat Centru Civic exact în aceastã zonã.
Punerea în practicã a proiectului s-a realizat în
liniile sale fundamentale între anii 1984-1989.
Latura ideologicã a acestui proiect a avut o
puternicã încãrcãturã. O altã observaþie
interesantã care trebuie fãcutã este cã acest
plan urbanistic nu a fost rezervat numai
Bucureºtiului putând fi regãsit ºi în alte oraºe
din þarã. Planurile fiecãrei sistematizãri au
fost stabilite la comanda diverselor eºaloane
ale puterii comuniste punându-se la dispoziþia
constructorilor toate resursele necesare pentru
realizarea proiectului. Dacã în capitalã

punerea în practicã a planului de urbanism a
fost îndeaproape observat de Nicolae
Ceauºescu ºi apropiaþii sãi, în judeþe aceste
atribuþii au revenit secretarilor de partid.
Dacã dorim sã fim cinstiþi trebuie sã
recunoaºtem cã proiecte de acest tip sunt
caracteristice tuturor regimurilor totalitare,
însã cu propriile particularitãþi. Pentru un
regim totalitar acest demers reprezintã o
chestiune de stat. În încercarea noastrã de a
exemplifica cu mai multã acurateþe dimensiunile dezastrului înaintãm urmãtoarele
exemple în ordinea anilor în care au fost
demolate:
1984  Biserica Albã-Postãvari ridicatã în
secolul XVIII, biserica Izvorul
Tãmãduirii ctitoritã în secolul XVIII,
mãnãstirea Cotroceni care are ca an de
înfiinþare 1679; casa Soare  1914,
reprezentativã
pentru
stilul
neoromânesc, casele Mirea, Ciortan,
Dobrescu etc. care sunt reprezentative
pentru stilul rezidenþial urban; hanul
Galben, ridicat în primele decenii ale
secolului XIX; ruinele Curþii Arse,
reºedinþã domneascã datând din 1775.
1985  Spitalul Brîncovenesc construit între
anii 1835-1837; biserica Pante-limon
ctitoritã în 1750; capela Sf. Mina de la
Institutul Medico-Legal construitã la
începutul secolului XX; biserica Sf.
Nicolae-Sîrbi de secol XVII.
1986  Biserica Sf. Nicolae Jitniþa, construitã
între anii 1711-1718; biserica adventistã
de ziua a ºaptea; mãnãstirea Vãcãreºti,
cu complexul monastic incluzând biserica, capela din casa domneascã (construitã între 1716-1722), galeria cu bolþi
largi, o bucãtãrie de varã datând din
secolul XVIII ºi alte clãdiri adiacente.
1987  Biserica Doamna Oltea construitã
dupã 1947; biserica Sf. Vineri Herascã
 construitã între 1644-1645; biserica
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Olteni de secol XVII; biserica Sf.
Spiridon Vechi datând din secolul XVII;
biserica Bradu Staicu înãlþatã în anul
1804.2
Aceste biserici, mãnãstiri, case sau
alte clãdiri sunt doar o micã parte din
monumentele istorice ºi arhitectonice care au
dispãrut pentru totdeauna. Imaginea terifiantã
pe care trebuie sã o fi vãzut un obiºnuit
cetãþean al Bucureºtiului nu putea sã nu
suscite o întrebare fireascã: De ce? Rãspunsul
implicã atât persoana dictatorului dar ºi ceva
mult mai profund care þine de natura
regimului. Pentru prima parte a rãspunsului
având în vedere natura psihicã a personajului
avut în discuþie putem considera cã proiectul
reprezintã o modalitate de expresie a propriei
concepþii despre lume ºi viaþã. Pentru a doua
parte a rãspunsului observãm cã pentru
regimul comunist sistematizarea centrului
istoric al Bucureºtiului are ca scop realizarea
a trei obiective: schimbarea mentalitãþii
colective a poporului român, prestigiul ºi
recompensa. Dar sã le luãm pe rând în
discuþie. Primul plan se înscrie în proiectul
comunist de realizare a omului nou, care sã
fie un supus umil al statului ºi regimului.
Noul individ nu trebuie sã aibã o conºtiinþã
proprie, moralitate sau individualitate. El
trebuie sã se încadreze într-un tipar prestabilit, imaginat de ideologii comuniºti în care
rolul sãu sã se rezume doar la a fi un
instrument aflat la dispoziþia sistemului. Al
doilea plan care aduce în discuþie elementul
de prestigiu îºi are un loc aparte în cadrul
acestui proiect. Noua realizare trebuie sã
reprezinte un moment de mândrie naþionalã,
expresia existenþei omului nou, identificarea
concepþiei ideologice a partidului comunist cu
noul ansamblu arhitectonic. Realizarea unui
obiectiv de asemenea dimensiuni trebuia sã
fie expresia victoriei modelului comunist.
Al treilea element este recompensa.
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Noul complex urbanistic intitulat
Centrul Civic cuprindea Casa Poporului,
sedii ale administraþiei de stat (ministere,
departamente, oficii etc.), Biblioteca Naþionalã, complexul de fântâni arteziene la care se
adaugã magazine ºi blocuri cu apartamente3
care au un standard de finisaj ºi soliditate
peste medie. Casa Poporului reprezintã
centrul acestui univers ideologic în care
dictatorul trebuie sã aibã sub controlul sãu
direct toate structurile politice, economice ºi
militare ale statului. Proporþiile deosebite ale
clãdirii, gigantismul de netãgãduit este
expresia dorinþei lui Nicolae Ceauºescu de a
impune odatã pentru totdeauna respectul faþã
de propria persoanã. De aceea putem sã facem
observaþia cã aspectul ideologic are primatul
în faþa oricãrui argument de tip economic sau
social-uman. Numai la aceastã clãdire au
lucrat aproximativ 30.000 de oameni,
organizaþi în trei schimburi ºi supravegheaþi
dupã un regim militar. Este suficient sã dãm
ca exemplu Sala România cu o suprafaþã
totalã de 2186 m2, care reprezintã echivalentul
a 40 de apartamente, ºi care are o înãlþime de
7 metri. Nicolae Ceauºescu avea mai multe
birouri, în conformitate cu funcþiile pe care le
deþinea: comandant suprem al armatei,
secretar general al partidului etc. Dimensiunile uriaºe ale acestor birouri care acopereau sute de metri pãtraþi îl transformau pe
acel individ care intra pe uºa respectivelor
încãperi într-o persoanã insignifiantã aflatã la
bunul plac al dictatorului. Acest simbol al
regimului trebuia sã gãzduiascã ºedinþele
Marii Adunãri Naþionale, acel simulacru de
parlament în care potentaþii zilei veneau sã
asculte nepreþuitele indicaþii ale cârmaciului. Dimensiunile megalitice ale acestei
clãdiri simbolizeazã concepþia megalomanã a
dictatorului. În acelaºi timp finalizarea acestei
construcþii într-un termen foarte scurt nu
poate sã nu fie pusã în legãturã ºi cu senzaþia
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de nesiguranþã resimþitã de dictator care
percepea cã în jurul sãu nu mai exista aceeaºi
solidaritate. Supunerea oarbã de care dãdea
dovadã primul eºalon al puterii comuniste nu
implica ºi existenþa unei solidaritãþi naþionale.
Blocurile cu apartamente de lux
trebuiau sã gãzduiascã persoane atent
selecþionate din rândul tuturor categoriilor
sociale, care sunt astfel recompensate
pentru serviciile aduse regimului. Soliditatea
acestor clãdiri este un simbol al perenitãþii
sistemului politic. Totodatã tipul de
arhitecturã dã senzaþia de monolit, care
trebuie sã fie expresia organicitãþii între
regim ºi popor. Elementul de esteticitate este
aruncat fãrã menajamente într-un loc
periferic. Tot ceea ce conteazã este mesajul
transmis de regim întregii colectivitãþi pe
care o conduce în mod tiranic. Ansamblul
arhitectonic intitulat Centrul Civic este
expresia dorinþei regimului totalitar comunist de a-ºi crea, menþine ºi reproduce o
clientelã politicã, economicã ºi militarã. În
fond ierarhia care se instaureazã într-un
astfel de regim este simbolizatã de construcþiile inestetice, prea puþin confortabile ºi
nesigure care sunt blocurile de locuinþe.
Cartierele perioadei comuniste nu pot fi
considerate altceva decât dormitoare comune în care oamenii pot fi mult mai uºor
controlaþi de instituþiile statului ºi unde
existã o intimitate limitatã. În mod pervers
regimul a indus în conºtiinþa oamenilor un
nou tip de recompensã. Apartamentele din
blocurile epocii Gheorghiu Dej ºi Nicolae
Ceauºescu au fost construite într-o gamã
largã, în aºa fel încât sã reflecte bunãvoinþa regimului. De aceea de la aºa zisele
locuinþe de confort 3 ºi 4 se trece prin
diverse alte tipuri în care confortul creºte,
pentru ca virtuoºilor sã li se ofere posibilitatea sã locuiascã în noile apartamente construite în Centrul Civic.

Demolarea vechilor cartiere de vile ºi
case, care au fost construite din economiile
cetãþenilor de-a lungul mai multor zeci de
ani, a trebuit sã fie expresia fizicã aplicãrii
unui model ideologic specific unui stat
totalitar. Acesta îºi demonstreazã atotputernicia în faþa individului care este redus la
rolul unui instrument în mâna structurilor
statului. Un regim totalitar nu se poate
menþine decât prin cultivarea terorii. Însã
existã mai multe tipuri de expresie a acestei
modalitãþi de subjugare a cetãþeanului. Una
dintre acestea este alungarea sentimentului
de proprietate din conºtiinþa umanã. Deþinerea unei proprietãþi acordã fiecãrui om un
sentiment de siguranþã. Ei bine tocmai acest
sentiment de siguranþã este unul dintre cei
mai mari inamici cu care se confruntã un
regim totalitar. De aceea puterea politicã
trebuie sã aplice toate metodele pe care le
considerã necesare pentru ca sentimentul de
siguranþã sã fie înlocuit cu cel de nesiguranþã
ºi instabilitate. Pierderea propriei case în
care erai proprietar de drept ºi exilarea ta
într-un apartament în care deþii doar dreptul
de folosinþã ºi de unde în funcþie de
interesele regimului poþi oricând sã fii
alungat nu poate decât sã producã traume.
Sentimentul de dezrãdãcinare este un element important pe care guvernele comuniste
au încercat prin toate mijloacele sã-l
inoculeze în conºtiinþa oamenilor. Urmãtorul
pas este cultivarea acestui sentiment pentru a
se impune o atomizare în rândul indivizilor.
Efectul acestui demers ideologic este cã
solidaritatea de grup trebuie sã disparã, iar
tradiþiile ºi istoria comunã nu trebuie sã
reprezinte decât o formã a trecutului. Strada,
biserica, spaþiul comunitar trebuie sã nu mai
existe pentru a face loc unui univers rece,
sterp ºi stereotip, care nu aparþine omului sau
comunitãþii, ele aparþin numai regimului.
Aceastã schimbare bruscã ºi abruptã în
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modul de viaþã al oamenilor este expresia
maximã ºi de netãgãduit a voinþei partidului
de a impune un nou model de viaþã ºi o nouã
ierarhie a valorilor.
Noua generaþie trebuia sã nu aibã
acces la simbolurile trecutului istoric. Cei
care s-au nãscut dupã 1970 au fost educaþi
încã din fragedã pruncie în spiritul
colectivismului ºi nu a individualismului.
Organizaþiile de tineret promovate de Partidul Comunist Român (ªoimii Patriei ºi
Uniunea Tineretului Comunist) trebuiau sã îi
îndoctrineze pe tineri pentru a deveni membri
fideli ai regimului comunist. Noul tip de
societate în care trebuia sã trãiascã tânãrã
generaþie nu se baza pe valorile promovate de
pãrinþii sau bunicii lor. Sistemul comunist
trebuia sã fie singura alternativã ideologicã
îmbrãþiºatã de aceºtia. Prin introducerea
programului de sistematizare a oraºelor se
dãdea un avertisment foarte clar tuturor
nostalgicilor: prezentul aparþine partidului
pentru a servi dictatorului ºi nu cetãþeanului
purtãtor de drepturi individuale. Pentru a
încheia aceastã scurtã prelegere încerc sã fac
un mic joc de cuvinte pentru a spune cã, dacã
în trecut Bucureºtiul era considerat Micul
Paris iar un element definitoriu al acestuia
erau grãdinile acum, dupã ce tãvãlugul
comunist ne-a remodelat istoria, capitala s-a
transformat dupã chipul unui oraº comunist
asiatic sau replica schimonositã a unei banale
reºedinþe de raion, pentru ca elementul definitoriu sã devinã universul betoanelor.

CINE NE CITEªTE:
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pãrþi.
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Zona noului centru civic
VASILE TOCH
REGENERARE URBANÃ
Scopul regenerãrii urbane este crearea
la nivel local a unei societãþi afluente prin
dezvoltarea unei economii locale de mare
dinamism, capacitând participarea cetãþenilor la
toate procesele economice. Rezultatul acestei
acþiuni este redimensionarea ºi solidificarea
conceptului de cetãþean ºi punerea în miºcare a
unui volant economic ce va garanta dezvoltarea
urbanã pe termen lung.
Motorul regenerãrii urbane este restructurarea funcþionãrii autoritãþilor locale, cãrora le
revine în mod istoric administrarea localitãþilor.
La baza restructurãrii funcþionãrii autoritãþilor locale stau autonomia bugetarã,
transformarea autoritãþilor locale în furnizori de
servicii ºi renunþarea la funcþia de promotor/
investitor (cu excepþia cazurilor de parteneriate
cu sectorul privat) ºi transferarea riscului
investiþiilor cãtre sectorul privat, rezultând în
eliberarea autoritãþilor locale de sarcina grea a
finanþãrii dezvoltãrii urbane. Condiþiile de transferare a riscului impun contribuþiile private la
bugetul local al serviciilor.
Mecanismul investiþional al regenerãrii
urbane constã în deplasarea din zona
investiþiilor directe (investiþii bugetare, investiþii externe) cãtre investiþiile din interior, generate pe plan local ca urmare a creãrii lichiditãþii
financiare necesare, prin epuizarea sistemului
investiþiilor directe/bugetare (caracteristice etapei
iniþiale a regenerãrii urbane).
Tranziþia statutului autoritãþii locale de
la poziþia de investitor/promotor la poziþia de

furnizor de servicii ºi obþinerea lichiditãþii
financiare necesare atingerii fazei finale a
investiþiilor din interior (inward investment) se
poate realiza prin:
În ultimii ani, politica Uniunii Europene a urmãrit sã întrerupã dezvoltarea directã,
sã încurajeze investiþiile din interior ºi sã creeze
locuri de muncã. Este de preferat sã se susþinã
industria dezvoltãrii sectorului privat cu
finanþare intermediarã, îmbunãtãþirea mediului
înconjurãtor ºi pregãtirea personalului, lãsându-se în seama promotorilor particulari riscurile
ºi veniturile.
Continuând tendinþa de a transfera
riscurile cãtre sectorul privat, autoritãþile locale
vor cere constructurilor/promotorilor sã furnizeze infrastructura (spitale, drumuri, birouri)
pentru care beneficiarul plãteºte chirie. Pentru a
reduce ºi mai mult riscurile, se intenþioneazã ca
sectorul privat sã furnizeze beneficiarului,
sectorul public, un pachet total, incluzând întreþinerea, consumabilele ºi managementul clãdirilor pe baza unui contract de închiriere pe termen lung.
Este de preferat ca dezvoltarea imobiliarã îndreptatã cãtre construcþia de locuinþe din
sectorul public sã nu se mai afle sub autoritatea
localã. Orice finanþare este direcþionatã cãtre
asociaþiile de locatari care întâmpinã nevoile
sociale generale ºi specifice ale anumitor categorii. Asociaþiile sunt controlate de organizaþii
constituite ca parteneriate între sectorul privat ºi
autoritãþile locale ºi care furnizeazã bugetele
anuale ºi aprobã propunerile de scheme ale
asociaþiilor. Asociaþiile de locatari pot fi
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finanþate parþial prin alocaþii guvernamentale ºi
de asemenea prin împrumuturi bancare ºi
împrumuturi de la societãþi de construcþii.
Pieþele internaþionale se integreazã
rapid într-o singurã piaþã globalã. Þãrile în curs
de dezvoltare sunt din ce în ce mai implicate în
acest proces condus de dezvoltarea comunicaþiilor ºi tehnologia informaþiilor ºi de importanþa crescândã a conglo-meratelor financiare
internaþionale dispuse sã facã operaþiuni
comerciale ºi sã investeascã pe pieþele în curs
de dezvoltare. Într-adevãr, în þãrile în care se
doreºte comercializarea produselor financiare
investiþiile sunt aproape o necesitate. De asemenea este din ce în ce mai dificil pentru
investitorii internaþionali sã gãseascã vehicule
potrivite pentru investiþiile pe scarã largã care
sã îndeplineascã criteriile enumerate mai sus.
Þãrile în curs de dezvoltare care atrag finanþãri
internaþionale sunt cele care îºi îmbunãtãþesc
politicile macroeconomice, cele cu regimuri,
sisteme regulatoare care contribuie la creºterea
credibilitãþii în sensul creditãrii ºi în care existã
promisiunea unui mediu economic stabil. Trecerea la o societate de consum ºi aderarea la
grupurile de comerþ europene vor aduce României
reþele comerciale ºi furnizori de servicii internaþionali. Un sistem educaþional excelent, forþa de
muncã specializatã ºi bogãþia resurselor naturale
vor atrage investiþii interne ºi existã o varietate de
oportunitãþi la care dezvoltarea internaþionalã ºi
industriile de investiþii ºi construcþii pot participa ºi
pot obþine profit.
Se anticipeazã cã dezvoltarea iniþialã în
zonele desemnate va avea loc prin vânzarea de
perimetre pentru care finanþarea intermediarã
va fi furnizatã de instituþii ale Comunitãþii
Europene, precum BERD. Pe mãsurã ce va
spori încrederea în proiectele de dezvoltare ºi
valoarea terenului va creºte, vor exista oportunitãþi pentru parteneriate ºi dezvoltãri directe.
Finanþãrile pentru dezvoltãrile directe vor fi
furnizate de bãnci si investitori instituþionali.
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Dupã efectuarea cu succes a unei prime
etape de investiþii care se va concentra cu
predilecþie asupra îmbunãtãþirii ºi restructurãrii
infrastructurii ºi serviciilor ºi în mãsura în care
societãþile de dezvoltare create prin procedeele
descrise mai sus vor intra într-un ciclu pozitiv
de cheltuieli ºi venituri, se va trece la emiterea
de obligaþiuni municipale ºi subscripþie publicã,
adresate atât pieþelor de capital locale cât ºi
celor naþionale ºi internaþionale.
Formele tradiþionale ale dezvoltãrii
proprietãþii imobiliare apãrute în Occident
includ vânzarea directã de cãtre proprietari a
perimetrelor construibile cãtre promotorii
direcþi în funcþie de gradul în care aceºtia din
urmã sunt dispuºi sã îºi asume riscul pentru un
onorariu/profit/beneficii cât mai mare. Existã
de asemenea ºi etape intermediare. Începând de
la cea mai puþin riscantã opþiune etapele
intermediare sunt:
 Vânzarea de perimetre construibile.
Dacã proprietarul nu are experienþã,
resurse sau dorinþa de a îºi dezvolta proprietatea, o poate vinde direct unui promotor.
În acest caz nu existã nici un risc deoarece
preþul este plãtit imediat. Tranzacþia nu
include participarea proprietarului la
viitoarea majorare de valoare. Dacã s-au
obþinut certificatele de urbanism înaintea
vânzãrii, acest lucru va fi reflectat de preþul
perimetrului respectiv.
 Închirierea perimetrului construibil.
Asemãnãtoare cu vânzarea, deosebirea
esenþialã în ceea ce priveºte închirierea stã
în faptul cã proprietarul încaseazã o platã
capitalã iniþialã pentru venitul din renta
funciarã care va creºte pentru a crea o
investiþie mai valoroasã decât terenul
neocupat. Renta funciarã este de obicei
angrenatã la valoarea medie a chiriilor.
Posesorul amplasamentului va pãstra un
interes rezidual în proprietatea imobiliarã
creatã ºi, dupã expirarea contractului de

20

Oraºe distruse
închiriere a terenului. Proprietarul poate
prefera sã încaseze un bonus iniþial ºi renta
funciarã nominalã anualã. Aceastã platã va
fi mai micã decât cea obþinutã din vânzarea
directã dar proprietarul va avea un interes
rezidual la expirarea contractului.
 Parteneriate (Joint Venture). Dacã
proprietarul doreºte o participare mai mare
la riscul/venitul/profitul proiectului,
parteneriatul
oferã
un
procentaj
predeterminat de chirii. Prima taxã pe venit
corespunde rentei funciare. A doua tranºã
revine promotorului ºi reprezintã
beneficiile prestabilite referitoare la
costuri. Restul este împãrþit conform
contractului prestabilit.
 Dezvoltarea directã. Dacã proprietarul
perimetrului doreºte sã îºi asume un risc
mai mare pentru un venit maxim ºi control,
în anumite circumstanþe, el poate prelua
dezvoltarea directã cu finanþare oferitã
direct de investitor. Acest lucru se poate
face fie prin finanþare fãrã recurs, în care
finanþarea sa depinde de venitul existent,
fãrã legãturã cu dezvoltarea propusã sau
prin finanþarea construcþiei unde antreprenorul furnizeazã finanþarea contractului de
construcþie, valoarea terenului fiind
exclusã.
Valoarea terenului este datã de amplasament, cererea pieþei, certificatele de urbanism ºi
de climatul investiþional bine stabilit ºi sigur. Pe
lângã acestea promotorii ºi investitorii vor cãuta
terenuri cu titluri clare de proprietate, aprobãri
rapide, planuri complementare de dezvoltare
pentru zonele adiacente, accesibilitate, costuri
controlabile ºi o anumitã cale de recuperare a
investiþiei. Marketingul amplasamentelor ºi
oportunitãþile de dezvoltare cer pregãtirea unor
caiete de sarcini detaliate care sã încorporeze
aceste elemente esenþiale precum ºi obiective ºi
informaþii clar specificate.
Structura fizicã a unui oraº reprezintã

rezultatul unei interacþiuni complexe a
diverselor forþe economice ºi sociale aflate în
continuã schimbare datoritã presiunilor interne
ºi externe. Acestea trebuie recunoscute ºi luate
în considerare în funcþie de schimbarea
circumstanþelor. Oraºele capitalã însumeazã
toate aspectele comerþului naþional ºi reprezintã
pieþe de desfacere pentru tranzacþiile dintre þara
respectivã ºi restul lumii. Clãdirile din oraºe au
roluri funcþionale ºi estetice. Ele sunt oferite
rezidenþilor ºi oamenilor de afaceri de cãtre
sectorul public pe baza unor taxe/contribuþii,
prin intermediul promotorilor particulari care
folosesc finanþãri oferite de investitori sau
printr-o combinaþie a mijloacelor descrise mai
sus.
Dezvoltarea proprietãþii imobiliare
înseamnã achiziþionarea clãdirilor în care trãim,
muncim, ne jucãm ºi facem afaceri. Dacã unele
dintre aceste facilitãþi poate sunt construite
ºi/sau se aflã în proprietatea directã a
ocupantului, de obicei acesta doreºte sã evite
situaþiile care implicã blocarea capitalului
rulant sau nu are suficiente resurse sau credit,
cãutând pe piaþa de proprietãþi imobiliare o
locaþie convenabilã în regim de închiriere.
Proprietãþile imobiliare s-au dovedit a fi un bun
vehicul investiþional pentru investitorii care au
nevoie de un venit anual care sã demonstreze o
creºtere importantã pe termen lung ºi care sã
poatã fi vândut la o datã ulterioarã. Procesul
dezvoltãrii de proprietãþi imobiliare implicã
cuplarea de investitori cu potenþialii chiriaºi/
clienþi ºi este rolul promotorului sã facã aceastã
cuplare într-un mod cât mai eficient cu putinþã,
þinând cont de piaþa localã. Pentru acest serviciu
promotorul va primi un onorariu direct
proporþional cu riscul asumat. Pentru ca
implementarea procesului de dezvoltare sã aibã
succes este necesar ca detaliile privitoare la
titlurile de proprietate asupra perimetrelor,
certificatele de urbanism ºi aranjamentele
financiare sã se desfãºoare în paralel, lucru
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extrem de dificil, þinând cont cã finanþarea
depinde de obicei de gãsirea unui beneficiar
destul de puternic pentru a satisface cerinþele
investitorului.
Sursele finanþãrii includ instituþii financiare, promotori, bãnci, antreprenori ºi publicul
larg. Criteriile procesului de investiþie includ
factori precum creºterea cumulativã a capitalului ºi a venitului, minimalizarea riscului,
profit ºi lichiditãþi într-o mãsurã ce depinde de
circumstanþe individuale. Instituþiile financiare
au datoria faþã de acþionari sã evite riscul ºi de
obicei investesc în proiecte sigure.
Promotorii mãsoarã profitul în relaþie
cu riscurile. Bãncile sunt în general interesate în
finanþãri de proiecte pe termen mediu ºi scurt,
garantate corespunzãtor ºi care realizeazã profit
pe fondurile avansate. Antreprenorii cautã
afaceri profitabile. Publicul investeºte în
calitate de acþionari în companii de proprietãþi
imobiliare, bãnci, companii de construcþii etc.
ºi, de asemenea, în calitate de contribuabili la
fonduri de asigurãri ºi pensii.
VEHICULELE IMPLEMENTÃRII
REGENERÃRII URBANE

Modelele generale, aplicate ca vehicule
pentru regenerarea urbanã sunt agenþiile ºi
corporaþiile de dezvoltare urbanã, configurate
ca parteneriate între autoritãþile locale ºi
sectorul privat, având flexibilitate comercialã
pentru a prelua ºi duce la bun sfârºit toate
activitãþile descrise mai sus.
Obiectivele generale ale agenþiilor/
corporaþiilor de dezvoltare includ, printre altele,
optimizarea oportunitãþilor de dezvoltare pentru
investitori, incluzând asigurarea unui statut
juridic clar al terenurilor, aprobarea accelerãrii
procesului de dezvoltare ºi furnizarea de
servicii garantate, formularea unui Plan de
Dezvoltare Economicã ce va încorpora principiile celei mai performante practici de planifi-
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care urbanã la standarde internaþionale, promovarea dezvoltãrii economice, managementul
procesului de dezvoltare urbanã, încurajarea
investiþiilor din surse naþionale ºi internaþionale, colaborarea cu primãriile în cazul operaþiunilor de dezvoltare din afara Agenþiei pentru
obþinerea unei dezvoltãri coerente.
Totodatã, Agenþiile au în vedere îmbunãtãþirea condiþiilor de mediu, crearea de noi
locuri de muncã, furnizarea de locuinþe noi ºi
promovarea renovãrii locuinþelor existente,
lãrgirea bazei atracþiilor culturale ºi turistice ce
va duce la crearea unei diversitãþi de oportunitãþi pentru investiþii ºi locuri de muncã, garantarea întreþinerii ºi managementului efectiv al
domeniului public conform celor mai înalte
norme calitative internaþionale.
Astfel de Agenþii ce opereazã în general
într-un climat de investiþii internaþional trebuie sã
beneficieze de centralizarea sistemului de acordare a certificatelor de urbanism ºi construcþie ºi
sã creeze un cadru propice pentru investitori ºi
promotori români ºi strãini ce implicã, printre
altele, existenþa unor terenuri cu statut juridic clar
care pot fi puse pe piaþã, rezolvare rapidã a tuturor
problemelor legate de controlul dezvoltãrii, statutul de Zonã de Interes Naþional cu caracter prioritar ºi furnizarea rapidã de servicii publice.
Totodatã, acestea trebuie sã abordeze
dezvoltarea cu flexibilitate, astfel încât sã poatã
rãspundã cerinþelor variate ale proprietarilor,
beneficiarilor, promotorilor ºi investitorilor ºi
sã coopereze cu proprietarii de terenuri pentru a
aduce terenurile respective în cadrul procesului
de dezvoltare. Exproprierea va fi luatã în considerare numai în cazuri extreme.
Este necesarã totodatã stabiliera unor
proceduri echitabile pentru determinarea valorii
reale de piaþã pentru terenuri.
Luând în considerare lipsa unei finanþãri iniþiale din sectorul public, Agenþia va
introduce proiecte iniþiale cât mai curând cu
putinþã în contextul Planului Economic de Dez-
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voltare stabilind în acelaºi timp un Fond de
Compensare pentru cazurile în care nu se cunoaºte proprietarul de drept al unui teren ce este
folosit pentru proiecte specifice.
Mecanismele de dezvoltare implicã asamblarea terenurilor ºi vânzarea lor cãtre promotori/
investitori împreunã cu un caiet de sarcini alcãtuit
pe baza Planului de Dezvoltarea Economicã.
Finanþarea îmbunãtãþirii infrastructurii se face prin
reþinerea profitului Agenþiei sau prin contribuþiile
promotorilor urmate de vânzarea de perimetre
construibile dotate cu utilitãþi cãtre investitori.
Pachetele de acþiuni pot fi vândute împreunã cu un
dosar de dezvoltare alcãtuit pe baza Planului de
Dezvoltare Economicã.
În acest caz Agenþia va acþiona în calitate de promotor când va atrage interesul beneficiarilor sau proprietarilor pe baza unei preînchirieri. Ea poate intra în parteneriate (joint
venture), fie ca entitate în sine fie împreunã cu
un promotor ales, pentru o cotã convenitã din
profit, stabilitã pe baza contribuþiilor financiare
ºi a riscurilor asumate.
Este important sã se recunoascã cã,
pentru a avea succes, Agenþia trebuie sã atragã
un volum important de investiþii internaþionale.
Pânã acum Bucureºtiul a atras un interes limitat
al investitorilor internaþionali ºi naþionali, dar
este clar cã strategia trebuie schimbatã dacã se
ia în considerare aducerea în þarã a unor investiþii semnificative.
Investitorii internaþionali ºi români sunt
interesaþi de o piaþã care sã poatã fi exploatatã,
de terenuri cu regim juridic clar care pot fi
puse pe piaþã, de capacitatea de a furniza partea
fizicã a investiþiei la timp, pe baza bugetului ºi
la standardele de calitate cerute, cu un minim
risc, precum ºi de lichiditate ºi o rutã de ieºire.
În primii ani de funcþionare Agenþia nu
va avea un impact major asupra pieþei. De aceea
este esenþial ca Agenþia sã fie în mãsurã sã ofere
terenuri cu un statut juridic clar ºi într-un cadru
propice investiþiei. Acest principiu de creare a

unui cadru propice investiþiei trebuie sã fie
principiul conducãtor în cursul primilor ani de
funcþionare a Agenþiei.
Date fiind cele aratate pânã acum, se
poate face o analizã a avantajelor/dezavantajelor/oportunitãþilor/pericolelor.
Avantajele sunt reprezentate de standarde educaþionale înalte, piaþa în formare, poziþia
strategicã a zonei în apropierea centrului oraºului ºi a sediului Guvernului ºi o bunã reþea
primarã a infrastructurii transportului public.
Din pãcate piaþa imobiliarã instabilã ºi
neconectatã la sistemul internaþional, piaþa de
investiþii slabã ºi netestatã ºi inflaþia ridicatã reprezintã dezavantaje importante ce fac ca, de multe
ori, oportunitãþile oferite de potenþialul de dezvoltare al pieþei, crearea unor posibilitãþi de investiþii
propice prestigioase în apropierea unei capitale
europene ºi a unor Zone Prioritare pentru stimularea investiþiilor ca ºi stimularea dezvoltãrii
economice a întregii Capitale sã prezinte mai puþin
interes. La aceste dezavantaje se adaugã pericolele
reprezentate de amestecul politic, eºecul în crearea
unui cadru, întârzierile în procesul avizãrii
proiectelor, imposibilitatea de a oferi terenuri cu
statut juridic clar ºi, nu în ultimul rând, oportunitãþile de investiþii existente în þãrile vecine.

VASILE TOCH  arhitect, Director al Agenþiei
Bucureºti 2000, Preºedintele Concernului
Britanic CBC Limited. Colaborator permanent
al revistelor de specialitate Architects Journal
ºi Scotsman.
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Tinereþea unui dictator
 fragment din lucrarea Ceauºescu  anii numãrãtorii inverse, în curs de elaborare 

PAVEL CÂMPEANU
L-am cunoscut pe Ceauºescu în
octombrie 1941 într-o celulã a Jilavei unde
eram închiºi vreo 20 de tineri, condamnaþi sub
acuzaþia de activitãþi pro-comuniste. Toþi ne
povesteam peripeþiile prin care trecusem pânã
a ajunge în vestita cazematã  nu însã ºi
viitorul dictator, pe atunci în vârstã de 23 de
ani, care pãstra în aceastã privinþã cea mai
deplinã tãcere.
Dedesubturile prezenþei lui Ceauºescu
la Jilava în acea perioadã aveau sã devinã
ceva mai puþin obscure dupã 1989 datoritã
unor documente de arhivã aduse la suprafaþã
de neobositul Stelian Tãnase.
Potrivit acestor documente, fiul
Scorniceºtilor ar fi intrat în vizorul Siguranþei
statului puþinã vreme dupã sosirea în Capitalã,
la vârsta de 15 ani. Foaia sa personalã nedatatã, cu nr. 2243, întocmitã de poliþia din
Slatina, consemneazã retrospectiv, în trecere,
momentul când pare sã se fi produs întâia lui
arestare: La 23 Octombrie 1933. Înaintat
Parchet. Trib. Ilfov cu adresa No. 109593
pentru acte de sabotaj ºi îndemn la grevã.
Din aceeaºi Foaie personalã rezultã cã, de-a
lungul a numai câteva luni, în 1934, când avea
doar 16 ani, el a fost în patru rânduri fie
arestat, fie deferit justiþiei. Contactele lui atât
de dese cu Siguranþa pot sugera o activitate
subversivã trepidantã, dar ºi o flagrantã lipsã
de prudenþã în desfãºurarea ei. Atât cât este
menþionat, conþinutul acestei activitãþi avea
un caracter în acelaºi timp minor ºi incoerent:
agitaþie de la om la om, colectarea de ajutoare
pentru cei închiºi, confecþionarea unor placarde, rãspândiri de manifeste etc.
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Întâia lui condamnare de duratã este
pronunþatã în 5 iunie 1936 de Tribunalul
Militar din Braºov. Motivaþia sentinþei este
consemnatã în Jurnalul de ºedinþã al
respectivei instanþe, pagina 56, punctul 19:
Acuzatul Ceauºescu Nicolae din Bucureºti,
strada Vasile Lascãr, Nr. 3 (Strada pe care
locuia Lucreþiu Pãtrãºcanu, coincidenþã care
nu presupune vreun contact între cei doi) este
culpabil de faptul de infracþiune la legea
pentru reprimarea unor noi infracþiuni contra
liniºtei publice, prin aceia cã în ziua de 15
ianuarie 1936 cu bunã ºtiinþã ºi intenþiune
frauduloasã a pãstrat asupra lui broºuri
clandestine incendiare, anume Raportul
tovarãºului Dimitroff, Discursul tovului
Molotov, Lumina vine de la rãsãrit, broºuri
gãsite cu ocazia percheziþiei ce i s-a fãcut în
comuna Ulmi judeþul Dîmboviþa ºi pe care le
pãstra în vederea rãspândirei în public în scop
de a provoca rãzboi civil ridicând pe locuitori
de a se înarma unii contra altora, fapt calificat
crimã.
Procesul includea 18 inculpaþi de
vârste apropiate iar în comuna Ulmi nu îºi
aveau domiciliul legal decât 4 dintre aceºtia:
Dumitrache Gheorghe, Chiþu Nicolae, Toma
A. Toma ºi Bãleanu Gheorghe, dar nu ºi fiul
lui Andruþa ºi al Alexandrinei. Totuºi
percheziþia se efectueazã conform documentului citat la o adresã neindicatã, care îi este
astfel, în mod indirect, atribuitã lui Ceauºescu.
Dacã acesta locuia concomitent ºi în Capitalã
ºi la þarã, iar Siguranþa cunoºtea ambele
adrese, atunci este neclar de ce în Foaia lui
personalã nu figureazã decât cea de la
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Bucureºti.
Pe aceiaºi paginã a Jurnalului de
ºedinþã punctul 20 menþioneazã în continuare
cã infracþiunea a fost sãvârºitã pe un teritoriu
aflat sub stare de asediu, punctul 21 cã
acuzatul nu are circumstanþe atenuante ºi
punctul 22 cã el comisese infracþiunea înainte
de a fi împlinit 20 de ani. Mai departe, punctul
23 vine în completarea punctului 19 cu noi
motivaþii ale condamnãrii: Acuzatul susnumit (N.B.: Ceauºescu) este culpabil de faptul
de participare la asociaþiuni secrete, prin
aceea cã fãcând parte din partidul Uniunea
Tineretului Comunist, partid dizolvat cu
intenþiune culpabilã ºi bunã ºtiinþã în scop de
a eluda dispoziþiunile legii a participat la
consfãtuirile clandestine ce s-au þinut... în
cursul lunei Ianuarie 1936, cu care ocaziune
sau recrutat noi aderenþi în persoana tinerilor
Toma A. Toma, Bãleanu Gheorghe ºi Chiþu
Nicolae, în scopul de a înfiinþa noi nuclee
comuniste.
La câþiva ani buni dupã aºezarea în
Capitalã tânãrul vlãstar al Scorniceºtilor pãrea
sã ducã încã o existenþã hibridã, urbanoruralã, atât în privinþa domiciliului cât mai
ales în cea a segmentelor sociale spre care se
îndreaptã cu predilecþie activitatea lui
politicã. El nu încearcã sã iasã din lumea
imundelor mici ateliere de cizmãrie angajându-se într-o fabricã  de pildã la Mociorniþa  ceea ce i-ar fi conferit un statut social
proletar, ci îºi cautã posibili prozeliþi în
mediul din care nu izbuteºte sã se smulgã.
Dupã peste 3 ani de la pãrãsirea satului
Ceauºescu rãmâne un declasat, condiþie socialã care nu îi va marca doar adolescenþa, ci
întreaga viaþã.
Revenind la Jurnalul de ºedinþã, el
conþine o inadvertenþã, de substanþã: Ceauºescu
nu putea face parte din partidul Uniunea
Tineretului Comunist pentru simplul motiv
cã un asemenea partid nu exista, fiind în

schimb, dupã toate probabilitãþile, membru al
Uniunii Tineretului Comunist, organizaþie
creatã de PCR pentru a-l apropia de tânãra
generaþie. În episodul de la Ulmi se disting
douã linii de acþiune: depozitarea câtorva
broºuri neautorizate ºi þinerea unei reuniuni
clandestine. Ambele fuseserã iniþiate de
Ceauºescu, încheindu-se cu un eºec inseparabil de felul cum acesta le-a organizat.
Principala lui carenþã ca organizator o
constituie în aceastã împrejurare nerespectarea unor reguli elementare ale activitãþii
subversive. Iatã, spre ilustrare, câteva
asemenea reguli încãlcate cu acest prilej:
1. Atragerea de noi aderenþi se face în mod
individual, nu colectiv.
2. Sistemul de bazã al legãturilor este la
rândul sãu individual, funcþionând sub
forma unor întâlniri în doi, pe strãzi puþin
circulate.
3. Reuniuni mai largi au loc foarte rar, în
case riguros verificate.
4. În asemenea ocazii numãrul participanþilor este cât mai restrâns, putându-se ridica
numai în mod excepþional la 5-6. O ºedinþã
la care iau parte 18 persoane este, în acest
context, inimaginabilã.
A doua operaþie, concomitentã, confiscarea broºurilor, suscitã probleme tot atât de
complicate.
Este de presupus cã îndreptându-se
spre Ulmi Ceauºescu mai vizitase anterior
aceastã comunã, unde avea anumite cunoºtinþe pe care se baza pentru a fi gãzduit ºi
hrãnit ºi pentru a depune pachetele în chestiune. Operaþia transportului era de douã ori
contraindicatã. În primul rând se adãuga la
riscurile inerente unei astfel de acþiuni un
considerabil risc suplimentar. Iar în al doilea
rând, distribuirea unor broºuri clandestine
care sã ajungã pe mâna unor persoane
interesate în lectura lor avea ºanse de succes
sensibil mai mari în vãlmãºagul marelui oraº
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decât într-o micuþã aºezare sãteascã unde
fiecare era la curent cu orice miºcare a
fiecãruia. Asumând riscuri inutile, iniþiatorul
acestor acþiuni predestinate eºecului
transportã broºurile din locul care oferea
condiþiile cele mai favorabile pentru difuzarea
lor într-un loc unde asemenea condiþii erau
practic excluse.
Mai presus de prezumþii rãmâne faptul
cã Ceauºescu nu ºi-a îndeplinit misiunea
primitã înlocuind distribuirea broºurilor cu
depozitarea lor într-un loc care se va dovedi
grabnic inadecvat. O ipotezã alternativã, însã
ºi mai plauzibilã, ar fi cã iniþiind cele douã
acþiuni de la Ulmi intempestivul învãþãcel al
tainelor conspiraþiei nu îndeplinea nici o
misiune, ci se conforma impulsurilor sale
strict personale. Iar aceste impulsuri prefigurau profunda lui incapacitate de a se lãsa
condus, având drept corolar o insaþiabilã
apetenþã de a conduce.
Satisfacerea acestor impulsuri îºi
gãseºte o ambianþã mai prielnicã printre
cogenerii sãi rurali decât în rândul tinerilor
muncitori industriali. De aici ºi propensiunea
spre gesturi de rebeliune pe cât de joase pe
atât de gratuite. El comite un astfel de gest în
cursul procesului cu care se încheie episodul
de la Ulmi. Incidentul este descris în Jurnalul
de ºedinþã, pagina 31: La ordinul preºedintelui, dat gardei, de a scoate din sala de
ºedinþã pe acuzatul Tarnovski Vladislav zis
Vladimir, acuzatul Ceauºescu Niculae sa
revoltat, sa sculat în picioare ºi a protestat în
privinþa scoaterii din ºedinþã a acuzatului
Tarnovski spunând: Atunci noi ne solidarizãm
cu toþii, ºi întorcând spatele instanþei a
îndemnat ºi pe ceilalþi acuzaþi sã-l urmeze.
Comisarul regal, colonelul ªtefan Stroia,
intervine ºi cere judecarea pe loc a protestatarului pentru ultraj adus instanþei propunând, pentru susþinerea acuzãrii, doi martori
din audienþa care urmãrea dezbaterile. La
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rândul lor, avocaþii propun ºi ei doi martori ai
apãrãrii tot dintre persoanele aflate în salã.
Prin sentinþa Nr. 187 Consiliul de
Rãzboi al Corpului 5 de Armatã Braºov îl
declarã pe provocatorul incidentului culpabil
de faptul de ultraj ºi fãcând aplicaþiunea art.
182, 63 Cod Penal ºi 114 CJM, cu unanimitate de voturi îl condamnã la 6 (ºase) luni
închisoare. În final Tribunalul militar îi
achitã pe ºase dintre cei 18 acuzaþi
condamnându-i pe ceilalþi la pedepse între 6
luni ºi doi ani închisoare, plus o serie de
amenzi. Verdictul maxim, doi ani, este
pronunþat împotriva lui Tarnovski ºi
Ceauºescu. Aproape toþi cei condamnaþi,
inclusiv acesta din urmã, introduc recurs, care
va rãmâne însã fãrã efect.
Adevãratul epilog al întregii întâmplãri se va consuma însã dupã trecerea a încã
doi ani. Din închisoarea Doftana, unde îºi
ispãºea pedeapsa, organizatorul acþiunilor
desfãºurate la Ulmi îi adreseazã la 2 martie
1938 Primului preºedinte al Tribunalului
Militar urmãtoarea scrisoare olografã (purtând viza 206 din 18/3/1938 a unui director
care semneazã indescifrabil):
Domnule Prim Preºedinte
Subsemnatul Ceauºescu Niculae actualimente deþinut în Penitenciarul Doftana
Jud. Prahova, condamnat la 2 (doi) ani
închisoare corecþionarã, în ziua de 5 iunie
1936, prin mandatul No 11.107 emis de cãtre
Onor Tribunalul Militar al Corp V Armatã
Braºov, vã rog sã binevoiþi a dispune sã mi-se
socoteascã privinþa de 10 (zece) luni,
executatã de la 31 ianuarie 1936, când am
fost depus la închisoarea Braºov ºi pânã la 9
decembrie 1936, când sa respins recursul.
Cu respect Ceauºescu Niculae
2 Martie 1938  Doftana
Dumisale D-lui Prim Preºedinte al Trib.
Militar al Corpului V Armatã.
Iniþiativa se dovedeºte rodnicã, ºi
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chiar într-un timp record. La data de 5 aprilie
1938 Tribunalul Militar al corpului 5 de
Armatã Braºov emite sentinþa cu Nr. 240 prin
care admite contestaþia înregistratã cu Nr.
296/95/1938 fãcutã de condamnatul Ceauºescu
Niculae din Închisoarea Doftana ºi computã
pedeapsa de 6 luni închisoare în pedeapsa de
2 ani închisoare, scãzându-i-se pedeapsa
executatã din pedeapsa de 2 ani ºi 6 luni.
Din documentele consultate nu reiese
data la care solicitantul graþierii este pus în
libertate. Prima urmã lãsatã de el în acest
interval este relevatã în adresa 23613 din 4
august 1943 prin care Direcþia Poliþiei
propune internarea lui în lagãrul de la Tîrgu
Jiu. Schiþându-i întreaga carierã clandestinã,
adresa menþioneazã ultima arestare a lui
Ceauºescu, petrecutã în 1939, probabil între
1 mai când, în propria lui versiune, a luat
parte la demonstraþia desfãºuratã cu acel
prilej în faþa Palatului Regal, ºi august, el
fiind condamnat de Curtea Marþialã a
Capitalei prin sentinþa nr. 2696 din 22 August
1939 la trei ani închisoare ºi 20.000 lei
amendã (echivalatã cu 200 zile de închisoare).
Executarea pedepsei, inclusiv prevenþia, i se
calculeazã de la 3 august 1940. Dacã sentinþa
a fost pronunþatã în august 1939, atunci nu se
ºtie ce s-a întâmplat cu el în anul scurs pânã în
august 1940, de când începe calcularea
executãrii pedepsei. Limpede este faptul cã el
va petrece între zidurile închisorii bãnãþene
un an ºi jumãtate, adicã pânã la 3 august 1943,
data când îi expira condamnarea. La aceastã
datã el nu este însã pus în libertate ci, dupã o
scurtã haltã la Vãcãreºti, aºa cum ceruse
Direcþia Poliþiei, este internat în lagãr, potrivit
notei nr. 5332 din 14 august 1943, semnatã de
comandantul acestuia, colonel Leoveanu. El
va rãmâne în efectivul grupei a 7-a  rezervatã
celor suspectaþi de simpatii comuniste  exact
un an, pânã la 23 august 1944.
Astfel, pânã la vârsta de 26 de ani

Ceauºescu a petrecut 6 ani în detenþie ºi unul
în domiciliu forþat (dacã aceastã mãsurã a fost
pusã realmente în practicã). Este un bilanþ cu
adevãrat impresionant la care însã eroul lui nu
a fãcut nici cea mai vagã aluzie în timpul
scurtei noastre întâlniri de la Jilava. Aceastã
discreþie nu a reprezentat atunci efectul unui
simplu capriciu de moment, ci a devenit mult
mai târziu o coordonatã a modului cum ºi-a
conceput propriul sãu cult. Imprimatã retoricii
oficiale de dupã 1965, aceastã discreþie
îngreuneazã considerabil studiul dictaturii
ceauºiste. Datoritã gradului în care a fost
personalizatã, studiul asupra acestei dictaturi
este inseparabil de studiul asupra dictatorului.
Din pãcate însã, chiar documentele
poliþieneºti nu exceleazã întotdeauna prin
rigoare, ele nu pot fi folosite fãrã o anume
circumspecþie. Inadvertenþele încep de la
datele cele mai elementare, dar esenþiale. De
exemplu, în diverse documente, Ceauºescu
este botezat uneori Ciauºescu, alternativ
Nicolae ºi Niculae, ba într-un rând Nicolae
Andruþa; anul naºterii este constant 1918, nu
însã ºi ziua care oscileazã între 26 ºi 6
ianuarie; comuna de originã este de regulã
Scorniceºti, dar prin abatere ºi Scorneºti,
mamei i se pune cu frecvenþe egale numele de
Alexandrina ºi Alexandra, tatãlui de Andruþa
ºi Andruþã, dar ºi Andrei; rubrica Membrii
de familie îi ignorã pe copiii prolificului
cuplu cu o excepþie, unicã, a surorii Niculina.
Fiecare contact cu poliþia rãmâne consemnat
într-o Foaie personalã cu rubrici fixe. Potrivit
aceloraºi hârtii, de-a lungul a circa 4 ani
Ceauºescu ar fi schimbat nu mai puþin de opt
domicilii: str. Popescu Assan nr. 2, Calea
ªerban Vodã nr. 15, Calea ªerban Vodã nr. 11,
str. Vasile Lascãr nr. 3, Calea Victoriei nr. 89,
str. Nisipari nr. 4, comuna Ulmi  Dîmboviþa
unde i se face percheziþia domiciliarã în
ianuarie 1936 ºi Scorniceºti  Olt unde i se
fixeazã domiciliul obligatoriu. În mãsura în
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care corespund realitãþii, desele schimbãri de
domiciliu, implicând probabil schimbãri ale
patronilor, dezvãluie sub încã un aspect
instabilitatea vieþii pe care o ducea la oraº
inadaptabilul vlãstar al satului oltenesc.
Pe lângã asemenea confuzii de naturã
birocraticã, documentele în cauzã conþin ori
relevã ºi erori de substanþã dintre care unele
au fost menþionate în trecere.
Cel mai elocvent exemplu al
dezordinei care se fãcea simþitã în activitatea
organelor represive ale timpului îl constituie
iluzoria dispariþie a viitorului dictator. Alarma
este datã la 3 august 1942 prin adresa nr.
12646 a direcþiunii Poliþiei Judiciare din
Direcþiunea Generalã a Poliþiei care, sub
semnãtura directorului ºi a ºefului serviciului,
ambii generali, cere în legãturã cu numitul
Nicolae Ceauºescu... sã se facã noui cercetãri
pentru aflarea sa, raportându-mi de urgenþã
rezultatul. Personajul dispãrut aflându-se în
acel moment încarcerat de 6 luni în
penitenciarul de la Caransebeº, jandarmii nu
au dificultãþi prea mari pentru a-l descoperi.
În consecinþã, la 29 august 1942 documentul
cu nr. 16225/8/593 intitulat Buletin
consemneazã sub aceleaºi douã semnãturi
urmãtorul ordin: Întrucât numitul Ceauºescu
Nicolae prevãzut în ordinul Nr. 4319/23406/
942 fiind gãsit, urmãrirea se revocã. De altfel
cei doi generali nu îl cautã pe prezumtivul
dispãrut numai cu ajutorul jandarmilor din Olt
ci lanseazã încã din 3 iunie 1942, cãtre
Penitenciarul Caransebeº, unde acesta se
gãsea închis, urmãtorul apel purtând numãrul
6091: Am onoarea a vã ruga sã binevoiþi a
dispune sã mi se arate dacã numitul
NICOLAE CEAUªESCU se aflã încarcerat la
acel penitenciar. Apelul rãmâne fãrã rãspuns,
dovadã: jandarmii vor fi alarmaþi de abia dupã
trecerea a încã 2 luni.
Capitolul lacunelor este cu siguranþã
mai bogat decât apare în acest inventar. El nu
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anuleazã totuºi relevanþa de ansamblu a
respectivelor documente, dar impune
utilizarea lor cu multã precauþie. Ele semnaleazã ºi o serie de fapte neîndoielnice din acea
perioadã în acelaºi timp hotãrâtoare pentru
formarea viitorului purtãtor al sceptrului ºi
atât de puþin cunoscutã.
Tãcerea pãstratã de el în cursul
întâlnirii de la închisoarea militarã nu a
constituit un simplu capriciu momentan. Ea a
cãpãtat ulterior valenþele unei linii de
conduitã, generând întinsele pete albe din
biografiile lui oficiale, dar ºi debarasarea lui
sistematicã, dupã 1965, de toþi cei care îl
cunoscuserã de aproape în acea perioadã.
Feciorul Alexandrinei ºi al lui Andruþa nu
lasã de-a lungul deceniilor sã-i scape nici o
amintire despre viaþa de familie în casa
pãrinteascã, despre relaþiile cu numeroºii sãi
fraþi ºi surori pe care avea sã-i promoveze mai
târziu fãrã zgârcenie, ori cu pãrinþii, nici
mãcar în necroloagele rostite la moartea
acestora; el nu-ºi exprimã gratitudinea faþã de
învãþãtorul sau învãþãtoarea care i-a dezvãluit,
e drept, cu un succes modic, misterele
alfabetului; nu povesteºte cine dintre copiii
satului i-au fost cei mai apropiaþi prieteni 
dacã a avut astfel de prieteni; ce ori cine l-a
împins sã pãrãseascã locul natal ºi sã se
îndrepte nu spre Ruºii de Vede ori spre
Slatina, ori spre Craiova, ci spre Bucureºti; la
ce datã a descins acolo ºi cine i-a ghidat
primii paºi prin jungla Capitalei; cum a ajuns
ucenic în mici ateliere de cizmãrie ºi nu
muncitor într-o fabricã, fie ea de încãlþãminte;
cine i-a fost primul meºter, ori meºterul cãruia
i-a rãmas cel mai îndatorat în ale meseriei º.a.
O negurã la fel de impenetrabilã
ascunde urmele întâilor sãi paºi în Uniunea
Tineretului Comunist (UTC) ºi în Partidul
Comunist. De-a lungul întregii sale vieþi
Ceauºescu nu a gãsit nici un cuvânt de spus cu
privire la circumstanþele debuturilor lui în
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activitatea ilegalã: când, unde, în legãturã cu
ce eveniment, împreunã cu cine ºi îndeosebi
la al cui îndemn. Ca ºi cele private, amintirile
sale politice sunt cu desãvârºire depopulate,
potrivit viziunii lui astfel rectificate nimeni nu
l-a atras în aceastã sectã la care el a aderat din
propria-i voinþã ca ºi cum nu existase cu
adevãrat ºi înainte de adeziunea lui.
Disimularea rolului trãit  cel de începãtor,
deschide spaþiul pentru rolul dorit  cel de
întemeietor. În memoria lui, mãrturisitã sau
oficializatã, nu zãboveºte nici unul dintre cei
cu care s-a intersectat pe atunci în acest miniunivers câtuºi de puþin aglomerat. El nu
citeazã nume ale unora alãturi de care a
militat, a fost arestat, a fost condamnat, ori a
fost deþinut. Reperele politice ale tinereþii lui
pe care lãudãtorii sãi specializaþi vor fi
autorizaþi sã le invoce sunt în numãr de trei:
sfidarea Tribunalului Militar de la Braºov cu
prilejul procesului din 1936, includerea lui în
Comitetul Antifascist din România ºi rolul
sãu de organizator al demonstraþiei
desfãºurate în Bucureºti la 1 Mai 1939.
Autenticitatea primului reper este
confirmatã de nota lui Eugen Jebeleanu,
publicatã în presa timpului, ºi mai ales de
documentele citate anterior. Spre deosebire de
aceste documente, referirile propagandistice
de dupã 1965 reduc întreaga secvenþã la un
singur protagonist. Nu este menþionat numele
nici unuia dintre ceilalþi 17 coacuzaþi, nici
mãcar al bãiatului cu care se declarase solidar;
nu sunt amintiþi doamna Ecaterina Iordache ºi
ziaristul Emil Liþu care, aflaþi în asistenþã, au
acceptat sã depunã ca martori ai apãrãrii în
procesul de ultraj deschis pe loc împotriva
provocatorului acestui incident.
Celelalte douã repere omologate
pentru uzul biografiilor mitologizate reprezintã distorsiuni stridente ale rolului jucat de
Ceauºescu în desfãºurarea unor evenimente
reale. Primul dintre aceste repere este

cooptarea tânãrului ucenic cizmar în
Comitetul Antifascist Român. Autorii
biografiilor rituale amnezici la numele tovarãºilor de clandestinitate ai viitorului preºedinte, aveau astfel ocazia sã-l înfãþiºeze încã
în fragedã tinereþe alãturi de un George
Enescu, de un Mihail Sadoveanu ºi alþii. Din
Comitet fãceau parte ºi unii intelectuali procomuniºti, ca de exemplu profesorul universitar Petre Constantinescu-Iaºi, prinþul roºu
Scarlat Calimachi, sau tânãrul asistent universitar din Cluj Teodor Bugnariu. Cu prilejul
unei convorbiri desfãºurate în anii 80 la
domiciliul sãu din Bulevardul Dacia, de faþã
fiind ºi soþia lui, Dorli Blaga, Bugnariu mi-a
relatat povestea realã a relaþiilor dintre
Ceauºescu ºi respectivul Comitet. Pentru una
dintre reuniunile acestuia fusese programat un
salut din partea Casei de culturã a tineretului
care funcþiona în zona Foiºorului de foc.
Delegaþia tinerilor din care, aºa cum se
afirmase mai târziu, fãcea parte ºi odrasla
Scorniceºtilor, s-a prezentat, ºi-a aºteptat
rândul, dar din cauza unor dereglãri nu a mai
fost primitã ºi a plecat fãrã sã-ºi fi rostit
salutul. Prin urmare Comitetul Antifascist din
România a existat cu adevãrat; o vizitã a
ucenicului cizmar la sediul acelui Comitet a
avut de asemenea loc cu adevãrat, dar o vizitã
eºuatã; pretenþiile lui ulterioare de a fi fost
membru al respectivului Comitet reprezintã o
nãscocire purã; cu ajutorul acestei nãscociri el
îºi strãmutã tinereþea din ambianþa realã a
anonimilor sãi camarazi de confrerie conspirativã în proximitatea imaginarã a unor personalitãþi culturale de anvergurã naþionalã ºi
chiar internaþionalã.
Un alt reper al tinereþii dictatorului
omologat de cultul sãu este rolul lui de
organizator al demonstraþiei desfãºurate la 1
Mai 1939 în faþa Palatului Regal din
Bucureºti. Mitingul în chestiune  la care am
participat nemijlocit  a avut neîndoielnic loc
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ºi a fost cea mai mare manifestaþie de acest fel
din istoria României interbelice. Asumatã de
regimul naþional socialist în Germania ºi de
cel fascist în Italia, sãrbãtorirea zilei muncii
încetase sã mai reprezinte, în sine, un simbol
al ataºamentului la valorile democraþiei. Sub
semnul aceleiaºi desfigurãri avusese loc ºi
mitingul din capitala României. Convocatã de
organizaþia breslelor, înlocuitoare a sindicatelor, dizolvate ca ºi partidele politice,
demonstraþia era menitã sã dovedeascã
sprijinul de care se bucura dictatura regalã
printre salariaþi, ºi îndeosebi printre muncitori. Miile de participanþi erau strânºi într-o
coloanã care cobora dinspre Nord pe Calea
Victoriei spre Palat unde, dupã moda fascistã,
îl salutau cu braþul întins pe Carol al II-lea,
aflat în balconul dinspre biserica Kretzulescu,
rãspunzând cu acelaºi salut. Prin urmare
demonstraþia din 1 Mai nu poate fi socotitã ca
un moment glorios al luptei pentru democraþie în România, aºa cum a fost înfãþiºatã de
propaganda ceauºistã. Ea nu a fost iniþiatã de
PCR, ci de dictatura regalã. Ca de obicei în
asemenea prilejuri organizatorii, repartizaþi pe
zone ori grupuri, erau mulþi la numãr, nu ºtiu
dacã printre ei s-au nimerit ºi trimiºi ai PCR.
În faza pregãtitoare ºi pe parcurs am întâlnit
asemenea oameni  pe Costache Tiulescu ºi
pe Toºca Sherman, cei care m-au convocat, în
timpul manifestaþiei, pe strada Clemenceau,
în faþa sediului PNÞ, pe Ion Popescu-Puþuri,
viitor director al Institutului de istorie a PCR
ºi slujitor zelos al dictaturii ceauºiste, ºi pe
Alecu Iliescu, tatãl lui Ion Iliescu  dar nu ºi
pe Ceauºescu, ceea ce nu dovedeºte cã nu ar
fi fost ºi el acolo. Sigur este cã el nu organizase mitingul în totalitatea sa, ºi nici mãcar
participarea acelor câþiva care, ca ºi mine,
veniserã la îndemnul unor cunoscuþi apropiaþi
de Partidul Comunist.
Toate aceste aspecte le-am relatat în
1986 la colocviul Astrei din Sibiu unde
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versiunea oficialã fusese expusã de un
profesionist în materie, autor al unei cãrþi
purtând titlul Tinereþea unui revoluþionar.
Incidentul a fãcut ulterior obiectul unei
anchete iniþiþiate de tovarãºa Nae, secretar al
Comitetului judeþean PCR Sibiu.
Fostul ucenic cizmar nu îºi evocã
tinereþea amintind obscurele acþiuni la care
luase efectiv parte: pregãtiri de placarde,
depozitarea discursurilor tov. Molotov, strângerea de ajutoare pentru conducãtorii grevei
de la CFR aflaþi la închisoare ºi alte
asemenea, ci inventându-ºi roluri care îi
permiteau sã pãtrundã pe atât de râvnita scenã
a istoriei.
Autoportretul dictatorului tânãr este
astfel o combinaþie de invenþii ºi de omisiuni.
Invenþiile au o anume transparenþã, pe când
omisiunile, mult mai numeroase, rãmân în
genere indescifrabile. Nevoia lui de a-ºi ascunde
activitatea din tinereþe poate avea diverse
motive. Unul ar putea fi insignifianþa acestor
activitãþi, punând la îndoialã legenda
predestinãrii sale pentru fapte epocale.
Tinereþea lui realã nu este la înãlþimea aspiraþiilor sale. Alt motiv l-ar putea constitui insuccesele de tipul celor de la Ulmi: preludiul
infailibilitãþii mature nu poate fi failibilitatea
juvenilã. Reprezentând un har genetic, infailibilitatea nu se dobândeºte ºi nu se pierde, ea
nu poate fi precedatã de contrariul sãu.

PAVEL CÂMPEANU  sociolog, Director Executiv
al Centrului Independent pentru Studii ºi Cercetãri
Sociale, profesor la Universitatea Bucureºti. A
devenit membru al PCR înainte de al doilea Rãzboi
Mondial. A fost arestat ºi închis. printre lucrãrile sale
se numãrã analiza sociologicã a societãþilor staliniste
în patru volume The Sincretic Society, The Origins,
The Genesis ºi Exit publicate în SUA între 19801990.
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Paradigme, Parademonstraþii,
Paratrãsnete (II)
MICHAEL SHAFIR
2. Procurorul Niadruoj continuã
rechizitoriul.
Doamna Vrancea este opusul domnului Jourdain. Dacã ultimul constata cã a
vorbit toatã viaþa în prozã fãrã sã fi avut
habar, doamna Vrancea, dimpotrivã, pare absolut convinsã cã înþelege ºi foloseºte corect
noþiuni din jargonul ºtiinþific politologic ºi
sociologic. Ea este procurorul Niadruoj.
Doar locuieºte într-o þarã unde se scrie ºi se
citeºte de la dreapta la stânga.
Foc ºi parã îndreaptã doamna Vrancea
contra Alinei Mungiu ºi a volumului acesteia
Românii dupã 89: Istoria unei neînþelegeri.
Ce-i reproºeazã Alinei Mungiu? Cã nu foloseºte corect instrumentele ºtiinþifice când
ajunge la concluzia cã experienþa democraticã a României este nulã ºi cã doar o
dictaturã luminatã este potrivitã românilor.
Meritã sã scrutãm argumentele doamnei
Vrancea contra Alinei Mungiu. Domnia sa
ridicã obiecþii la faptul cã Mungiu citeazã din
Dumitru Drãghicescu ºi Constantin Rãdulescu-Motru atunci când face analiza României
interbelice, explodând indignatã cã cei doi
nu la «România interbelicã» se referã în
lucrãrile lor, apãrute, de fapt, încã înainte de
primul rãzboi mondial.1 Orice absolvent al
anului I de politologie ºtie cã analiza culturii
politice este atât sincronicã cât ºi diacronicã.2
Cu alte cuvinte, la ce perioadã istoricã se
refereau aceste analize are o importanþã
secundarã, ba este chiar lipsit de importanþã.
Importantã în analiza culturii politice este

constatarea (sau infirmarea) unor influenþe
peste veacuri, depistarea modului de inculcare
(socializare politicã) a cutumelor dominante într-o anumitã culturã politicã sau în
subculturile acesteia. Dar doamna Vrancea
pare sã nu aibã habar de noþiune, aºa cum este
ea corect folositã de specialiºti.3
Sã facem apel la tardivul mentor al
domniei sale. În (desigur trunchiatele)
amintiri ale lui Ion Petrovici, publicate în
1966, gãsim urmãtoarea remarcã: Cu toate
cã psihologia popoarelor e o ºtiinþã încã în
pruncie... totuºi un ochi atent ºi experimentat
ar fi putut desluºi, fãrã riscul amãgirii, unele
caractere distinctive, ce se întâlnesc în sânul
unei naþii, cu oarecare permanenþã ºi
generalitate. Am vorbit, în alte ocazii, de
însuºirea «bunului simþ», ca de o caracteristicã nobilã a poporului român... Însã, în
patrimoniul de calitãþi al poporului nostru 
patrimoniu în genere frumos ºi activ  s-au
mai gãsit ºi benghiuri de umbrã, însuºiri
negative, îndeajuns de generalizate, ºi cu o
duratã mai stãruitoare. Între acestea sunt
nevoit sã semnalez absenþa simþului de
exactitate, o boalã de care a suferit societatea
româneascã ºi de care se lecuia excesiv de
încet. Petrovici nu se referã aici, cum s-ar
putea crede cã aº insinua, la simþul de
exactitate în reproducerea fidelã a citatelor
sau în confruntarea cu surse înainte de a
pronunþa rechizitorii. Nu, pur ºi simplu se
referã la cunoscuta boalã a întârzierilor.
Scria Petrovici: În memoriile timpului se
povesteºte adesea cum, la prânzurile de la
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palat, boierii din Capitalã soseau, pe vremuri,
cu o orã mai târziu, ba chiar la audienþe se
prezentau veºnic cu întârziere, scuzându-se
c-un zâmbet încãrcat de duh ºi erudiþiune cã
«exactitatea e doar politeþea regilor ºi deci ea
nu se pretinde celorlalþi muritori». El
observa cã, de atunci se fãcuserã unele
progrese dar, în general, nu se schimbaserã
prea multe ºi Am cunoscut ºi mai încoace
diverse comitete care se convocau obiºnuit cu
o orã mai devreme, pentru a se putea începe
lucrul mãcar cu una mai târziu!.4 Ceea ce
Petrovici numea psihologia popoarelor s-a
numit mai târziu caracter naþional, ºi, din
motive strãine doamnei Vrancea, a devenit
mai târziu noþiunea de culturã politicã.
Criticarea Alinei Mungiu pe motiv cã ar uza
de ce scriau Drãghicescu sau RãdulescuMotru înainte de primul rãzboi mondial
pentru a descrie societatea româneascã din
perioada interbelicã  ba ºi cea post-comunistã, adaug  este nu numai irelevantã, dar
lipsitã de cunoºtinþe minime privind conceptul culturii politice. Cât despre sincronismul cutumei, nu se poate sã nu o fi frapat
pânã ºi pe doamna Vrancea în vizitele sale în
România post-comunistã.
În mod asemãnãtor procedeazã
doamna Vrancea ºi în ceea ce mã priveºte.
Domnia sa citeºte la surse. N-or fi acestea
chiar surse cu renume internaþional (pe acelea
le cam evitã sau nu le cunoaºte) dar, oricum,
surse foarte respectabile la nivelul diasporei
româneºti. ªi gãseºte în publicaþia Dialog,
editatã la Dietzenbach, Germania, de dr. Ion
Solacolu, cã subsemnatul a participat la o
masã rotundã organizatã cu colegi de la
Europa Liberã la 18 iunie 1991. Spre deosebire de colegii mei, scrie doamna Vrancea, am
susþinut cu aceastã ocazie cã antisemitismul
nu face parte din ideologia oficialã a
rãposatului FSN, ºi aceasta din simplul
motiv cã nu existã o ideologie oficialã. Ca
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mai apoi sã mã citeze cu totul anapoda
afirmând cã nu existã o ideologie socialã 
ca ºi cum aºa ceva ar fi posibil! Ce sã rãspunzi
la asemenea bazaconii? S-o trimiþi din nou pe
respectabila cercetãtoare la un minimum
obligatoriu de lecturi în problema ideologiei? Nu la Lenin, pe care, presupun, îl ºtie pe
dinafarã, dar la Hannah Arendt, la Karl
Mannheim, ºi mai ales la profesorul Martin
Seliger, printre ai cãrui studenþi am avut
onoarea de a mã numãra. Seliger deosebeºte
ideologia fundamentalã de cea operativã5
iar o ideologie oficialã nu este decât pandantul celei fundamentale. Am noutãþi pentru
doamna Vrancea: nici azi, la aproape zece ani
dupã masa rotundã sus-menþionatã, PDSR-ul,
aºa cum se numeºte azi, nu are o ideologie
oficialã. Cum nu o are aproape nici unul din
partidele post-comuniste din România. Aºa
cum este necesar sã se facã distincþia dintre
cultura politicã oficialã ºi cea de mase,
tot aºa se cere a deosebi între ideologia
oficialã ºi cea operativã.
Doamna Vrancea s-ar fi scutit de etalarea repetatã a ignoranþei dacã ar fi citit cu
atenþie textul Antisemitismului fãrã evrei.
Iatã citatul (p.29): Într-o perspectivã istoricã,
se poate afirma cã antisemitismul revine
îndeosebi în timpuri de rãsturnãri ce combinã
schimbãri sociale ºi economice cu schimbãri
internaþionale. În România, aceastã perioadã
de tranziþie nu va fi probabil una scurtã, ºi, în
consecinþã, antisemitismul ar putea supravieþui mult timp dupã dispariþia oricãror
rãmãºiþe ale unei prezenþe evreieºti în þarã. În
plus, ca o componentã a extrem-naþionalismului, antisemitismul joacã rolul substituirii
vacuumului ideologic produs în urma
dispariþiei ideologiei comuniste oficiale, cu
atât mai mult cu cât, în cazul special al
României, sub Ceauºescu ideologia oficialã a
fost cea a «comunismului naþional». În sfârºit,
antisemitismul poate servi ºi scopului

32

Politicã internã
«disculpãrii generale», sau a ceea ce se poate
numi ºi «externalizarea vinovãþiei». Cu alte
cuvinte, [antisemitismul serveºte scopului]
atribuirii vinovãþiei pentru toate suferinþele
suferite sub comunism strãinului (fie el evreu,
maghiar, sau occidental care, pasãmite, ar fi
vândut România la Yalta ºi, din nou, la
Malta. Iatã sensul referinþei pe care o fãceam
la absenþa unei ideologii oficiale. Probabil
cam mult pentru doamna Niadruoj.
Mulþi literaþi din România  cu
excepþia Alinei Mungiu ºi a lui Stelian Tãnase,
ºi el atacat de Ileana Vrancea6  sunt convinºi
cã postura politologicã nu necesitã studii de
specialitate. Ca ºi doamna Vrancea, ei fac uz
cu un libertinaj dezarmant de noþiuni de care
sunt cu totul strãini. Astfel, într-un mai recent
supliment al revistei 22, este publicatã o
prelegere susþinutã de domnul Manolescu la
Institutul de Studii Liberale la data de 21 iunie
1999. Titlul prelegerii preºedintelui Consiliului Naþional al PNL este Cultura politicã
liberalã dar conþinutul ei este mai degrabã
despre ideologia liberalã decât despre cultura
politicã.7 ªi domnul Manolescu este departe,
chiar foarte departe, de a fi un unicat între
literaþii români în aceastã privinþã.
Ceea ce îl scoate, totuºi din rând
este uluitoarea facilitate cu care pare dispus 
tocmai dânsul, un profesor universitar  sã
preia citate fãrã a le verifica veridicitatea.
Astfel, în recentul Precizãri necesare, domnia
sa scrie: acelaºi lucru îl credea atunci [în anii
'80] domnul Shafir, care socotea cã grupul
[Eugen] Barbu era compus din «neotradiþionaliºti» sprijiniþi de PCR, dar nu din
antisemiþi, cãci în România anului 1983 putea
fi vorba, cel mult, de un «antisemitism fãrã
evrei.»8 Citatul subsemnatului este o
preluare a celor afirmate de Vrancea în
Coerenþa la pagina 21, iar acel citat în
sinea lui o bunã exemplificare a colajului de
citate pe care cercetãtoarea din Ierusalim nu

ezitã sã îl facã, precum ºi încã un caz de
înþelegere niadruojianã. Despre antisemitismul fãrã evrei scrisesem în România:
politicã, economie, societate: Stagnare
politicã ºi schimbare simulatã, volum apãrut
în 1985, urmãtoarele: Nu este deloc improbabil [unfeasible] ca la Bucureºti sã avem de
a face cu o versiune româneascã a «antisemitismului fãrã evrei», pentru cã grupul «neotradiþionalist» condus de scriitorul Eugen
Barbu a încercat de câteva ori în cursul
ultimei decade sã reînvie antisemitismul.9
Trimiterea se fãcea la articolul Oamenii
arhanghelului revizitaþi: Formaþiuni antisemite în rândul intelectualilor României comuniste (vezi nota 21 supra), pe care îl publicasem în 1983.
Cum citeazã doamna Vrancea din
aceste douã lucrãri? Inocentã din punct de
vedere ºtiinþific asupra dezbaterilor de atunci
despre penetrarea «neo-tradiþionalismului» în
ideologiile ºi politica partidelor comuniste 
dezbatere datoratã unui clasic articol de Ken
Jowitt  cercetãtoarea scrie: Potrivit informaþiei oferite de dl. Shafir în 1983, «antisemitismul fãrã evrei» ar fi constituit unicul
defect al acestui «neo-tradiþionalism sprijinit
de partid», încolo ar fi fost un curent absolut
onorabil... Adepþii «neo-tradiþionalismului»
ar fi fãcut parte din aceeaºi familie spiritualã
cu adversarii lor, de care i-ar fi deosebit doar
gradul de liberalism ºi cosmopolitism:
adversarii «neo-tradiþionaliºtilor», «moderniºtii»,
erau mai liberali din punct de vedere politic ºi
mai cosmopoliþi din punct de vedere estetic.
(sublinierea domniei sale). Trimiterea ne duce
la pagina 233 a Oamenilor arhanghelului,
unde cititorul de bunã credinþã va constata cã
subsemnatul nu atribuia nicidecum diferenþa
între modernism ºi neo-tradiþionalism
micilor deosebiri între PCR ºi grupul Barbu,
aºa cum peticeºte citatele doamna Vrancea,
ci deosebirilor majore dintre grupul de la
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Sãptãmîna ºi cel al intelectualilor liberali din
care fãcea parte însuºi dl. Manolescu la acea
vreme. ªi va constata cã articolul se ocupa ºi
de reacþiile acestui din urmã grup la ofensiva
neo-tradiþionalistã. Cu alte cuvinte, acest
articol preceda cu aproape o decadã analiza
protocronismului produsã de Katherine
Verdery (care citeazã corect atât acest articol
cât ºi pe cel despre cultura politicã
intelectualã româneascã, unde diferenþa dintre
moderniºti ºi tradiþionaliºti este de
asemenea pe larg discutatã).10 O bunã parte
din aparatul ºtiinþific al acestui din urmã
articol face trimiteri elogioase la Monica
Lovinescu ºi Virgil Ierunca. Ceea ce nu o
împiedicã câtuºi de puþin pe doamna Vrancea
sã punã la antipod ceea ce ar fi scris subsemnatul cu cota spiritului critic din care fãcea
parte pe atunci domnul Manolescu, pentru a
nu mai vorbi de cota sus-reprezentatã în acea
perioadã de Virgil Ierunca ºi Monica Lovinescu.
Cum tot conferenþiazã doamna Vrancea
în limba ebraicã (aºa cum aflãm din autocitatele pe care le reproduce), presupun cã
este capabilã sã ºi citeascã în aceastã limbã.
Dacã aºa stau lucrurile, nu-mi rãmâne decât
sã o trimit la lucrarea de doctorat a
subsemnatului, ºi ea aflatã în biblioteca
universitarã de la Ierusalim, ºi sã o invit sã
caute referinþele la dl. Manolescu (cel din
acele vremuri), la soþii Ierunca ºi... la Ileana
Vrancea (pentru importantul aport adus
reabilitãrii lui Eugen Lovinescu).11 Dar pentru
a nu fi cãzut în pãcatul falsificãrii citatelor, nu
era ºi nu este necesar acest efort. Ar fi fost
îndeajuns ca doamna Vrancea sã fi reprodus
din Oamenii arhanghelului citatul în care
afirmam: nu existã nici un dubiu, de
exemplu, cã scriitorii antisemiþi mai-sus
discutaþi se bucurã de protecþia cercurilor
partinice precum ºi,  în continuarea acestui
citat  în rândul unor largi cercuri intelec-
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tuale la Bucureºti, se presupune cã relativblânda sancþiune a lui Barbu pentru plagiat
aratã cã este vorba de o decizie personalã a
conducãtorului partidului, sub posibila influenþã a puternicei sale consoarte (pagina 239).
Postura de niadruojism a doamnei
Vrancea (nu am spus impostura, ea
presupunând înþelegerea celor citite ºi
citate) o face pe cercetãtoare sã treacã total
cu vederea finalul articolului Oamenii
arhanghelului, care punea studiul de caz al
grupului Barbu în perspectivã comparativã,
bazatã pe teoria grupurilor de interes
(interest groups), sau grupãrilor de atitudine
sau afinitate, citând pe larg din literatura de
specialitate. Mai târziu, s-a vorbit în acelaºi
context de comunitãþi epistemice. Din
aceastã perspectivã politologicã pe larg
explicatã, afirmam: Cu alte cuvinte, activitatea grupurilor de interes este adeseori o
problemã de kto-kogo [cine pe cine?] care,
dezbrãcatã de înþelesul leninist al unui joc de
sumã nulã, devine problema unui cine
foloseºte pe cine, când, ºi cum (pagina 239).
Cum citeazã ºi înþelege doamna Vrancea
aceastã afirmaþie? Prin constatarea cã aº fi
eliminat RINOCERII din datele oferite drept
informaþie asupra României comuniste ºi
post-comuniste, ba mai mult, aº fi eliminat ºi
oficioasele rinocerilor. Bibliografia pe care
pasãmite am oferit-o cititorului occidental nu
ar fi citat niciodatã Scînteia atunci când am
prezentat «fenomenul antisemit» din epoca
Ceauºescu drept iniþiativa «formaþiilor
antisemite din sânul intelectualilor României
comuniste» care ar fi apãrut spontan în cadrul
procesului de «re-românizare», reuºind «sã
pãtrundã» de jos ºi sã capete «protecþia de
sus.»12
Orice cititor al cãrþii citate de doamna
Vrancea ºi al articolelor subsemnatului (din
nou, scuzatã fie-mi lipsa de modestie, primul
care a aplicat în Occident conceptul naþional-
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comunismului asupra cazului român13)
constatã cã lucrurile stau... invers. Am afirmat
întotdeauna cã procesul a fost iniþiat de sus,
spre sfârºitul perioadei dejiste, ºi exacerbat
sub ceauºism. Cum sã nu îl înþelegi pe Goma,
care scrie: Dar una este sã nu ºtii  ºi sã taci
(comportament normal); altceva sã negi ceea
ce nu cunoºti  în care caz ai un comportament de Buduca, acel cronicar literar al
Luceafãrului care se trezeºte scriind despre
texte pe care nu le-a citit.14 Dar e mult mai
grav  doamna Vrancea a citit ºi a combinat o
ignoranþã niadruojistã cu o rea-voinþã rar
întâlnitã.
Tot din aceste cauze, subsemnatul este
transformat de domnia sa într-un fel de
apãrãtor al Anei Pauker, precum ºi în inventatorul afirmaþiei despre mãmãliga care nu
explodeazã. Cititorul de bunã-credinþã va
constata, însã, cã figura Anei Pauker (mult
mai complexã decât ne ºi îmi închipuiam în
1985, aºa cum reiese din recentele articole ale
lui Robert Levy15), apare contrastând cu cea a
lui Gheorghiu-Dej în scopul demonstrãrii
faptului cã ambii erau staliniºti în perioada
începuturilor, Dej fiind mai acerb decât
Pauker în emularea modelului sovietic.16 Cât
despre ne-explozia mãmãligii, nu-mi pot
asuma meritele pe care mi le atribuie în
inventarea termenului ºi nici mãcar asupra
expunerii implicaþiilor pasivitãþii marii
majoritãþi a intelectualilor români din acea
perioadã, derivate din, ºi reflectate în, cultura
politicã a acelor intelectuali. În folosirea
termenului am citat precursori, iar pentru
analiza pasivitãþii acelei intelectualitãþi,
doamna Vrancea va gãsi destule referinþe în
volumele Pe unde scurte de Monica Lovinescu.17 Sã fi fãcut ºi Monica Lovinescu parte
din marea conspiraþie a denigrãrii imaginii
României?
Sã fi fost desele referiri la legionarismul îmbrãþiºat de PCR ºi ale sale fidele

slugi, de gãsit în articolele difuzate de
Lovinescu ºi Virgil Ierunca la Radio Europa
Liberã parte a acestei campanii? Dacã nu mã
înºel, cei doi soþi sunt eroii doamnei Vrancea, iar
doamna Vrancea eroina Monicãi Lovinescu! Cât
despre afirmaþia subsemnatului cum cã
doctrina legionarã a fost una cu rãdãcini
autohtone ºi nicicum un import implantat cu
forþa, doamna Niadruoj ar face mai bine sã
citeascã bibliografia menþionatã în sprijinul
afirmaþiei, printre altele în Oamenii arhanghelului, dar ºi în alte lucrãri pe care, dacã
le-a deschis, le-a închis tot atât de edificatã ca
înainte de a le parcurge.
3. Când pisicuþa devine tigru
Nu am nimic împotriva foºtilor
comuniºti care au vãzut în cele din urmã
lumina. Cu condiþia ca aceastã convertire sã
se facã la valorile democraþiei liberale (în
sensul larg al cuvântului liberal) ºi nu sã se
rezume la schimbarea unui trotuar cu celãlalt
(expresia aparþine unui amic, bun cunoscãtor
al scenei ºi scenetelor politice franceze). Un
Paul Cornea, bunãoarã, mã impresioneazã
mult mai mult decât sutele de democraþi
care au schimbat o limbã de lemn cu alta. Nu
este cazul doamnei Vrancea ºi al dosarului
pe care mi-l fabricã. M-am putut recunoaºte
în acest portret de FSN-ist, ba chiar de
paukerist, cam tot atât cât m-am putut
recunoaºte în fiºa care mi-a fost fabricatã de
Securitate, publicatã în volumul despre
Europa Liberã ºi Securitate produs (aº!) de
Mihai Pelin. Am aflat din acest volum cã am
onoarea de fi fost ultimul dintre salariaþii
Europei Libere cãruia Securitatea i-a produs o
fiºã, chiar în decembrie 1989. Ar trebui sã fiu
edificat asupra eficienþei instituþiei în acel
an numai din citirea acestei fiºe. Nici mãcar
numele (Mihail Shapir) nu îmi este reprodus corect, ca sã nu mai vorbesc de faptul cã
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Securitãþii nu-i trecea prin cap cã Shafir nu
ar fi numele meu de fatã. Anul naºterii era
ºi el imaginar (1928), cum imaginare erau
locul naºterii (Basarabia sau Bucovina de
nord, unde nu mi-a cãlcat piciorul pânã în
ziua de azi), numele pãrinþilor, studiile (dar ce
bine mi-ar fi prins sã fi fost absolvent al
Institutului Maxim Gorki, unde aº fi fost chiar
lector de limba rusã!), anul pãrãsirii
României (1970, în realitate el fiind 1961)
împreunã cu soþia sa Etty (m-am procopsit
astfel ºi cu o a patra consoartã, de al cãrei
nume nu aveam habar) precum ºi faptul cã,
odatã angajat de studiourile din München, nu
a apãrut niciodatã în prim-plan. De
studiourile din capitala bavarezã nu am fost
niciodatã angajat, subsemnatul lucrând în
douã departamente de cercetare ce nu aveau
în comun cu studiourile, adicã cu redacþia
româneascã, decât clãdirea, ºi nici mãcar
aceasta de-a lungul întregii perioade.
Conclude domnul Pelin din respectiva fiºã:
este astfel explicabil de ce Securitatea din
România vreme de ani buni nu a intuit
niciodatã însemnãtatea lui realã în sistemul
redacþional al Europei Libere.18
Cine o fi fost tizul meu, nu ºtiu nici
pânã azi. Bãieþii cu ochi albaºtri au însã o
scuzã: ei aveau datoria sã producã dovada
eficienþei lor ºi, la ananghie, au raportat
datele cele mai apropiate care sã aminteascã
cât de cât de numele subsemnatului. Dar
pensionara liberã dintr-o þarã liberã împãrtãºeºte, dupã cât se pare, mãgulitoarele evaluãri ale performanþelor de care eram
capabil acþionând din umbrã.
Astfel, domnia sa ºtie perfect cã m-am
aflat în spatele dezinformãrii congresmenilor
americani în iulie 1991, când aceºtia adoptau
o rezoluþie ce condamna antisemitismul din
România fãrã a menþiona, cum ar fi fost dupã
doamna Vrancea cazul, cã FSN-ul era departe
de a fi fãcut anumite progrese în combaterea
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antisemitismului, cum afirma acea rezoluþie.
Scriind cã Monitorizarea  adicã înregistrarea ºi furnizarea de informaþie nepervertitã  revenea serviciului de documentare
al departamentului românesc existent în
instituþia special creatã ºi finanþatã de
Congres, «Free Europe», pentru a înregistra
datele reale pe care sã se poatã bizui factorii
în raporturile lor cu autoritãþile României
post-ceauºiste (sublinierile autoarei), doamna
Vrancea este absolut convinsã cã departamentul al cãrui ºef eram funcþiona ca un fel de
secþie a C.C. al P.C.R.19 Sau dacã nu
funcþiona aºa, ar fi trebuit sã o facã. Iat-o,
deci, demascându-mã în postura de
falsificator de informaþii livrate Congresului
american. Dacã fosta activistã C.C. ar avea
cât de cât idee de mecanismele care funcþioneazã pe lângã acesta, ar ºti cã departamentul
de cercetare al Europei Libere nu a fost
niciodatã solicitat sã producã acest fel de
documentare, ºi cã personal nu puteam avea
de a face cu rezoluþia respectivã (bunãproastã cum o fi fost).
Dar nu numai aceste mecanisme îi
sunt strãine. Doamna Vrancea pare a ignora
felul în care funcþioneazã în Occident o
instituþie (orice instituþie!) care are peste
1.400 de salariaþi. Dovada: în momentul în
care Europa Liberã îºi închide biroul de la
Paris ºi întrerupe colaborãrile soþilor Ierunca
(m-am numãrat printre salariaþii care au
încercat sã protesteze), domnia sa se apucã ºi
trimite o interminabilã epistolã preºedintelui
organizaþiei, Gene Pell, mirându-se apoi cã
On m'a répondu en marxiste, c'est à dire
[sic!] à coté de la question. Douã paragrafe
ar fi fost infinit mai eficiente. De ce i s-a
rãspuns doamnei Vrancea cum i s-a rãspuns,
ºtiu tot atât de bine ca domnia sa. Nici acest
lucru nu intra în atribuþiile serviciului de
documentare (sinistrã gãselniþã securistceceistã!), care nu a fost niciodatã al departa-
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mentului românesc. Poate, eventual, îl
întreabã doamna Vrancea pe directorul de
atunci al departamentului românesc, Nicolae
Stroescu-Stãniºoarã, dacã ºtie ceva despre
scrisoarea domniei sale. Eu am aflat de ea din
tardiva (1999) lecturã a Minimului obligatoriu în revista Dialog, la care nu mai eram
abonat de când pãrãsisem München-ul pentru
Praga, în ianuarie 1995.
În respectiva scrisoare, doamna
Vrancea critica aspru performanþele lui
Nestor Ratesh ºi ale lui Neculai Constantin
Munteanu, contrastându-le cu cele ale Monicãi
Lovinescu ºi Virgil Ierunca, în felul în care
într-o convorbire cu primul ministru Petre
Roman (august 1991), ei au acreditat, prin
întrebarea pusã, aceeaºi scoatere din cauzã a
Puterii faþã de actele retrograde în patronarea
cãrora s-a implicat în mod public. Dupã
doamna Vrancea, în interviul respectiv,
domnii Ratesh ºi N.C. Munteanu ar fi trebuit
sã fie mult mai puþin timoraþi, mult mai puþin
respectuoºi.20 În schimb, domnia sa nu ºtie
nimic despre interviul luat domnului Iliescu
de cãtre Nicolae Manolescu în 1990, pentru
care ultimul este aspru criticat de Paul
Goma.21 Mã vãd, de aceastã datã, nevoit sã-i
iau apãrarea lui Manolescu. El ia interviul
domnului Iliescu în calitate de jurnalist. Nu
poþi fi ireverenþios cu un ºef de stat, nici cu un
premier. Poþi, cel mult, sã eviþi a îl intervieva.
Aceasta, cel puþin, a fost linia de
conduitã a Europei Libere în trecut, aceasta a
rãmas ºi astãzi. Iar doamna Vrancea nu s-a prea
împãcat cu aceastã linie. Tocmai Nestor Ratesh,
pe atunci director interimar, era criticat pe 13
iulie 1989, într-un memorandum intern emis de
departamentul de analizã a emisiunilor deja
difuzate (ºi el total independent de orice
asociere cu subsemnatul), pentru a fi aprobat
difuzarea la data de 30 iunie a unui articol al
Ilenei Vrancea în care Ceauºescu era prezentat
ca fiind un criminal mai acerb decât Stalin sau

Hitler, nici unul dintre aceºtia nefãcându-se
vinovat de genocid biologic ºi cultural
împotriva propriului sãu popor de 23 de
milioane. Dupã cum se vede, procurorul
Vrancea s-ar fi putut substitui procurorului din
simulacrul judiciar din 25 decembrie al
aceluiaºi an. Cu tot atâta credibilitate ca aceea
de care se bucurã, având în vedere trecutul sãu,
acel funcþionar judiciar.
Aidoma articolului pentru a cãrui
difuzare fusese criticat Ratesh, ºi în incoerentul
Coerenþa, doamna Vrancea vorbeºte de
spaþiul Ceauºimei, acuzându-mã cã nici în
lucrarea din 1985, nici pânã în ziua de azi, nu
am înregistrat faptul cã Dorin Tudoran... trãia
atunci sub ameninþarea unui proces de trãdare,
ameninþãri cu moartea, ºi era constrâns în
august 1984 sã cearã exilarea.22 Era destul sã
caute la index referinþa la Tudoran în cartea
pe care o citeazã. Era greu? L-ar fi gãsit
menþionat la pagina 171. Iar în Tragicomedia
menþionam clar luãrile de poziþie ale
curajosului disident anticeauºist Dorin Tudoran
împotriva naþional-comunismului pe care le
calificam drept aproape fãrã de pereche.23
Deci, ºi în trecut  ºi azi. Tocmai acele luãri de
poziþie, ca ºi, de altfel, atitudinile domnilor
Manolescu ºi Tudoran în primii ani ai postcomunismului, mã determinau sã folosesc dura
sintagmã a rinocerizãrii. Iatã însã cã atât
domnul Manolescu cât ºi doamna Vrancea mã
admonesteazã pentru cã aº falsifica datele
problemei, substituind falºi rinoceri celor
adevãraþi.24 Adevãraþii rinoceri, potrivit celor
doi autori, ar fi alde Vadim Tudor ºi a lui gaºcã.
Surprinzãtoare afirmaþie venind din partea unor
literaþi. Aici nu mai e vorba de cunoºtinþe
politologice ci de elementare noþiuni de
literaturã. Un Vadim Tudor nu se putea
rinoceriza în sensul ionescian al alegoriei. El
ºi-a început ºi îºi continuã cariera în aceeaºi
cuºcã rezervatã specimenelor sale în grãdina
zoologicã a scenei politice româneºti naþional-
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comuniste ºi post naþional-comuniste.
Dacã nici una dintre imputãrile care mi
se aduc de cãtre doamna Vrancea în sensul
simpatiilor pe care le-aº nutri pentru cei pe care,
pasãmite, îi acopãr în dubla mea ipostazã în
cadrul falsului binar axat pe culpabilizarea
adversarilor antisemitismului (vezi Tudoran ºi
Manolescu) ºi pe cosmeticizarea liderilor
antisemitismului de stat nu se dovedeºte a fi
coerentã, se pune, totuºi, întrebarea: în numele
cãror mari performanþe de rezistenþã anticomunistã îºi asumã doamna Vrancea dreptul
de a-mi da lecþii de conduitã ºtiinþificã ºi
moralã? Cu alte cuvinte, atunci când domnia sa
face afirmaþia frumos ar mai fi arãtat viaþa
intelectualã româneascã în tipãriturile ei ºi în
raporturile ei cu Puterea ceauºistã, dacã ar fi
reacþionat la instigarea antisemitã oficialã, dupã
calendarul ºi prin vizorul dlui Shafir, adicã abia
în 1983, domnia sa pune întrebarea unde s-a
aflat Shafir pânã la acea datã?
Întrebare falsã, demonstrând însã din
nou o curioasã afinitate cu fiºa securistã a
subsemnatului. Sunt, aºadar, învinuit de a fi
tãcut pânã în 1983. Doamna Vrancea mã face,
deci, cam de acelaºi leat cu domnia sa, care e
nãscutã la un an dupã data proprii-mi zãmisliri 
nu cea realã, ci cea specificatã în sus-menþionata
fiºã de Securitate.25 Eu aparþin însã altei
generaþii. În 1983 aveam 39 de ani; când
pãrãseam România, în 1961, nu fãcusem nici
18. Deci  unde era sã fiu? Eram în Israel,
terminasem douã facultãþi ºi începusem sã
predau la universitatea din Tel-Aviv, ºi scriam
ceea ce s-a vãzut cã scriam.
Unde era însã doamna Vrancea la vârsta
de 39 de ani? Vajnica cercetãtoare, cunoscutã pe
bãncile facultãþii când se mai numea Heda Katz
drept o înflãcãratã U.T.C.-istã, devenind Heda
Katz-Popper în urma cãsãtoriei cu Sergiu  pe
care un fost coleg din redacþia Scînteii
tineretului mi l-a descris drept cel mai încuiat
din toþi secretarii pe care i-am avut,  se
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neaoºiza în Vrancea, probabil cam la aceeaºi
vârstã (24 de ani) la care eu mã israelizam
devenind din Frisch  Shafir.26 În anul de graþie
1962, adicã la vârsta de 33 de ani, doamna
Vrancea publica un volum al cãrui motto era luat
din Scînteia ºi în a cãrui interminabilã
introducere se vorbea de extraordinara
însemnãtate a publicaþiilor aflate sub influenþa
partidului comunist. Printre acestea erau
menþionate asemenea sporadice publicaþii ale
anilor '30 ca Bluze albastre, Era nouã ºi o
mulþime de alte fiþuici practic inexistente,
autoarea citând în sprijinul afirmaþiilor domniei
sale un renumit specialist în literaturã 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Sub egida dejistã,
deci, urmau sã fie examinate în volumul Tradiþii
ale criticii literare marxiste din România 19301940 nenumãratele publicaþii ºi broºuri editate
de partid, deoarece, aºa cum arãtase acelaºi
specialist, ele fuseserã o armã puternicã de
rãspândire în mase a cuvântului partidului, de
propagare a ideilor marxist-leniniste.27 Repet:
anul publicãrii este 1962, deci o perioadã în care
teroarea oarecum se diminuase, în orice caz una
în care alþi critici literari începeau sã-ºi permitã
primele divagaþii din corsetul realist-socialist.
Exegeþii parizieni de azi ai cercetãtoarei
ierusalmite nu cunosc, sau vor sã uite, felul în
care erau trataþi în volum amicii domniilor lor,
Cioran ºi Eliade. Preferã sã-i atace pe Z.Ornea
sau pe Norman Manea când aceºtia abordeazã
trecutul fascist al celor doi. Dar despre
influenþa nefastã, profund dãunãtoare, pe care
ar fi exercitat-o în acea perioada asupra unei
pãrþi a intelectualitãþii burgheze filozofia
iraþionalistã ºi estetica lui Lucian Blaga (p. 20)
sã fie, oare, informaþi aceºti exegeþi? Dar citarea
elogioasã în acelaºi volum a lui George
Cãlinescu în legãturã cu atacul sãu la misticismul unui V. Voiculescu (p. 30-31)?
Ceea ce este uimitor este uºurinþa cu
care Ileana Vrancea se desparte azi de asemenea
pagini ca cea în care afirma cã Una din
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problemele reflectate în critica literarã
influenþatã de partid este aceea a rolului
exercitat de avântul miºcãrii muncitoreºti, de
ideologia partidului comunist în salvarea unor
scriitori ºi artiºti din impasul curentelor
moderniste ºi în orientarea lor spre o literaturã
realistã, legatã de idealurile clasei muncitoare
(p. 56). Valorile democratice autohtone pe care
doamna Vrancea le apãrã azi îºi datorau, aºadar,
existenþa îndrumãrii partidului comunist.
Numai aºa se explica contribuþia pozitivã a
foºtilor suprarealiºti, care dãduserã dovadã de
un nonconformism anarhic, al unor intelectuali
mic-burghezi, cu pretinse veleitãþi revoluþionare, dar complet lipsiþi de o viziune clarã
asupra lumii, incapabili sã discearnã cauzele
reale ale contradicþiilor societãþii capitaliste (p.
56-57). Un Geo Bogza se realizase ca scriitor
abia dupã desprinderea de curentele moderniste  ºi tocmai datoritã acestei desprinderi  ºi
apropierea de miºcarea muncitoreascã, de
revistele influenþate de partidul comunist (p.
59). Dispar astfel, din nou sub benefica influenþã
a partidului, ecourile poeziei «egoiste ºi false»
(p.62). Este citatã aprobator ºi revista partinicã
Critica actualitãþii, care afirma: Vom încerca
sã demascãm falsa literaturã socialã, literatura
filantropicã, sau, dimpotrivã, disimulantã,
diversionistã (p. 63). Tot aprobator se scrie
despre analiza ºtiinþificã a degradãrii politice ºi
artistice suferite de unii scriitori, care, dupã o
dezvoltare ascensivã pe linia realismului critic,
au ajuns, sub presiunea ideologiei dominante, pe
orbita diversionistã, reacþionarã a extremei
drepte (p. 67), exemplele edificatoare fiind
Liviu Rebreanu ºi Panait Istrati. Cãtre sfârºitul
introducerii la aceastã antologie, putem gãsi ºi
afirmaþia, un fel de concluzie a întregii prefeþe,
potrivit cãreia Activitatea criticii literare
marxiste în anii 1930-1940 ilustreazã pregnant
faptul ca în aceastã perioadã, clasa muncitoare,
ideologia partidului comunist au constituit
factorul principal în apãrarea ºi dezvoltarea

tradiþiilor democratice ale literaturii româneºti
(p. 80, sublinierea autoarei). Respirãm uºuraþi ºi
mulþumim din inimã Partidului!
Tradiþiile democratice, deci, au fost ºi
rãmân obsesia doamnei Vrancea. Ieri  datorate
partidului comunist, azi  datorate unor personalitãþi generic democratice ca aceea a lui Ion
Petrovici. Numai datoritã nouã, denigratorii
adevãratelor tradiþii ale culturii române, nu sunt
aceste tradiþii cunoscute cum se cuvine în
Occident. Ba sã nu uit: vina o poartã ºi nepregãtirea profesionalã a unor istorici de teapa unui
Al. Zub sau a unui Dinu Giurescu.28 Devenitã
tigrul apãrãrii valorilor democratice interbelice, fosta pisicuþã Katz (una cu gheare destul
de ascuþite), nu oferã decât urmãtoarea explicaþie metamorfozei ideologice pe care a suferit-o: în
tinereþe, a îmbrãþiºat cu entuziastã orbire
sloganurile morale ºi politice slujite de un
Pãtrãºcanu. Sau, din nou, ca evreicã, fusese
atrasã orbeºte de declaraþiile antifasciste ºi
29
umaniste ale partidului comunist. Nu-i cam
puþin, mai ales azi, când se ºtie prea bine cã în
rândurile P.C.R. au fost mulþi comuniºti, dar în
rândurile evreilor din România aceºtia au fost
infinit de mai puþin numeroºi? Cum se comparã
aceastã confesiune a fostei colaboratoare la
Lupta de clasã, cu, pentru a menþiona numai un
exemplu, detaliata auto-analizã retrospectivã pe
30
care nu ezitã sã ºi-o facã un S. Damian?
Mãrturisesc: ºi eu provin dintr-o familie de
ilegaliºti; numai cã tatãl meu a fost ilegalist sub
Dej, când fãcea comerþ la negru, ºi nu înainte
de 23 august 1944. ªi nici nu a scandat vreodatã
Ana noastrã aºa cum (presupun) o fãcea în
primii ani ai comunismului, Heda Katz. Ba, din
contrã, prima lecþie de socializare politicã pe
care mi-a administrat-o în martie 1953, a fost sã-mi
dea o palmã pentru a-mi dovedi cã tãtucul
meu mai este în viaþã. Murise Stalin ºi mã
întorsesem de la ºcoalã cu lacrimi în ochi. Dar
eu aveam pe atunci 9 ani.
Doamna Vrancea nu are aceastã scuzã.
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Începând din 1958, dacã nu înainte, putea sã
emigreze în Israel. A fãcut-o tardiv, din motive
cunoscute numai domniei sale. La Lupta de
clasã a rãmas angajatã pânã în decembrie 1971
când,  aflãm din Coerenþa  i s-a desfãcut
contractul de muncã pentru nerespectarea
obligaþiilor redacþionale, adicã, pentru refuzul
de a publica dupã Tezele din iunie.31
Atitudine întru totul lãudabilã, dar, de aici pânã
la disidenþã (pe care nu ºi-o revendicã explicit,
dar o face implicit) drumul e cam mãriºor. Dacã
nu era datã afarã, doamna Vrancea ar fi acceptat
frumos sã-ºi primeascã în continuare salariul din
partea C.C. al P.C.R.
Cum se comparã situaþia domniei sale cu
cea a unui veritabil disident despre care nimeni nu
vorbeºte azi în România  l-am numit pe Iordan
Chimet, care întotdeauna a refuzat colaboraþionismul? ªi fiindcã tot mã întreabã domnia sa
unde eram pânã în 1983, voi întreba unde era
dânsa în 1977, când Goma lansa miºcarea ce îi
poartã numele? Unde sã fie? Tot acolo unde erau
ºi ceilalþi intelectuali români, cu excepþia lui Ion
Negoiþescu ºi a doctorului Ion Vianu. Unii însã au
aderat la miºcare pentru a primi renumitul
paºaport Goma. Nici mãcar aceastã alegere n-a
fãcut-o Ileana Vrancea, care încã nu optase sã
pãrãseascã acea Ceauºimã pe care o va denunþa
atât de aprig mai târziu. Domnia sa ar mai dori sã
convingã cã, referindu-ne la trecutul ei de membru
al redacþiei Luptei de clasã, Jean Ancel ºi cu mine
nu am face decât sã repetãm ceea ce îi reproºeazã
ºi România Mare. Cineva (dacã nu mã înºel era
Claude Lévi-Strauss) a afirmat în trecut: faptul cã
Hitler a fãcut o anumitã afirmaþie, nu descalificã
neapãrat adevãrul ei. Se aplicã ºi în acest caz  ºi
încã cu vârf!
Praga, 13 iulie 2000.
(va urma)
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NOTE
1
Vrancea, Falsificarea istoriei, op.cit., p. 102. Subliniere în originalul vrancean.
2
Literatura de specialitate în privinþa culturii politice
este extrem de vastã. Însã am fost primul care a aplicat
conceptul într-o analizã a subculturii politice
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deºi mai puþin articulatã ºi folosind altã terminologie,
este cea mai apropiatã [propriei mele] conceptualizãri.
Vezi Katherine Verdery, National Ideology Under
Socialism:
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Ceauºescu's Romania (Berkeley: University of
California Press), 1991, p.14.
11
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creatoare în perioada Ceauºescu, 1965-1972].
12
Vrancea, Coerenþa, op. cit., p. 16.
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28, no. 2, 1995, p. 239-254; Did Ana Pauker Prevent
a 'Rajk Trial' in Romania?, East European Politics
and Society, Vol. 9, no.1, 1995, pp.123-142 ºi Ana
Pauker and the Mass Emigration of Romanian Jewry,
East European Jewish Affairs, Vol. 28, no. 2, 1998, p.
69-86. Acest tânãr cercetãtor american este autorul
unei cãrþi despre Ana Pauker care va fi publicatã în
2001 de prestigioasa editurã universitarã americanã
California University Press sub titlul Ana Pauker: The
Rise and the Fall of a Jewish Communist .
16
Shafir, Romania: Politics, Economics and Society,
op. cit., p.43.
17
Volumul publicat în exil se terminã cu un postscriptum a cãrui încheiere menþiona strania
somnolenþã a atitudinii care a fãcut ºi continuã sã facã
din ei [adicã din scriitorii români], în tot universul

comunist, un fel de orfani ai curajului. M. Lovinescu,
Pe unde scurte. Jurnal indirect (Paris: Limite), 1978,
p. 494.
18
M. Pelin, Operaþiunile Meliþa ºi Eterul: Istoria
Europei Libere prin documente de securitate
(Bucureºti: Albatros), 1999, p. 406.
19
Vrancea, Coerenþa, op. cit., p. 14.
20
Un minimum obligatoriu, op. cit., p. 71.
21
Goma, Jurnal pe sãrite (Bucureºti: Nemira), 1996, p. 9.
22
Vrancea, Coerenþa, op. cit., p. 17.
23
Shafir, O tragicomedie, op. cit., p.6.
24
N. Manolescu, Cum am devenit rinocer, România
literarã , nr. 32, 12-18 august 1998; Vrancea,
Coerenþa, op. cit., p. 15.
25
Vezi Marian Popa, Dicþionar de literaturã românã
contemporanã (Bucureºti: Editura Albatros), 1971, p. 661.
26
Sunt perfect conºtient cã se va gãsi cine sã mã acuze
de...antisemitism, tot aºa cum Vladimir Tismãneanu a
fost ridicol acuzat de antisemitism când a indicat în
parantezã numele unor activiºti comuniºti din anii '40'50. Nu pot decât sã ridic din umeri.
27
Vrancea, Tradiþii ale criticii literare marxiste din
România 1930-1940 (Bucureºti: Editura politicã),
1962, p. 8-10.
28
Vrancea, Coerenþa, op. cit., p. 22 ºi Fapte uitate
în dezbaterea 'Procese '46 - Sentinþe '49 - Recursuri
'97, 22 , nr. 9, 3-9 martie 1998.
29
Vrancea, Capcana ºi Tunelul comunist, ambele
în Un minimum obligatoriu, op. cit., p. 33 ºi 54.
30
Vezi convorbirea cu Gheorghe Grigurcu, iniþial
publicatã în România literarã în martie 1995 ºi
reprodusã în S.Damian, Replici din burta lupului
(Bucureºti: Editura Du Style), 1997, mai ales p. 392-398.
31
Vrancea, Coerenþa, op. cit., p. 21.

MICHAEL SHAFIR  Ph.D., analist regional
principal al postului de radio Europa Liberã la
Praga. Este autorul volumului Romania: Politics
Economics and Society. Political Stagnation an
Simulated Change, apãrut la Londra, Editura
Frances Pinter, în 1995. A publicat aproximativ
200 de articole despre comunism ºi postcomunism
în România ºi alte state, în reviste de specialitate
ºi în volume colective, editate în 9 þãri.

41

S.P. nr. 85/2000

Politicã externã

Octombrie la Belgrad
MARIAN CHIRIAC
5 octombrie 2000. La Belgrad, în doar
cîteva ore istoria pare sã o ia razna. Zeci de mii de
oameni iau cu asalt instituþiile puterii (sediul
Parlamentului federal ºi cel al televiziunii de stat) ºi
reuºesc sã-l determine pe preºedintele federal
Slobodan Miloeviæ sã se recunoascã învins în
alegerile prezidenþiale care avuseserã loc cu puþinã
vreme înainte. Dupã 13 ani în care a fost liderul
atotputernic al sîrbilor, Miloeviæ renunþã pe
neaºteptate la putere, din fericire însã într-un mod
paºnic. Noul preºedinte federal ales prin vot direct,
Vojislav Kotunica, bucurîndu-se de simpatia
declaratã a puterilor occidentale ºi de susþinerea unei
bune pãrþi a populaþiei, încearcã acum scoaterea þãrii
sale din izolare ºi de sub anatema comunitãþii
internaþionale.
Pentru cîteva zile bune, situaþia din Serbia s-a
aflat din nou pe prima paginã a ziarelor din lumea
întreagã, cele întîmplate acolo fiind prezentate
aproape exclusiv într-o manierã reducþionistã, ca o
victorie a binelui asupra rãului. Lucrurile par însã sã
fie ceva mai complicate.
Revoluþie? Loviturã de palat? Conspiraþie a
marilor puteri? Sau pur ºi simplu o împlinire a unui
destin imanent? Ori toate acestea la un loc? Este greu
de rezumat ceea ce s-a întîmplat în octombrie la
Belgrad, ºi totodatã foarte devreme pentru a trage
niºte concluzii definitive. De aceea, în cele ce urmeazã, mã voi limita preponderent la relatarea faptelor,
aºa cum par ele a fi sau cum e posibil sã fi fost, lãsînd
pentru altãdatã concluziile.

viziteazã o localitate neînsemnatã din vestul þãrii,
satul Kremna. Printre primele persoane care se grãbesc
sã-l întîmpine este ºi un anume Petar Tarabiæ, care i se
adreseazã cu cuvintele: Bine aþi venit domnule
preºedinte! Dumnezeu sã vã binecuvînteze!.
Aceste vorbe nu aveau sã fie unele pur ºi
simplu întîmplãtoare, deoarece pentru foarte mulþi
sîrbi Kremna nu este un sat oarecare, iar Tarabiæ este
un nume cu o rezonanþã aparte. Aici, în secolul al
XIX-lea, fraþii Tarabiæ  Petar fiind descendentul
direct al unuia dintre aceºtia  vor emite mai multe
profeþii privind destinul Serbiei în secolul ce avea sã
vinã. Printre încercãrile de anticipare a viitorului avea
sã fie ºi cea care spunea cã sîrbii vor renunþa la numele
lor  lucru întîmplat oarecum prin constituirea
primului stat iugoslav în 1918, sau cã o persoanã care
nu era de origine sîrbã va conduce þara vreme
îndelungatã  situaþie confirmatã prin cei 40 de ani în
care Iosip Broz Tito va fi liderul Iugoslaviei socialiste. Fraþii Tarabiæ au profeþit totodatã vremurile
tulburi de dupã moartea lui Tito ca ºi un lung rãzboi la
care Serbia nu va participa în mod direct, dar pentru
care va fi consideratã rãspunzãtoare, aºa cum avea sã
se întîmple în timpul confruntãrilor etnico-religioase
din Croaþia ºi Bosnia, în anii 90.
Dar, lucru important, profeþia avea sã mai
spunã cã un om care va ieºi din mijlocul poporului ºi
care se va numi dupã satul sãu de origine, va uni toatã
naþia sîrbã, care va creºte ºi îi va îndepãrta pe cei fãrã
credinþã în Dumnezeu. Vor urma apoi cîþiva ani de
prosperitate pentru Serbia dar ºi un rãzboi grozav al
puternicilor de dincolo ºi de dincoace de Ocean;
Profeþia de la Kremna
mingi de foc vor zbura pe deasupra Serbiei, dar þara
nu va lua parte la acest conflict.
Cu o lunã înainte de 24 septembrie, data alegeS-a întîmplat, poate, ca Vojislav Kotunica sã
rilor prezidenþiale ºi parlamentare din Iugoslavia, repre- fie originar din satul Kotunici, dupã care bunicul sãu
zentantul opoziþiei democratice, Vojislav Kotunica, îºi va lua numele, ºi totodatã ca el sã fie persoana care
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este acum noul lider al populaþiei sîrbe din Iugoslavia. ºi care în acest fel au þinut sã sublinieze cã intenþia lor
Rãmîne însã de vãzut în ce mãsurã restul profeþiei va fermã este obþinerea independenþei.
fi confirmat de vremurile care vor veni.
Miza cea mare a alegerilor era totuºi postul
de preºedinte federal, o funcþie importantã nu atît prin
Alegeri în Iugoslavia
puterea efectivã cît mai ales la nivel simbolic. Pentru
prima datã în istoria Iugoslaviei restrînse, preºeCea mai popularã glumã ce circula la dintele federal urma sã fie ales prin vot direct (pînã
Belgrad în preziua alegerilor din 24 septembrie atunci fiind desemnat de cãtre parlament), tot o
spunea cã sigurã este doar data scrutinului, rezultatul premierã fiind ºi faptul cã Slobodan Miloeviæ nu se
exact al acestuia urmînd sã rãmînã de fapt necunoscut mai bucura de încrederea majoritãþii populaþiei.
pentru totdeauna. Deºi de obicei sîrbii trateazã cu Miloeviæ, candidat al Partidului Socialist Sîrb (SPS),
ironie toate lucrurile grave care li se întîmplã, de data era creditat al doilea în sondajele de opinie, cu circa 32aceasta bancul surprindea incertitudinea ºi teama ce 34 la sutã din intenþiile de vot. El era devansat de cãtre
dominau majoritatea populaþiei, în preajma unor Vojislav Kotunica, reprezentant al unei coaliþii de 18
alegeri vãzute drept cruciale pentru viitorul þãrii.
partide ºi formaþiuni civice reunite sub numele de
Peste 7,8 milioane de alegãtori din Serbia ºi Opoziþia Democraticã Sîrbã (DOS) ºi care ar fi obþinut
Muntenegru, cele douã republici care alcãtuiesc aproximativ 40 la sutã din sufragiile electoratului.
Republica Federativã Iugoslavia, au fost chemaþi
Duminica alegerilor a fost una liniºtitã,
atunci la urne pentru a alege un nou Preºedinte ºi un oamenii participînd în numãr foarte mare la vot, rata
nou parlament federal, iar în Serbia pentru a desemna de participare fiind de circa 70 la sutã. În ciuda unei
noi consilieri municipali.
atmosfere cvasi-generale de suspiciune ºi teamã2, ca
Preºedintele federal în exerciþiu, Slobodan ºi a lipsei observatorilor acreditaþi de OSCE sau
Miloeviæ, devansase alegerile cu aproape o jumãtate Uniunea Europeanã, la secþiile de votare incidentele
de an, pe de o parte pentru a primi asigurãri cã se au lipsit aproape cu desãvîrºire. Un expert al
bucurã de încrederea populaþiei (confruntatã cu o tot Consiliului Europei, aflat în misiune neoficialã la
mai acutã crizã economicã ºi socialã), ºi pe de altã Belgrad, avea sã spunã însã cã a identificat 32 de
parte pentru a consfinþi unele modificãri constituþio- motive pentru care campania electoralã din
nale ce prevedeau o reducere a atribuþiilor Muntene- Iugoslavia nu poate fi consideratã pe deplin liberã.
grului în cadrul federaþiei iugoslave (spre exemplu, Dintre acestea, menþiona accesul restrictiv la
ponderea reprezentanþilor acestei republici în parla- mijloacele de informare în masã, constituirea
mentul federal se reducea cu circa 6 procente). Acesta comisiilor electorale pe criterii exclusiv politice,
a fost ºi motivul pentru care majoritatea muntene- întreþinerea unei atmosfere de tensiune3.
grenilor, la solicitarea preºedintelui republicii, Milo
Djukanoviæ, vor boicota alegerile.
Gotov Je!
Principalul scop al lui Miloeviæ era sã
devinã cît mai puþin dependent de situaþia politicã din
Primele rezultate parþiale ale alegerilor au
Muntenegru, în condiþiile în care tendinþele secesio- venit abia pe 26 septembrie, anunþul Comisiei
niste de aici  generate de politica regimului de la Electorale Federale (SIK) fiind mai întîi prezentat pe
Belgrad  devin tot mai evidente, spunea Kosta situl oficial al Partidului Socialist Sîrb (SPS), de
Cavoski, un reputat expert în drept constituþional1.
guvernãmînt ºi abia apoi de cãtre televiziunea
Aceeaºi atitudine de indiferenþã o vor adopta oficialã de stat.
ºi etnicii albanezi din Kosovo, provincie de jure
Conform SIK, partidele coaliþiei de opoziþie
aparþinînd Serbiei, dar aflatã sub administraþie ONU (DOS) ar fi obþinut cele mai multe voturi la alegerile
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pentru Parlamentul federal, dar oricum nu ar fi
deþinut majoritatea simplã, care revenea tot partidelor
de guvernãmînt (socialiºtii preºedintelui Miloeviæ,
Stînga Unitã condusã de soþia acestuia ºi un partid
muntenegrean, deasemenea fidel liderului de atunci
de la Belgrad). Aceste rezultate, deºi importante
privind modul în care urma sã se facã distribuþia
puterii la nivelul legislativului federal, au fost
aproape total ignorate de opinia publicã ºi  lucru
aparent surprinzãtor  necontestate de nimeni.
În schimb, rezultatele privind alegerile
prezidenþiale au fost de la bun început motiv de
aprinse dispute. Liderii opoziþiei, care au efectuat
propria numãrãtoare a voturilor, au anunþat, la scurtã
vreme dupã închiderea urnelor, victoria reprezentantului lor, Vojislav Kotunica, care ar fi obþinut circa
55 la sutã dintre voturi, în timp ce Slobodan Miloeviæ
puþin peste 35 de procente. Deºi ordinea candidaþilor
nu diferea în vreun fel, varianta Comisiei Electorale
Federale era totuºi puþin diferitã, respectiv Kotunica
 48,96 la sutã din voturi, iar Miloeviæ  38,62 la sutã.
Varianta finalã oferitã de SIK ºi anunþul cã
pentru alegerile prezidenþiale se va organiza un al
doilea tur de scrutin au determinat opoziþia sîrbã sã
conteste vehement aceste rezultate ºi sã cheme la
organizarea de demonstraþii de stradã ºi chiar la
declanºarea grevei generale. Îi chemãm pe oameni
sã-ºi apere drepturile, sã opunã rezistenþã ºi sã
boicoteze actualul regim. Vom face orice pentru a-l
îndepãrta pe Miloeviæ de la putere, va declara unul
din liderii DOS în faþa cîtorva sute de mii de
belgãdeni care, searã de searã, se vor strînge într-una
din pieþele centrale ale oraºului pentru a protesta faþã
de rezultatul alegerilor4. ªi cu toate cã demonstraþiile
au fost însoþite de greve ale studenþilor ori de cele ale
minerilor din bazinul Golubara, se pãrea cã protestul
opoziþiei nu va putea depãºi faza sloganurilor
inteligente dar ineficiente5. Pãrea chiar cã
demonstraþiile riscã sã se eternizeze, aºa cum se
întîmplase în iarna lui 1996, cînd abia dupã 88 de zile
de proteste, regimul lui Slobodan Miloeviæ a
recunoscut cã a pierdut, în mai multe oraºe, inclusiv
Belgrad, alegerile locale din Serbia.

S.P. nr. 85/2000

Victorie sau moarte
Ziua de joi, 5 octombrie, pãrea sã fie încã
una cu obiºnuitele proteste ale opoziþiei belgrãdene,
paºnice ºi inofensive. Mai erau doar trei zile pînã la
un preconizat nou tur al alegerilor prezidenþiale,
scrutin care însã ar fi fost boicotat de cãtre partidele
coaliþiei de opoziþie (DOS).
La acel moment, în ciuda presiunii comunitãþii internaþionale (care îl recunoscuse deja pe
Vojislav Kotunica drept noul preºedinte iugoslav) ca
ºi a ofertelor de mediere a crizei, venite din partea
Rusiei, Slobodan Miloeviæ dãdea semne cã este
stãpîn pe situaþie. Acesta pãrea sã fi depãºit o scurtã
perioadã de confuzie generatã de neaºteptat de
slabele rezultate înregistrate în alegeri, de el ºi
formaþiunile politice care l-au susþinut. Liderul
iugoslav tocmai avusese întîlniri cu liderii armatei ºi
poliþiei ca ºi cu principalii reprezentanþi ai partidelor
din coaliþia de guvernãmînt (SPS ºi JUL), de la care
a primit asigurãri privind sprijinul lor necondiþionat.6
În ciuda aparentei atmosfere de calm, în
dupã amiaza zilei de 5 octombrie se va produce o
neaºteptatã ºi spectaculoasã rãsturnare a situaþiei. În
doar cîteva ore, sediul Parlamentului federal ºi al
televiziunii de stat din Belgrad au fost ocupate de mii
de demonstranþi, care anunþã cã noul preºedinte al
federaþiei iugoslave este Vojislav Kotunica. Dupã
cum vor arãta ulterior presa sîrbã ºi cea internaþionalã, meritul principal în succesul acestei miºcãri
revoluþionare va reveni primarului orãºelului Caæak,
Velimir Iliæ, care împreunã cu patru prieteni (ofiþeri
de poliþie ºi foºti luptãtori în trupele speciale) vor
pune la cale nici mai mult nici mai puþin decît
rãsturnarea regimului Miloeviæ. Plecaþi dis de dimineaþã spre Belgrad în mai multe camioane ºi cu un
buldozer, Iliæ ºi oamenii sãi, circa douã mii, vor
depãºi  fãrã mare greutate, e drept , nu mai puþin
de cinci baraje ale poliþiei, înainte de lua cu asalt
clãdirea Parlamentului federal. Victorie sau
moarte, au fost cuvintele lor înainte de a se îndrepta
spre capitala iugoslavã. Din fericire, avea sã se
întîmple prima variantã.

44

Politicã externã
Dupã momentele de bucurie imensã trãite
de majoritatea belgrãdenilor (sentiment vizibil ºi prin
intermediul marilor reþele de televiziune care au
transmis evenimentele în direct, aºa cum se întîmplã
de regulã în cazul revoluþiilor contemporane), toatã
lumea avea sã se întrebe ce s-a întîmplat cu
Miloeviæ. Zvonurile cele mai fanteziste vor începe
sã circule cu repeziciune: ba cã acesta a fugit din þarã
cu destinaþia China sau Coreea de Nord, ba cã se
ascunde într-un bunker secret. ªi totuºi, sîmbãtã 7
octombrie, dupã o întîlnire discretã cu Igor Ivanov,
ministrul rus de externe, Slobodan Miloeviæ apare
pe neaºteptate în public, la televiziunea de stat,
recunoscîndu-ºi înfrîngerea în alegerile prezidenþiale.
Miloeviæ a mai spus atunci cã se va retrage pentru o
vreme din viaþa publicã (pentru a-ºi creºte nepotul,
printre altele) dar cã nu renunþã la lupta politicã.
Noul ºef al statului iugoslav, Vojislav
Kotunica, preia în scurtã vreme atribuþiile funcþiei
prezidenþiale ºi începe negocieri pentru normalizarea
situaþiei politice (constituirea guvernului federal,
organizarea de alegeri generale anticipate la nivelul
Serbiei). Iugoslavia devine peste noapte copilul
rãsfãþat al comunitãþii internaþionale: Este ridicat
embargoul economic, Uniunea Europeanã îi promite
ajutoare de cîteva sute de milioane de dolari pentru
îmbunãtãþirea situaþiei economice ºi sociale din þarã.
Iugoslavia este primitã totodatã în cadrul Pactului de
Stabilitate ºi i se dã de înþeles cã în scurtã vreme se va
alãtura iarãºi statelor democratice, în cadrul
Naþiunilor Unite. Lua astfel sfîrºit era Miloeviæ,
perioadã de peste zece ani în care Serbia fusese
aproape total izolatã pe plan internaþional ºi blamatã
pentru confruntãrile etnice din fosta Iugoslavie.
Situaþia la Belgrad este însã departe de a se
fi normalizat. Victoria opoziþiei (o coaliþie eterogenã
totuºi ºi al cãrui liant îl reprezintã doar politica antiMiloeviæ) este fragilã, în condiþiile în care nu deþine
majoritatea în legislativul federal ºi va trebui sã
promoveze o politicã de coabitare cu partidele de
stînga. Totodatã, alegerea lui Vojislav Kotunica ca
preºedinte al Iugoslaviei a dus doar la o detensionare
relativã a relaþiilor cu Muntenegru ºi Kosovo. Aici, ºi

îndeosebi în provincia locuitã majoritar de etnici
albanezi, tendinþele secesioniste se menþin la acelaºi
nivel, de nu au cunoscut o recrudescenþã. Belgradul,
chiar ºi prin vocea preºedintelui Kotunica, a lãsat sã
se înþeleagã cã nu va accepta sub nici o formã
independenþa Kosovo, anunþînd în acelaºi timp cã
doreºte reîntoarcerea trupelor sale de poliþie ºi ale
armatei, în conformitate cu rezoluþia 1244 a Organizaþiei Naþiunilor Unite (ONU). Iugoslavia are încã
numeroase chestiuni politice ºi economice de
rezolvat înainte de a reuºi normalizarea relaþiilor cu
vecinii sãi, dintre care Croaþia ºi Bosnia-Herþegovina
sînt printre cei mai importanþi. Pe de altã parte,
succesul democratizãrii þãrii depinde foarte mult ºi de
mãsurã în care noile autoritãþi vor fi sprijinite
financiar ºi logistic de cãtre comunitatea internaþionalã. Reconstrucþia Iugoslaviei nu poate fi dusã la
bun sfîrºit fãrã un substanþial ajutor financiar extern.
Acest ajutor însã  cel puþin din experienþa de pînã
acum a modului în care a funcþionat efectiv Pactul de
Stabilitate  nu s-a concretizat încã pe mãsura
aºteptãrilor.
NOTE
VIP Daily Analysis, 18 iulie 2000
Meritã menþionatã în acest context decizia Ministerului Informaþiilor, în seara de dinaintea duminicii alegerilor, conform
cãreia pentru a se preveni un plan criminal de fraudare a
alegerilor, alegãtorii au fost obligaþi ca înainte de a introduce
buletinul de vot în urmã sã arate unui membru al comisiei
electorale cã nu mai are astfel de buletine.
3
Fluxul de ºtiri al agenþiei Mediafax, 24 septembrie 2000.
4
Fluxul de ºtiri al agenþiei Mediafax, 26 septembrie 2000.
5
Demonstranþii sîrbi, fie ei anti-Miloeviæ sau anti-NATO au
dat dovadã întotdeauna de inteligenþã ºi umor. La protestele din
acest an, cele mai populare sloganuri au fost: Gotov je!  E
gata, s-a sfîrºit sau Slobodane, fã un bine Serbiei ºi sinucidete!.
6
VIP Daily Analysis, 5 octombrie 2000.
1
2
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Teme antisemite în discursul public (VI)
GEORGE VOICU
(6) Demonizarea evreilor apare ca un
derivat logic al temelor de mai sus. Ea nu este
însã numai o consecinþã a acestor alegaþii, ci are
 am putea spune  propria ei autonomie. E
motivul pentru care ea poate fi tratatã ca o altã
temã de sine stãtãtoare a discursurilor
antisemite.
Aceastã temã comportã o varietate de
forme ºi de argumente. Înainte însã de a intra
în analiza acestora, trebuie arãtat cã, spre
deosebire de temele precedente, care ar putea
intra într-o mitologie politicã modernã, în
sensul lui Raoul Girardet, aceasta pare sã fie
izvorîtã din vechi eresuri folclorice, din practici
magico-rituale demult apuse, din reprezentãri
populare ale evreului de genul celor de care sau ocupat Lazãr ªãineanu sau Moses
Schwarzfeld. Acestea sînt însã  în discursul pe
care îl analizãm  în general raþionalizate,
luînd uneori chiar ºi o formã eruditã. De
aceea, privitã din perspectivã contemporanã,
aceastã temã comportã mai degrabã o
dimensiune ideologicã accentuat rasistã. Pînã
atunci, sã vedem care sînt judecãþile  de care
uzeazã acest discurs  care stau la baza
concluziei cã evreul este întruchiparea
demonului.
Un prim argument, nu foarte
frecvent, dar nu ºi absent din toate discursurile
antisemite, ar consta în aceea cã evreilor le-ar
lipsi calitãþile creatoare autentice în ordinea
spiritului. Evreul ar fi, pe scurt, inferior
spiritualiceºte neevreului. O expresie a acestei
idei o dã Radu Theodoru: Fãrã forþã, fãrã patul
germinativ al ethosului, fãrã forþa proteicã (sic!)
a culturii ºi artelor populare, talente speculative
ºi interpretative, evreii nu înseamnã mai nimic
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în domeniul creaþiei; dar prin criticã încearcã sã
distrugã creaþia naþionalã ºi s-o substituie cu
manufactura iudaicã din România, dar mai ales
de peste hotare1. Trecînd peste galimatiasul
acestei fraze (prezent de altfel abundent în
textele acestui scriitor prolific), ar fi de reþinut
cã evreii, neavînd har creator, încearcã sã
suplineascã lipsa acestuia prin exerciþiul steril ºi
distructiv al criticii, ceea ce ar fi un semn de
inferioritate spiritualã. Cvasi-raritatea acestei
aprecieri în discursul antisemit de azi îi reduce
totuºi din relevanþã.
Dupã alþii, handicapul evreilor într-ale
spiritului ºi într-ale creaþiei s-ar datora lãcomiei
lor negustoreºti. De pãrerea aceasta este, de
pildã, Ion Rotaru: Cam la toþi evreii literatura,
preocupãrile livreºti sînt cumva «comercioase»
[sic!]. Îndatã dupã «Eliberare», s-au aruncat
asupra marxism-leninismului ºi, crezînd a putea
continua ºi la noi ceea ce fãcuserã evreii lui
Troþki (Leiba Bronstein) în Rusia sovieticã, au
fãcut carierã, chiar lucrativã. Cã este aºa o
dovedeºte ºi faptul cã, în momentul cînd
marxism-leninismul n-a mai mers, evreii
ideologi au întors-o «ca la Ploieºti», dînd-o pe
idealismul occidental uneori.2 Aºa stînd
lucrurile, nici scriitorii evrei nu puteau ºi nu pot
excela în creaþia literarã. Acelaºi Ion Rotaru o
spune fãrã echivoc: Pînã la urmã, evreii tot
negustoreºte s-au comportat ºi faþã de literaturã
[ ].3 Mai mult, ei i-ar fi silit pe liderii
comuniºti sã preþuiascã financiar literatura ºi, în
plus, i-ar fi deprins la nãravul banilor ºi pe
scriitorii neaoºi români: Toþi au fãcut bani
cu literatura. ªi Mircea Dinescu s-a înfruptat
din aºa ceva, spre a nu mai pomeni de Nichita
Stãnescu ºi, mai ales, de Adrian Pãunescu.
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Însumi care scriu astea acum am profitat
oarecum  foarte puþin totuºi, dar pãcatul tot
pãcat rãmîne, oricît de neînsemnat cantitativ 
de împrejurarea cã regimul comunist plãtea
literatura. Este efectul «neguþãtoriei» ovreieºti,
un pic cam altceva, ceva mai fin decît biºniþa
þigãneascã 4 Iatã, s-ar putea deduce, spiritul
corupãtor al evreilor: el i-a contagiat ºi pe literaþii români de boala pecuniarã
Demonizarea evreului decurge mult
mai consistent, cel puþin în ordinea frecvenþei,
din consideraþii de altã naturã. În acest sens,
existã un nivel  sã-i spunem aºa, superficial
(avînd în vedere gravitatea altor acuzaþii) 
unde apar din plin atribute negative ale
evreului: în consideraþiile de ordin moral.
Discursul antisemit îl prezintã pe evreu ca fiind
funciar necinstit, triºînd în afaceri, pus doar pe
cãpãtuialã ºi pe înºelãciune. Acolo unde un
jidan este implicat într-o afacere, totul pute a
necinste5, afirmã cu brutalitate un text.
Implicarea evreilor, din Israel sau de aiurea, în
economia româneascã dupã 1989, la apelul  se
înþelege  al statului român, doritor de investiþii
strãine ºi de colaborare, este prezentatã ca o
hoþie sau ca un jaf6. În consecinþã, discursul
antisemit sfãtuieºte pe cei ce iau decizii în acest
sens sã aibã în vedere acest pericol ºi sã
opreascã influxul evreiesc în economia
României.
Acuzata imoralitate a evreilor nu se
reduce însã numai la comportamentul lor
economic. Evreii au, susþine discursul
antisemit, ºi alte tare de ordin etic, nu mai puþin
grave. Ba chiar, se susþine, acestea sînt mult mai
periculoase, mult mai dãunãtoare. De pildã, ei
sînt homosexuali7 sau, ºi mai rãu, se folosesc de
homosexualitate ca de un mijloc cu ajutorul
cãruia sapã temelia moralei creºtine; evreii sînt
prezentaþi ca iniþiatorii, apãrãtorii ºi promotorii
homosexualitãþii pe plan mondial. Dar evreii nu
se servesc numai de aceastã armã pentru a-ºi
atinge scopurile de dominaþie planetarã, ci de

un întreg arsenal marcat de un caracter malefic
unic. Drogurile, SIDA, armele parapsihologice etc. sînt astfel de instrumente ale morþii,
aflate în mîinile evreilor ºi utilizate de ei pentru
distrugerea identitãþii naþionale, ruinarea fizicã
ºi psihicã a indivizilor8. Evreii sînt deci,
potrivit acestui discurs, funciarmente distructivi
în raport cu umanitatea, cu popoarele, cu
neevreii: Spiritul evreu are tendinþa de a distruge,
de a demola tot ce nu este al lui9, scrie negru
pe alb într-un asemenea text. În asemenea
condiþii, este limpede de ce  deduce acelaºi
text mai departe  evreii se fac insuportabili
peste tot. Altfel spus sau, mai bine zis, tradus,
pentru cã autorul nu are curajul sã-ºi ducã
gîndul pînã la capãt, antisemitismul devine
singurul rãspuns adecvat acestor nefaste
împrejurãri.
ªi totuºi demonizarea evreilor nu ºi-a
atins încã, prin aceste afirmaþii, culmea. Punctul
culminant al discursului antisemit pare atins
atunci cînd îi prezintã pe evrei ca pe un popor
criminogen. Natura criminalã a evreilor ºi a
iudaismului se poate proba, susþin unii, prin
argumente irefutabile, luate chiar din învãþãtura
iudaicã. Talmud-ul, de exemplu, este prezentat
ca fiind o carte în care se face apologia
omorului, prin care evreii sînt îndemnaþi în mod
imperativ sã ucidã pe cei de altã credinþã
religioasã. Cu o asemenea învãþãturã, evreii 
susþine Radu Theodoru  se dedau lesne la
CRIMA POLITICÃ conform poruncii talmudice Tob ºebegoim harog (pe cel mai bun dintre
creºtini, ucide-l!)10 (grafia autorului). Caracterul sanghinar al evreului, truvabil cîndva în
folclor este nu numai reactualizat, ci ºi demonstrat cu argumente savante.
Ideea aceasta este reluatã ºi de alte
texte, care-i adaugã  pentru a-i crea credibilitate  un închipuit corolar statistic: Evreii
sînt capabili de orice crimã. Supunîndu-se unui
dictat din Talmud («Pe cel mai bun dintre goimi
 neevrei  omoarã-l!») evreii au asasinat,
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numai în ultimele douã secole, peste 200
milioane de neevrei, fie direct, fie prin
revoluþiile ºi rãzboaiele provocate de ei: revoluþia americanã din 1776, revoluþia francezã (cu
600 de mii de asasinate în 1789-1793), primul
rãzboi mondial, revoluþia comunistã din Rusia,
extinsã la Europa orientalã, al doilea rãzboi
mondial ºi revoluþia comunistã din China,
Coreea de Nord, Vietnam, Laos, Cambodgia,
Angola, Spania, Mozambic etc. Aceeaºi
evreime criminalã pregãteºte acum cel de-al
treilea rãzboi mondial, al cãrui scop iniþial, de a
omorî douã treimi din populaþia planetei, a fost
modificat în ultimii doi ani (1995-1996) în
sensul ca în viitorul rãzboi, pregãtit cu ajutorul
Chinei comuniste, sã fie distruse nouã zecimi
din populaþia lumii.11
O altã publicaþie, care se considerã
eruditã, reinterpreteazã, ºi aceasta numai
pentru a demoniza cu mai multã eficienþã, chiar
ºi sensul unora din poruncile biblice. Celebrul
verset Sã iubeºti pe aproapele tãu ca pe tine
însuþi (Levitic 19; 18) este rãstãlmãcit, susþinîndu-se cã este înþeles de iudaismul clasic (ºi
ortodox) actual ca poruncã de a-þi iubi aproapele tãu evreu ºi nu oamenii în general12. În
sprijinul acestei radicale reinterpretãri este
adusã însãºi autoritatea evreiascã (Israël
Shahak).
Evreii au, aºadar, potrivit acestui
discurs, o veritabilã vocaþie criminalã. Acuzaþiile aduse lor sînt de o gravitate incomensurabilã: Evreimea i-a asasinat pe Mihai
Eminescu, pe regele Carol I, pe I.C. Brãtianu,
pe Octavian Goga, pe Corneliu Zelea Codreanu
ºi pe cei 13 conducãtori ai Miºcãrii Legionare,
pe Mareºalul Ion Antonescu, pe naþional
comunistul Nicolae Ceauºescu ( )13
Natura criminalã a evreilor mai poate fi
doveditã ºi prin proba numitã Iisus Hristos. Fie
ºi numai faptul cã evreii sînt vinovaþi de
rãstignirea lui Iisus14, ºi ar fi îndeajuns 
raþioneazã discursul antisemit  pentru a
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vedea în evrei niºte criminali fãrã pereche. Dar
ei sînt chiar mai mult decît atît, ei sînt
literalmente un popor deicid15, vinã de
neiertat, care va justifica în veci antisemitismul.
Mai sînt apoi crimele istorice recente
comise de evrei, dar care sînt puse deliberat în
cîrca neevreilor pentru a-i culpabiliza sau
extorca de bani ºi, în felul acesta, pentru a-i
domina. Evreii l-au inventat chiar ºi pe Hitler16,
care a fost o simplã marionetã în mîna lor, ºi,
logic, Holocaustul este tot o invenþie de-a lor,
cu scopul de a scoate cît mai mulþi bani de la cei
culpabilizaþi pe nedrept17 ºi a-i face obedienþi la
comanda evreiascã. Alteori, Holocaustul este
prezentat ca o acþiune subteranã sionistã,
menitã sã bage spaima în evreii din diaspora
pentru a-i determina în felul acesta sã se mute în
Israel18.
Creînd o asemenea imagine terifiantã a
evreilor, demonizarea lor capãtã accente totale.
Cînd Radu Theodoru scrie despre problema
capitalã a evreimii ca plagã cancerigenã a
umanitãþii19, concluzia soluþiei finale, deºi
nu este trasã explicit, pluteºte totuºi în aer. Dacã
nu cumva existã chiar ca atare în aceste cuvinte,
cãci, dupã cum se ºtie, cancerul nu este o boalã
vindecabilã.
Pentru a încheia aceastã temã, trebuie
menþionat cã uneori în sprijinul ei sînt puse
argumente oferite chiar de competenþa
evreiascã. Israël Shahak, de pildã, este
considerat de cîte un discurs antisemit ca o
autoritate ºi, pe cale de consecinþã, invocat
pentru a legitima convingeri antisemite.
Manipularea informaþiei de acest ordin în
scopuri apãsat antisemite nu lipseºte, dupã cîte
ne putem da seama. Lucrul acesta se poate
vedea cu destulã precizie dintr-un artificiu
publicistic: cartea lui Israël Shahak, Histoire
juive  Religion juive. Les poids de trois
millénaires, e tradusã selectiv ºi prezentatã
tendenþios de un periodic românesc, titlul însuºi
sub care aceasta este adusã la cunoºtinþa
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publicului  O radiografie evreiascã a iudeonazismului20- fiind grãitor pentru intenþia
manipulãrii. Dar, cu asemenea argumente,
discursul antisemit sperã sã convingã.
Finalmente, imaginea publicã a
evreului pe care încearcã sã o creioneze
discursul antisemit este cea a demonului.
Caracterul primitiv al acestei substituþii este
mai mult decît izbitor. Cu toate acestea,
originea ei nu þine doar de o mitologie arhaicã,
ci ºi de una  sã-i spunem aºa  cultã.
Reprezentãri intelectuale de acest fel ale
evreului pot fi gãsite în trecutul României cu
relativã uºurinþã (de la Eminescu ºi pînã la
legionari ºi Antonescu). Interesant este însã cã
demonizarea evreilor ºi-a procurat, mai apoi,
noi argumente, reinterpretarea revizionistã a
istoriei, în speþã a Holocaustului, fiind o culme
a rãstãlmãcirii ºi a falsificãrii.
(7) Inocentarea ideologiei legionare ºi
a legionarilor este o temã cultivatã de multe
periodice21 ºi cãrþi22. Interesant este cã în
aproape toate aceste publicaþii, autorii nu se
revendicã legionari23 (deºi, la rigoare,
împãrtãºesc toate credinþele politice ale
acestora), ci doritori de a face luminã într-o
chestiune extrem de mistificatã, de a restabili
adevãrul istoric, întrucît legionarii au fost
victima unor diversiuni dintre cele mai perfide
ºi mai ticãloase24. Ideea cã legionarismul, la
rigoare, nu poate fi asimilat fascismului25 ºi
aceea cã legionarii au fost pe nedrept inculpaþi
se dezvoltã de regulã apologetic, subliniind în
final grandoarea unicã a proiectului lor politic.
Pentru ei, aprecierea plasticã, dar justã, a lui
Alexandru George cã legionarii au fost
bolºevicii noºtri26 este de asemenea un
sacrilegiu. Dacã acesta ar fi cadrul general al
dezbaterilor care vor sã restabileascã adevãrul despre legionari, hopul lor cel mare, de
care se cramponeazã cu regularitate, este
chestiunea evreiascã. În exerciþiul retoric de

inocentare a legionarismului ºi a legionarilor,
aceasta este, în ultimã instanþã, problema
crucialã.
În general (nu însã pretutindeni), în
toate aceste texte nu se neagã antisemitismul
discursiv al legionarilor, ci cel acþional.
Retorica legionarã antisemitã este motivatã ºi
justificatã ºi azi prin stereotipul binecunoscut al
pericolului evreiesc: comuniºtii vremii erau
evrei, iar corupþia celor însãrcinaþi cu treburile
þãrii era terenul unde cel mai abil lucrau tot
evreii27; altfel spus, în reprezentãrile apãrãtorilor legionarilor apare acelaºi dublu  chiar
dacã contradictoriu  pericol: economic,
evreii erau exponenþi ai capitalismului, iar
politic, exponenþi ai comunismului. Cu toate
acestea, antisemitismul legionar  se afirmã în
aceste texte  s-a consumat doar la nivelul
discursului, nu al faptei. Antisemitismul
legionar nu a fãcut rãu nimãnui, a rãmas pe
hîrtie ºi în cîntece28, se spune într-un loc,
considerîndu-se, desigur, cã un discurs antisemit nu poate avea nici o urmare practicã, fiind
o simplã gimnasticã intelectualã ºi culturalã, cu
efecte  de ce nu?  benefice. Cît priveºte
legislaþia antisemitã edictatã de statul naþionallegionar, finalitatea politicã evidentã a acestui
discurs, ea e trecutã sub tãcere.
Ion Coja are însã în aceastã privinþã o
opinie diametral opusã: Nu numai în faptã, dar
nici mãcar în vorbe legionarii nu au fost
antisemiþi, neexistînd nici un text legionar
antisemit29. Autorul acestor afirmaþii enorme
uitã în chip miraculos dovezile contrare care se
aflã chiar între coperþile cãrþii sale (Cãrticica
ºefului de cuib, a lui C.Z. Codreanu, în care
antisemitismul este izbitor, este amplu
reprodusã aici). Nu uitã, în schimb, legislaþia
antisemitã, pentru care însã domnia sa are o
explicaþie mai mult decît ingenioasã. Ion
Coja susþine cã decretele antievreieºti ar fi avut
un caracter benign ºi chiar  culme a logicii
antisemite  favorizant pentru evrei: aceste
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legi au fost deseori resimþite de români ca
pozitiv discriminatorii, ca privilegii acordate
evreilor30. Afirmaþia ulterioarã a aceluiaºi
autor privind faptul cã în România nici mãcar
legionarii nu au fost antisemiþi31 are, s-ar
spune, consecvenþã logicã. ªi, ducîndu-ºi
pînã la capãt raþionamentul, autorul deduce cã
legionarii nu au ucis nici un evreu! Nici mãcar
în ianuarie 194132.
Argumentele folosite în sprijinul unor
astfel de afirmaþii sînt variate. Inexistenþa
proceselor juridice care sã aibã ca acuzaþi
legionari, în urma rebeliunii legionare (deºi e
cunoscut cã, dupã înãbuºirea acestei revolte,
legionarii principali au primit protecþia Germaniei hitleriste, unde s-au refugiat) sau faptul cã
Nürenberg-ul nu i-a vizat pe legionari (cãci ei
nu aveau cum sã facã obiectul acestui proces,
întrucît ieºiserã din scena politicã înainte de
intrarea României în rãzboi) devin pentru mulþi
probe irefutabile ale inocenþei legionare. Nu
legionarii au fost fãptaºii acestor nelegiuiri, nu
ei au fost autorii acelor crime (rebeliunea
legionarã din ianuarie 1941  n.m.)! Dar a fost
ºi este un mare interes sã planeze asupra
legionarilor aceste învinuiri.(
) Interesul
acesta ( ) l-au avut ºi Antonescu, ºi evreii, ºi
comuniºtii33
Cine au fost atunci fãptaºii? Acelaºi
text rãspunde: Þiganii din Dudeºti, precum ºi
alþi feluriþi rãufãcãtori, au profitat de anormalitatea situaþiei ºi au provocat acele dezordini
ºi violenþe. Orice derbedeu putea sã îmbrace o
cãmaºã verde ( ) ºi, cu un pistol în mînã, sã
bage spaima în evrei ºi sã facã ravagii34. Sînt
însã ºi alte pãreri despre identitatea autorilor
acelor atrocitãþi. Ion Coja, de pildã, reþinînd
ideea þiganilor ºi vagabonzilor, înainteazã
totodatã ideea cã aceºtia erau îmbrãcaþi în
cãmãºi de fabricaþie sovieticã: pogromul la
care au fost supuºi evreii în ianuarie 1941 ar fi
fost pus la cale de serviciile secrete sovietice ºi
sãvîrºit de comuniºti35. Ba mai mult, aceleaºi
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servicii sînt responsabile chiar ºi de unele din
victimele atribuite legionarilor (persoanele
care l-au ucis pe Nicolae Iorga nu erau propriuzis legionari, ci agenþi ai URSS introduºi în
miºcarea legionarã36).
Alþi apologeþi legionari acceptã un firav
bilanþ criminal al Miºcãrii, subliniind însã
imediat caracterul motivat ºi legitim al
omorurilor comise de legionari (Manciu,
prefect al poliþiei din Iaºi, I.G. Duca, primministru al României, Armand Cãlinescu,
ministru de interne, au fost asasinaþi pe drept,
întrucît mîinile lor erau murdare de sînge), ca
ºi faptul cã numãrul victimelor legionare este
copleºitor mai mare 37. Ei fac, la rigoare, un
elogiu al terorismului.
În sprijinul tezei privind inocenþa
legionarã sînt aduse ºi alte argumente, unele
din acestea de o inventivitate de-a dreptul
uimitoare. Bunãoarã, surprinzãtorul argument
al filosemitismului legionar. Înfiinþarea teatrului Baraºeum în timpul guvernãrii legionare
este prezentatã ca o probã zdrobitoare în acest
sens (uitîndu-se cã raþiunile politice ale acestei
iniþiative þineau mai mult de izolarea ºi
ghettoizarea vieþii culturale evreieºti). Acesteia
i se adaugã dialogul civilizat38 dintre Cãpitan
ºi rabinul Al. ªafran sau prieteniile din
închisorile antonesciene dintre evrei ºi legionari
(mãrturisite de Nicolae Steinhardt)39. Alteori,
acest argument este dublat de un altul: cel al
autoritãþii istorice occidentale, citîndu-se în
acest sens mãrturia pro-legionarã a vreunui
obscur om de ºtiinþã din Europa democratã40.
Antisemitismul real, faptic al legionarilor este respins ºi cu ajutorul propriei lor
imagini ideologice. Onoarea sau educaþia
legionarã sînt prezentate ca incompatibile cu
barbaria sau violenþa antisemitã. Realmente,
susþin aceste texte, legionarii nu puteau
întreprinde orori împotriva evreilor pentru cã
un asemenea comportament ar fi contravenit
moralei legionare sau înaltei lor idei despre
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spiritualitate41. Judecata de valoare privind
excelenþa politicã, spiritualã, moralã a liderilor
legionari, în special a lui Corneliu Zelea
Codreanu (Cãpitanul)42, dar ºi a lui I. Moþa,
Vasile Marin º.a. (martirii)43, devine, în mod
curios, judecatã de existenþã, un fel de axiomã
empiricã ce nu va putea sã lipseascã din
silogismul inocentãrii Miºcãrii în ansamblul ei.
Dar teza inocenþei funciare a Legiunii
are la îndemînã, la acest capitol, o probã încã
ºi mai concludentã, care se sprijinã pe un
consens cultural redutabil (ceea ce nu e cazul cu
liderii ei). Cum se poate demonstra mai
convingãtor o asemenea tezã decît invocînd
calitatea umanã excepþionalã a oamenilor de
culturã care s-au înregimentat în Miºcare sau au
simpatizat cu ea ºi au încurajat-o moral (Nae
Ionescu, Mircea Eliade, Cioran, Petre Þuþea
etc.)? Cum ar fi putut asemenea minþi exemplare
sã împãrtãºeascã barbaria antisemitã? Nae
Ionescu, Mircea Eliade, Constantin Noica, Radu
Gyr, Petre Þuþea ºi foarte mulþi alþii, au fost
legionari44, aminteºte un publicist, dînd a
înþelege cã orice acuzã la adresa Miºcãrii se va
lovi ºi se va sparge de zidul format de aceste
nume celebre. În alte contexte, aceastã idee
capãtã accente încã ºi mai demonstrative: dacã
Miºcarea aceasta a avut un asemenea rãsunet în
epocã ( ) ºi continuã sã aibã ecouri vii pînã azi,
faptul se datoreazã ºi numeroaselor capete
strãlucite ale culturii noastre contemporane
( ) pe care a ºtiut sã ºi le atragã (ca membri sau
simpatizanþi) ºi care, principial vorbind, o vor
gira în eternitate45, scrie Rãzvan Codrescu. ªi,
pentru ca lucrurile sã fie limpezi, acelaºi autor
mai noteazã: Aici e miezul problemei: dreapta
culturalã legitimeazã, fie ºi indirect, dreapta
politicã. De aceea, anumite cercuri intelectuale
ale stîngii democratice au dus ºi continuã sã
ducã o campanie susþinutã împotriva lui
Eminescu, a unor «vîrfuri» ale culturii noastre
interbelice (Nichifor Crainic, Nae Ionescu,
Lucian Blaga, Mircea Vulcãnescu, Constantin

Noica, Petre Þuþea etc.) sau a unor mari
personalitãþi ale exilului postbelic (Mircea
Eliade).46
Aceasta este, în linii mari, raþionalitatea care stã la baza inocentãrii Miºcãrii
legionare. Ea este truvabilã într-un fel sau altul
nu numai într-o abundentã literaturã, semnatã de
supravieþuitori legionari sau de simpatizanþi mai
mult sau mai puþin tineri, ci ºi în discursuri
rostite la diverse simpozioane consacrate
Miºcãrii legionare47.
(8) Reabilitarea/apologia mareºalului Antonescu ºi, implicit, negarea martiriului
evreilor în perioada antonescianã sînt feþele
publice ale unei alte teme cultivate, ºi încã
extrem de frecvent, de discursul antisemit postcomunist. Ea nu este, desigur, fãrã legãturã cu
precedenta. Totuºi, ea are o anumitã autonomie
în discursul antisemit, ceea ce justificã tratarea
ei separatã.
Tema aceasta are conotaþii politice mult
mai ample decît cele care se impun la prima
vedere. Este motivul pentru care în jurul ei s-au
mobilizat, începînd cu 1990 ºi continuînd pînã
astãzi, forþe redutabile, mergînd de la veterani ai
ultimului rãzboi mondial ºi pînã la istorici48 ºi
politicieni49 sau chiar autoritãþi politice româneºti. Unul din motivele acestei masive mobilizãri rezidã, dupã toate indiciile, într-o mizã
politicã imediatã, mai precis în antiteza automatã pe care o antreneazã: Antonescu  regele
Mihai. Reabilitarea lui Antonescu înseamnã
acuzarea regelui Mihai, ceea ce echivaleazã 
din punct de vedere politic  cu o victorie a
republicanilor în dauna monarhiºtilor (cel
puþin cîtã vreme fostul suveran al României
trãieºte). Abdicarea (forþatã) a regelui Mihai la
30 decembrie 1947 apare astfel ca un act drept
ºi necesar, calificative care îºi menþin ºi astãzi
valabilitatea pentru unii actori ai vieþii politice.
Forma de guvernãmînt republicanã de astãzi îºi
gãseºte astfel legitimitatea în republica
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popularã (mai apoi socialistã) de ieri. Între
republica socialistã ºi republica postcomunistã nu mai pot fi operate disocieri semnificative, continuitatea fiind trãsãtura fundamentalã. Nu întîmplãtor deci partizanii lui
Antonescu din zilele noastre sînt în mare mãsurã
tocmai cei care, pînã în decembrie 1989,
slujiserã cu zel idealurile naþional-comunismului. Dacã astfel stau lucrurile, atunci
figura lui Antonescu este utilizatã de cele mai
multe ori ca un bun pretext spre a accede la o
altã þintã. Altfel spus, reabilitarea mareºalului nu
este scop în sine, ci un mijloc  cinic, dar
eficient  de a atinge un cu totul alt scop
(nemãrturisit). Într-un cuvînt, figura lui
Antonescu este deseori folositã de discursul
public în scopul manipulãrii. Strãzile cu numele
mareºalului, busturile ºi statuile care i s-au
ridicat în diverse oraºe, filmele care i s-au consacrat sau încercãrile de reabilitare juridicã au, în
cele mai multe cazuri, ºi acest substrat
manipulator.
Marea problemã a discursului proantonescian este, ca ºi în cazul celui prolegionar, cea
a anulãrii sau mãcar a diminuãrii palmaresului
antisemit al guvernãrii Antonescu. În acest sens,
s-a format un punct de vedere care-l prezintã pe
mareºalul Antonescu nu ca un persecutor al
evreilor, ci, dimpotrivã, ca un salvator ºi
protector al acestora. Ciudãþenia este cã o
asemenea valorizare a lui Antonescu contravine
reprezentãrilor comune, care vehiculeazã o
imagine mult mai aproape de adevãr: un
Conducãtor drept, dar ºi crud, avînd un plan
de purificare etnicã50; dealtfel, tocmai pentru
aceste calitãþi este mareºalul încã masiv apreciat
de o bunã parte a opiniei publice: un sondaj
efectuat de IRSOP în 1995 releva cã 62% din
români au o pãrere bunã despre mareºalul
Antonescu51.
O expresie concisã a bunului Conducãtor îi aparþine lui Adrian Pãunescu, cãruia i
se pare evident cã Antonescu nu a dus o
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politicã de exterminare a evreilor ºi cã, mai
mult, el s-a opus lui Hitler de fiecare datã cînd
acesta îi cerea sã-i trimitã pe evreii români la
exterminare în lagãrele de concentrare52. Dupã
alþii, generozitatea lui Antonescu faþã de evrei
viza nu numai vieþile, ci ºi bunurile lor, pentru
cã, sub guvernarea sa, acestea au fost puse sub
un regim de administraþie tranzitoriu care ( ) le
asigura pãstrarea în scopul restituirii la
momentul potrivit53.
Cît priveºte evidenþa cã la sfîrºitul
rãzboiului numãrul evreilor din România era
mai mic cu sute de mii, explicaþia este de o
inventivitate deconcertantã: În ce priveºte
dispariþia (ghilimele cu tîlc  n.m.), ea este
doar o mare specialitate a evreilor: aºa cum au
apãrut la noi în secolul trecut ºi începutul
secolului acestuia, cu sutele de mii, au dispãrut
din multe pãrþi 54
În discursul public apar însã ºi atitudini
mai realiste: Cã au existat ºi la noi unele
excese antievreieºti nu contestã nimeni. Ele n-au
avut însã nici proporþiile ºi nici susþinerea
oficialã pe care au cunoscut-o în alte þãri. Ba mai
mult: în timpul regimului antonescian, sute de
mii de evrei au fost salvaþi prin România de
urgia hitleristo-horthistã (aºa cum altãdatã
gãsiserã scãpare în România de persecuþiile din
Rusia ºi Galiþia).55
Alþi autori, precum Ion Coja, admit  în
discursuri rostite chiar în Parlament  cã evreii
din România au avut întrucîtva de suferit, cã unii
din ei, cîþiva numai, mai ales din Basarabia ºi
Bucovina, au fost uciºi, dar asta nu-l împiedicã
sã nege categoric orice responsabilitate
româneascã: Am respins întotdeauna ideea de
holocaust în România, holocaust provocat de
români, din douã motive: aprioric, cunoscînd
bine firea omenoasã a românului, ºi aposterioric,
din cercetarea faptelor istorice, care m-au dus la
concluzia cã evreii care au pãtimit în acei ani
[1940-1944  n.m.] au plãtit astfel nu
apartenenþa lor la o credinþã religioasã, la o
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etnie, ci au plãtit exclusiv rãtãcirea lor
ideologicã, cea care i-a fãcut sã înlocuiascã
steaua lui David cu steaua roºie în cinci colþuri,
a iluziei ºi a crimei comuniste. Au pãtimit ºi unii
chiar au murit nu pentru cã erau evrei, ci pentru
cã erau comuniºti, luptãtori cu sau fãrã uniformã
înrolaþi în Armata Roºie56. Concluzia care se
poate deduce dintr-un asemenea discurs,
admiþînd chiar cã faptele invocate ar fi reale
(ceea ce e departe de adevãr), este cã omorul în
numele anticomunismului este legitim. Nu este
limpede dacã autorul realizeazã aceastã
consecinþã logicã, cu atît mai mult cu cît, în alte
texte, el susþine rãspicat cã nu este anticomunist
(Eu, domnilor, nu sînt anticomunist57) ºi chiar
cã ideea comunistã n-a murit ºi nici nu trebuie
sã moarã58. Alta este însã þinta acestui autor,
anume sã susþinã foarte categoric cã în
România nu a existat holocaust (subl.
autorului) ºi sã explice persistenþa ideii opuse:
cei care acuzã armata românã ºi autoritãþile
româneºti de holocaust în Basarabia ºi
Transilvania, în mod conºtient sau nu fac astfel
jocul mistificator al Moscovei bolºevice, iar nu
al Israelului, cu atît mai puþin al adevãrului!59.
Aceeaºi idee este susþinutã ºi de istoricul
Gheorghe Buzatu: nu putem ºi nu trebuie sã
uitãm (asasinatele  n.m.) comise de comuniºti
în solda Moscovei. ªi cum comuniºtii, atît de la
Moscova cît ºi de la Bucureºti, erau majoritar
evrei, suferinþele pe care le-a îndurat minoritatea
evreiascã erau într-un fel inevitabile, de nu chiar
juste. În concluzie, nu evreii sînt cei care au
suferit în timpul celui de-al doilea rãzboi
mondial, ci românii; mai mult, românii au fost în
postura victimei, iar evreii în cea a cãlãului:
adevãratul Holocaust a fost iniþiat ºi realizat de
ei (de comuniºtii evrei  n.m.) împotriva
poporului român60, afirmã istoricul.
În presa extremistã, ideea capãtã
contururi apãsate: În România niciodatã nu a
existat holocaust (sic!). Adicã, vezi bine, el a
existat, dar fãptaºii sînt barbarii de nemþi nu

poporul meu cel blînd ºi nãscut creºtin.61 Dacã
acestea par judecãþi generale, vizînd o epocã
destul de lungã, lucrurile nu se schimbã nici
atunci cînd articolele vizeazã evenimente
precise. Bunãoarã, într-un asemenea articol se
susþine cu tãrie cã la Dorohoi, în 1940, nu a fost
pogrom, ci rãzboi; cît priveºte masacrul de la
Odesa din anul urmãtor, acelaºi articol susþine
cã totul este o invenþie a denigratorilor
poporului român, mai precis, a unor reprezentanþi ai evreilor [care  n.m.] au un talent
înnãscut în a falsifica documentele62.
Ideea unui Antonescu protector ºi
salvator al evreilor ºi al averilor lor îºi cautã
surse de legitimare ºi printre reprezentanþi ai
evreilor. In scop demonstrativ, discursul uzeazã
deci ºi de argumentul autoritãþii evreieºti în
materie, nume ca Al. ªafran, Oliver Lustig, Dr.
W. Filderman fiind folosite fie pentru a nega
martiriul evreilor în perioada guvernãrii
antonesciene fie, mai frecvent, pentru a-i reduce
proporþiile pînã la insignifianþã sau la
inevitabil63. Nu de puþine ori însã acest apel este
selectiv ºi, în ultimã instanþã, mistificator.
Discursul reþine doar ceea ce-i convine din
mãrturiile personalitãþilor evreieºti, ignorînd
suveran ceea ce contravine vederilor sale
(bunãoarã, din memoriile fostului ªef Rabin al
României, Al. ªafran, acest discurs nu reþine
decît aprecierile flatante la adresa poporului
român sau dialogul civilizat avut cu
Cãpitanul, nu însã ºi amintirile sale privind, sã
spunem, crimele suferite de evrei în ianuarie
1941). ªi, în aceeaºi ordine de idei, ar mai fi de
arãtat cã teza unui Antonescu salvator al
evreilor îºi cautã sprijin în opinii care, aprioric,
nu pot fi cîtuºi de puþin suspectate de
antisemitism, dimpotrivã. De pildã, cînd o
asemenea pãrere este susþinutã de o personalitate românã cãreia statul Israel i-a acordat
titlul de Drept între Popoare (pentru a fi salvat
evrei din Transilvania de nord ocupatã de
armata horthystã), cum este Raoul ªorban64,
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discursul acesta capãtã o nouã dezlegare pentru
a putea face afirmaþiile care îi convin.
În concluzie, acest discurs întreþine o
continuã disputã în jurul cifrei victimelor, grija
lui de cãpãtîi fiind aceea de a o reduce pînã la
irelevanþã. Preºedintele Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti din România, Nicolae Cajal,
rãspunzînd unuia dintre animatorii acestui
revizionism, îl întreba pe bunã dreptate: De la
ce cifrã de uciºi încolo numai pentru cã
aparþineau etniei evreieºti socotiþi Dvs. [ ] cã
se poate vorbi de genocid?65 Dacã ºi-ar pune
mai mult aceastã întrebare capitalã, discursul
public din România postcomunistã ar avea o
ºansã în plus de a evita deriva antisemitã.
(va urma)
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Încã departe, Europa *
La patru ani de la publicarea, la aceeaºi editurã ieºeanã
Polirom, a unui prim dialogmaraton cu Vladimir Tismãneanu
(vezi Vladimir Tismãneanu,
Balul mascat. Un dialog cu
Mircea Mihãieº, Iaºi, Polirom,
1996), Mircea Mihãieº revine cu
un nou volum, bazat pe un la fel
de interesant dialog TismãneanuMihãieº. De aceastã datã, cei doi
parteneri de discuþie nu mai sînt
prizonierii unei teribile furtuni de
zãpadã, ca în iarna lui 1995/96,
discuþia desfãºurîndu-se în atmosfera primãvãratecã a Washingtonului anului 2000.
Dacã în Balul mascat
Tismãneanu ºi Mihãieº s-au
aplecat asupra perioadei 19891995, disecînd regimul Iliescu,
acum ei ne propun o analizã
criticã a regimului Constantinescu ºi a vieþii politice româneºti
din perioada 1996-2000. Însã
volumul de faþã nu se limiteazã la
o simplã analizã a peisajului
politic românesc de dupã 1996.
Dialogul se desfãºoarã relaxat,
curge firesc ºi depãºeºte întotdeauna cadrul strîmt ºi adeseori
penibil al vieþii politice româneºti.
Îndrãznesc sã spun cã tocmai în
aceasta constã farmecul discret al
cãrþii de faþã, ea oferind cititorului
mai mult sau mai puþin avizat
* Vladimir Tismãneanu în
dialog cu Mircea Mihãieº, Încet,
spre Europa, Iaºi: Polirom,
2000.
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numeroase teme de reflecþie, atît
pe teme de politicã româneascã ºi
internaþionalã, cît ºi pe teme de
istorie a ideilor.
Aº semnala în primul
rînd discuþia despre necesitatea
unei analize comparative a regimurilor fasciste ºi comuniste, o
temã care se aflã de ceva timp în
centrul dezbaterilor internaþionale, dar care este neglijatã în
România sau, în cel mai bun caz,
este tratatã la nivelul notelor de
subsol din imensa literaturã
internaþionalã de specialitate. Cu
privire la aceastã dezbatere,
Tismãneanu este de pãrere cã
trebuie avute în vedere patru
elemente, ºi anume problema
fascismului ºi problema comunismului, pe de o parte, ºi problema
anti-fascismului ºi problema anticomunismului, pe de altã parte
(pp. 189-190). Polemicile legate
de comparaþia Gulag-Holocaust
sînt aduse în discuþie de mai
multe ori pe parcursul volumului
de faþã. În ce priveºte problema
moºtenirii leninisto-fasciste pe
care o are de rezolvat România de
astãzi în vederea unei democratizãri reale ºi ireversibile, trebuie
amintitã pãrerea lui Tismãneanu:
Celor care susþin ca problema
României este decomunizarea ºi
cã n-are rost sã ne concentrãm
asupra fascismului, ºi celor care
susþin cã problema României este
niciodatã îndeplinita defascizare,
ºi cã excesul de fixare pe tema
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comunistã duce la diminuarea
compasiunii în raport cu crimele
absolut abominabile desfãºurate
de fasciºti împotriva unor largi
pãrþi ale populaþiei României, ei
bine, cred cã ambelor grupuri li s-ar
putea rãspunde în felul urmãtor:
România nu se va defasciza pînã
nu se va decomuniza, ºi nu se va
decomuniza pînã nu se va defasciza!(p. 187).
Analiza criticã a regimului Constantinescu ocupã multe
din paginile volumului de faþã. În
acest sens, mã voi mãrgini sã
remarc observaþiile lui Tismãneanu
cu privire la consecinþele pe termen lung ale dublei moºteniri
lãsate de cele douã regimuri postdecembriste, Iliescu ºi Constantinescu: este vorba de apariþia unei
mentalitãþi antipolitice în cadrul
societãþii româneºti. Aceastã mentalitate antipoliticã, subliniazã însã
Tismãneanu nu este antipolitica lui
Gyorgy Konrad, sau anti-politica
lui Michnik din perioada anilor
70-80, ci o antipoliticã protestatar-anarhicã, utilizabilã în discursuri de tip panicat-naþionalist.
ªi care sã ducã la prãbuºirea a tot
ceea ce existã ca stat de drept în
România, în favoarea soluþiei
Venezuela: apariþia unui regim
cu puteri excepþionale pentru un
lider ales, de ce nu, pe bazã
democraticã sau pe bazã de
plebiscit! (p. 165). ªi totuºi,
considerã Tismãneanu, existã un
element care diferenþiazã România
contemporanã de România sfîrºitului de secol nouãsprezece sau de
România interbelicã ºi care ar putea
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împiedica rãspîndirea unei astfel de
mentalitãþi: accesul incomparabil la
valorile occidentale, faptul cã
numeroºi tineri români au de-a face
cu aceste valori ºi se depãrteazã
astfel de viziunile înguste, provinciale (p. 166). Desigur, temele de
reflecþie privind viaþa politicã româneascã sînt cu mult mai numeroase
ºi nu pot decît sã-i îndemn pe cititori
sã le descopere.
Dar care ar fi, totuºi, lecþia
acestor zece ani scurºi de la cãderea
comunismului românesc? Cãtre ce
se îndreaptã România? În final, deºi
precaut ºi pus pe gînduri de ameninþãrile eternului candidat la
preºedinþie din partea PDSR, Ion
Iliescu (care, referindu-se la luãrile
de poziþie a doi congresmeni americani, a spus textual: Le vom da
peste bot!), Mihãieº exclamã:
mergem, într-adevãr spre Europa,
mergem cu vitezã de þestoasã, dar
totuºi mergem spre Europa. La
rîndul sãu, Tismãneanu conchide:
Încotro vom merge dupã alegeri?
Nu pot face nici o predicþie. Cred,
totuºi, cãRomânia nu va merge spre
trecut.[ ] Dacã ar fi sã rezum într-o
singurã formulã, aº spune cã
România merge spre Europa, cu
încetinitorul! (p. 197). Cred cã acest
volum meritã din plin sã fie citit, fie
ºi numai pentru a afla cauzele
acestui ritm mioritic, de þestoasã,
al transformãrii democratice ºi al
intrãrii în Europa, care a caracterizat
ºi care, din nefericire, caracterizeazã
încã România post-decembristã.

Dispariþia Diasporei *

Cartea de faþã îºi propune aboradrea unui subiect mai
puþin obiºnuit, mai exact situaþia
evreilor din Europa în perioada
postbelicã. Supuºi exterminãrii
în Europa Centralã ºi de Est
aflatã în umbra zvasticii, evreii
se vor vedea confruntaþi dupã
1945, nu de puþine ori, cu o
atitudine cel puþin ostilã din
partea societãþilor ºi regimurilor
politice din aceastã regiune.
Începând chiar cu afirmaþia: Evreii sunt pe cale de
dispariþie în Europa  ºi nu
numai din cauza lui Hitler,
autorul realizeazã în foarte
puþine cuvinte sinteza întregii
sale cãrþi. Practic, acesta încearcã sã realizeze o imagine cât mai
obiectivã, mai concisã ºi mai
simplã, bazatã pe studii îndelungate ºi cu o bibliografie de
invidiat, a situaþiei evreilor ºi a
modului în care au fost percepuþi
de populaþiile majoritare din
þãrile în care au încercat sã supravieþuiascã.
Cele unsprezece capitole
intitulate sugestiv Oameni
strãmutaþi, Ultimele victime
ale lui Stalin, Renaºterea în
Europa de Vest, Impactul
Israelului, Confruntarea cu
trecutul, Evreii ºi problema
* Bernard Wasserstein, Dispariþia
diasporei. Evreii din Europa începând cu 1945, Iaºi, Polirom, 2000,
Dragoº PETRESCU 250 p. Traducere de Cristina Lucan.
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creºtinã, Evreii ºi cele trei
Germanii, Revolta evreilor
din Uniune Sovieticã, Umbre
în Europa Rãsãriteanã, Dileme vest europene, Evreii ºi
noua dezordine europeanã reuºesc sã surprindã aspecte importante ale societãþii de dupã 1945
ºi sã fie suficient de explicite cu
privire la situaþia în care au ajuns
comunitãþile evreieºti.
Pornind descrierea de
la momentul eliberãrii din lagãrele morþii, autorul ne înfãþiºeazã, cât se poate de obiectiv,
priveliºtea înspãimântãtoare a
celor care supravieþuiserã. Dintre
cei care reuºiserã sã mai fie în
viaþã, dupã atrocitãþile la care
fuseserã supuºi de cãtre naziºti,
dar nu mai prezentau ºanse de
supravieþuire din cauza malnutriþiei, majoritatea erau lãsaþi sã
moarã. Alþii încercau sã se
întoarcã, dupã ce se mai întremau, în þãrile de unde fuseserã
adunaþi, dar odatã ajunºi la
destinaþie se izbeau de indiferenþa cu care erau trataþi de cãtre
concetãþenii lor.
Pe lângã atitudinea maselor, evreii din spaþiul intrat sub
influenþa Moscovei se vor lovi
de persecuþiile totalitarismului
roºu. Stalin însuºi dã ordin sã li
se însceneze procese ºi sã fie
executaþi sub acuzaþii de-a
dreptul stupide mai ales intelectualilor evrei (vezi procesul me-
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dicilor).

Dacã în Estul Europei
se încerca împrãºtierea evreilor
ºi înãbuºirea conºtiinþei apartenenþei etnice, în Vestul Europei
diaspora devine semnificativã în
Franþa ºi Marea Britanie.
În Franþa evreii erau
separaþi în funcþie de locul de
unde proveneau:
 Sefardi proveniþi din Spania ºi
Portugalia erau reprezentaþi de
negustorii prosperi din Bordeaux
care s-au convertit ulterior la
creºtinism, la care se adãugau
evreii sosiþi din Nordul Africii,
Turcia, Tunisia, Maroc ºi
Algeria;
 Aºkenazi proveniþi din Germania ºi care s-au aºezat în
Alsacia ºi Lorena;
 Evreii care au emigrat din
Europa de Est (din Rusia ºi
Polonia), aceºtia reprezentând
majoritatea persoanelor de etnie
evreiascã din Franþa.
Spre deosebire de comunitatea
din Franþa, cea din Marea
Britanie cuprindea evreii:
 Sefardi, care veniserã din
Spania ºi Portugalia la care se
adãugau cei care emigraserã din
Bazinul Mediteranean ºi comercianþii sirieni din Alep. Familii
de evrei Sefardi ajung în înalta
societate;
 Aºkenazi sunt emigranþii din
Germania ºi erau consideraþi
artistrocraþia comunitãþii;
 Evreii de origine rusopolonezã sau petit bourgeois;
 Evreii veniþi din Germania ,
Austria, Ungaria ºi Cehoslovacia
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ºi care proveneau din rândurile
medicilor, savanþilor, avocaþilor,
aceºtia reprezentaserã în þãrile de
origine micii burghezi.
De remarcat cã, Marea
Britanie avea cea mai mare
comunitate de evrei din Europa
care reuºiserã sã supravieþuiascã
rãzboiului.
Un alt factor care a
afectat relaþiile dintre evrei ºi
concetãþeni a fost biserica
creºtinã. Datoritã rãzboiului
mulþi copii au fost adãpostiþi de
familii creºtine sau în orfelinatele de pe lângã bisericile catolice sau protestante, aceºtia primind educaþie religioasã conform credinþei celor care îi adãpostiserã. Dupã instaurarea pãcii
rudele copiilor încearcã sã-i
recupereze dar se izbesc de o
rezistenþã înverºunatã a celor
care îi crescuserã pânã în acel
moment. Aceste incidente ajung
atât de mediatizate încât creeazã
un adevãrat rãzboi între biserica
creºtinã ºi evrei. Totuºi, prin
Declaraþia de nevinovãþie de la
Stuttgart a bisericii protestante
în care se cereau scuze pentru
suferinþele pricinuite în perioada
ocupaþiei naziste, se face primul
pas pe calea reconcilierii între
biserica creºtinã ºi evrei.
Mai târziu, ca efect al
procesului de laicizare, va lua
naºtere un Conciliu care va
avea drept scop reconcilierea cu
populaþia evreiascã. Acest Conciliu a declarat cã respinge ura,
persecuþiile, manifestãrile de
antisemitism îndreptate împotri-
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va oricãror evrei, oricând, de
cãtre oricine. Procesul de laicizare îºi spune cuvântul din ce în
ce mai mult ºi cele douã religii
se vor afla pe poziþii defensive
împotriva forþelor dinamismului
social. Laicizarea a reprezentat
pentru biserica creºtinã pierderea
influenþei, iar pentru evrei se
punea problema disoluþiei.
Un efect important
asupra diasporei îl are apariþia
statului Israel. Astfel, în Europa
de Est, înfiinþarea statului Israel a
fost primitã cu un entuziasm
limitat de cãtre regimul politic,
dar cu o foarte mare bucurie de
cãtre poporul evreu din aceste
þãri, ca dovadã, dupã 1948
populaþia evreiascã din aceste
þãri a emigrat masiv în Israel. Cei
din Europa de Vest nu au emigrat
în Israel imediat pentru cã era o
diferenþã prea mare între nivelul
de trai din Israel ºi þãrile din
Europa de Vest.
Datoritã crizei din 1967
diaspora ºi-a reorientat poziþia
faþã de statul Israel, îndreptânduºi toatã atenþia cãtre acesta.
Numeroºi tineri plecã sã se
înroleze în armata statului Israel
care lupta împotriva Egiptului ºi
Siriei.
URSS ºi-a reconsiderat
poziþia faþã de Israel, în primul
rând susþinând þãrile rivale ºi în
al doilea rând obligând unii
evreii din Rusia sã facã declaraþii
publice în care sã denunþe statul
Israel. Datoritã acestei politici, în
Rusia, a avut loc o miºcare de
renaºtere ºi rezistenþã a evreilor
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împotriva regimului comunist.
Statul Israel fiind sprijinit se SUA, imediat dupã victoria obþinutã, începe sã-si relanseze economia, creºte nivelul de
trai ºi lucrul acesta genereazã un
val de emigrãri ale populaþiei
evreieºti din Europa de Vest
precum ºi din SUA.
Încercând sã rãspundã la
întrebãri  precum cine este un
evreu, ce este comunitatea evreiascã, ce este antisemitismul ºi
cine este antisemit?  autorul
atrage atenþia supra faptului cã
societatea ºi regimurile politice
sunt responsabile de cum a
evoluat problema evreiascã în
contexte naþionale ºi ideologice
diferite.
Dispariþia Diasporei
se vrea a fi o istorie a evreilor
europeni dupã cel de-al doilea
rãzboi mondial, iar acest caracter
i-l dau nenumãratele surse de
arhivã.
De asemenea trateazã ºi
subiecte conflictuale dintre antisemiþi ºi evrei, sioniºti (reprezentanþi ai sionismului. Sionismul era considerat o miºcare
naþionalistã care nãzuia sã rezolve
problema evreilor din Europa) ºi
antisioniºti, cei care susþin
asimilarea etnicã ºi cei care
preþuiesc supravieþuirea etnicã a
evreilor.

Despre ieºirea din consecinþele unei
Revoluþii *

Uitînd de argumente ºi
vehiculînd emoþii, vulgatele marxistoide stabileau, începînd cu 1917,
o neverosimilã filiaþie între revoluþia
francezã ºi cea bolºevicã. Pentru a
extrage dezbaterea din circuitul
închis al resentimentelor sau
nostalgiilor, François Furet propune,
în consecinþã, întoarcerea la scrierile
veacului XIX, neviciate de lectura
prezenteistã, prosovieticã din
secolul urmãtor. Autorul se preocupã astfel de posteritatea imediatã a
revoluþiei franceze tocmai pentru a
evita acele discursuri care o
transformã în telos, în trop, în
majusculã. Nu întîmplãtor, principala problemã de metodã  evidenþiatã chiar de la început  constã în
discrepanþa dintre surplusul de
informaþii ºi penuria instrumentelor
de interpretare.
Provocarea lui Furet poate
fi privitã, într-o anume mãsurã, ca o
reluare a disputei clasic-modern, ca
o rivalitate între aspiraþia de a reveni
la semnificaþiile primare ale evenimentului fondator pe de o parte ºi
insolenþa aºa-zis novatoare a unor
genealogii fictive, anarhiste, utopice,
leninist-staliniste, pe de alta. Altfel
spus, un act de voinþã politicã este
retradus în categorii cultural-filosofice ºi înþeles ca antitezã între
RoxanaMITRU-BÃLÃICAN esenþializare ºi istoricizare. Diso* François Furet, Revoluþia în
dezbatere, Iaºi, Polirom, 2000,
190 p.
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cierea e obligatorie de vreme ce, de
la Nietzsche încoace ºtim cã toate
conceptele care concentreazã în
manierã semioticã un întreg proces
eludeazã definirea. Reîntoarcerea la
originile faptului istoric presupune,
aºadar, sustragerea lui din multitudinea posteritãþilor trucate, conjuncturale, din dicþionarele de buzunar
ale acestui timp. Demersul lui Furet
este salutar în condiþiile în care
vulgarizatorii domeniului au început
prin a confunda egalitatea cu
libertatea, au continuat prin a
echivala revoluþia cu incontrolabilul
schimbãrii ºi au sfîrºit prin a plictisi
un public pasionat numai de nenorociri autentice. Istoricul francez este
un clasic în mãsura în care evitã
spectaculosul cu orice preþ ºi vrea sã
fixeze repere interpretative stabile,
sã judece defensiv, fãrã surescitare,
prin raportãri la Vechiul Regim, la
eshatologia lui 1789, la Teroare,
adicã la premisele, finalitãþile ºi
mijloacele praxisului revoluþionar.
La sfîrºit de secol XVIII
francezii se arãtau fascinaþi de mitul
unui alt început, independent de
orice tradiþie. Continuitatea nemaifiind, deci, un criteriu al adevãrului,
exemplul britano-american  prea
tributar cutumelor  nu a avut
succes. Neglijînd scopul, francezii
fetiºizeazã mijloacele. ªi cum orice
cult e, înainte de toate, o întruchipare
substituantã, acþiunea pentru ea
însãºi începea sã þinã loc de
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schimbare. Marile obiective nefiind
atinse, neajunsurile sînt compensate
în plan discursiv prin exaltarea
semnificaþiilor universale ale
Declaraþiei drepturilor omului ºi
cetãþeanului. Cartea lui Furet
deplînge inconsistenþa unui eveniment care, în lipsa împlinirilor
instituþionale se recomandã ca
proces ºi îºi amînã sfîrºitul cu iluzia
cã astfel s-ar þine departe de pericolul
birocratizãrii, al îmburghezirii.
Pentru cei implicaþi direct finalul nu
e niciodatã cel visat, confiscare
fiind, pînã la urmã, celãlalt nume al
revoluþiilor permanente. E uºor de
intuit cã responsabilitatea epilogului
rãmîne în sarcina altora, fie ei
epigoni sau adversari.
Europa Luminilor ezita
între douã modele culturale  cel
englez ºi cel francez  care conþineau, deopotrivã, douã forme de
raþionalitate politicã. Nu a optat decisiv pentru niciuna ci a receptat-o pe
cea dintîi, pluralistã, prin intermediul
celei din urmã, absolutistã. Rezultatul acestui compromis s-a numit
despotism luminat. În Franþa el a
însemnat, întrucîtva, începutul
sfîrºitului. În restul continentului
însã, a consolidat, prin argumentul
raþiunii umane, dreptul divin al
monarhiilor locale. Noile idei despre
reprezentativitate ºi separarea puterilor au fost asimilate elitist, ca discuþie de salon, ca pe ceva chic, mai
mult ca modãºi prea puþin ca model.
Obiºnuinþa de a reduce existenþa la
un criteriu unic de explicare s-a
pãstrat drept constantã a culturilor
politice dintr-o zonã în care
modernizarea avea sã fie o afacere
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de stat. Aici, mai toate proiectele se
organizeazã în jurul unui personaj
legitimat de o forþã a lucrurilor zisã ºi
necesitate istoricã. În aceastã
atmosferã, reglementãrile instituþionale iritã, par cã atenteazã  prin
ideea de eficienþã  la pitorescul, la
spiritul locului. Toate aºteptãrile
valorizeazã providenþialul, miraculosul, salvarea de ultim moment.
Astfel, faptul cã octombrie 1917 s-a
întîmplat, contrar previziunilor lui
Marx, în cea mai puþin capitalistã
dintre þãri, a devenit cu atît mai
merituos, mai de mirare. Iar Stalin a
fost excepþia care confirmã regula.
Deºi transforma revoluþia dintr-o
chestiune de credinþã ºi eroism
într-unade organizare ºi randament,
delirul birocratic din vremea lui Iosif
Visarionovici deþinea un profil
autoreferenþial nedisimulat. Epoca
lui nu a cunoscut nici ea o misticã a
scopului ci s-a pãstrat, pînã la capãt,
ca dictaturã a împrejurãrilor. Existã
ºi astãzi obiceiul ca un fapt neieºit
din comun sã capete trãsãturi de
legendã doar prin obsesiva lui
raportare la condiþiile vitrege în
care a avut loc. Hipercontextualizarea naºte mitul.
Mergînd pe urmele lui
1789 ne oprim ºi în Balcani, acolo
unde revoluþia nu e un accesoriu al
cãderilor la învoialã dar nici o mare
cezurã. Apare ca presentiment al
unei culpabilitãþi fãrã cauze precise
dar a cãrei evidenþã nu e pusã în
discuþie. Spaþiul sud-est-european
rãmîne unul al greºelilor fãrã
vinovaþi ºi al culpelor transcendente.
Ruptura e trãitã folcloric, ca un
ritual ancestral, de întinerire a
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cosmosului decrepit. E consumatã
pe îndelete ca datinã sau ca rãu
necesar, nãscut din oboseala
timpului ºi din nerãbdarea omului.
Ajunse la vîrsta lor postmodernã miturile îºi pierd substanþa
spre a se risipi în alegorii agreabile.
François Furet observã cã þara sa îºi
reciteºte ficþiunile fondatoare într-o
altã cheie ºi îºi adapteazã trecutul
la dimensiunile imperativelor
actuale. Cu prilejul Bicentenarului,
1789 se împacã cu propria-i
moºtenire, separînd ideea revoluþionarã de cea democraticã. Lãsatã
la vatrã, revoluþia se retrage din
prezent spre a se defini ºi definindu-se sã îºi gãseascã un sfîrºit, sã îºi
redescopere sensul primar, îndepãrtîndu-se de cei care o invocã mereu
doar pentru a-ºi face rost, vorba lui
Furet, de un viitor în plus.

Andi MIHALACHE

Cãrþi ºi autori

Eforturi maghiare de reconciliere.
1848-1998 *
Cartea de faþã, apãrutã la
CEU Press, urmãreºte istoria
spaþiului reprezentat de Imperiul
Habsburgic, începând cu Lajos
Kossuth, pânã la Imre Nagy ºi
sfârºind cu încheierea de cãtre
Ungaria a tratatelor de colaborare cu toate þãrile vecine ei. Dacã
iniþial avem de-a face mai degrabã cu studii de istoria ideilor politice, ulterior se va insista mai mult
asupra aspectelor geopolitice sau
vizând relaþiile internaþionale,
pentru ca spre finalul cãrþii sã
aparã un eseu prezentând structurile juridice ungare privind minoritãþile etnice ºi naþionale. În ciuda
diversitãþii punctelor de vedere 
sau poate tocmai din aceastã
cauzã  volumul de faþã este
foarte bine închegat, foarte coerent, atingându-ºi într-adevãr scopul.
Avem aici de-a face cu
un demers ºtiinþific, autorii încercând  ºi reuºind, cu excepþia
ultimului capitol  sã se detaºeze
de pasiuni ºi prejudecãþi. Faptele
ºi ideile ne sunt prezentate aºa
cum sunt, ºi dacã accentul cade
prea mult pe eforturile de reconciliere, fãrã o prezentare detaliatã
a faptelor istorice (care, sub
aspectele lor negative, sunt doar
schiþate), aceasta se întâmplã
desigur pentru cã volumul de faþã
*Ignác Romsics and Béla K. Király
- Geopolitics in the Danube Region.
Hungarian Reconciliation Efforts
1848-1998, CEU Press, 1999.

se adreseazã mai degrabã unui
public avizat, care se presupune
cã le cunoaºte îndeajuns.
În preajma anului 1848,
în timp ce Ungaria lupta pentru aºi obþine independenþa, prima idee
care apare  la Miklos Wesselényi,
de exemplu  este cea a federalizãrii Imperiului Habsburgic.
Odatã cu revoluþiile anului 1848,
Ungaria încercând sã-ºi afirme
independenþa dar ºi unitatea, lupta
se dã pentru refacerea domeniului
Coroanei Sfântului ªtefan. Apare
problema minoritãþilor naþionale,
problemã pe care autoritãþile
revoluþionare maghiare încearcã
sã o rezolve printr-o rezoluþie
parlamentarã care acorda ºi
susþinea dreptul persoanelor
aparþinând minoritãþilor la identitate naþionalã, ca drepturi individuale. Revoluþia a fost înfrântã de
imperiu, iar Actul Naþionalitãþilor
nu a avut nici un efect.
Problema naþionalitãþilor
continuã sã se punã pentru personalitãþile maghiare din exil. Lajos
Kossuth, László Teleki ºi alþii vor
purta negocieri cu exilaþii din
Þãrile Române (precum Nicolae
Balcescu) ºi mai târziu cu prinþul
Alexandru Ioan Cuza, propunând
ideea unei confederaþii sau federaþii danubiene din cadrul cãreia
statele mici din zonã sã fie capabile sã contracareze cu succes
influenþa celor trei mari puteri
locale: Rusia, Imperiul Otoman ºi
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Imperiul Habsburgic. Cu excepþia
lui Teleki, personalitãþile maghiare
acceptau principiul federaþiei doar
în ceea ce privea relaþiile dintre
state, nu ºi în interiorul Ungariei
Mari (dacã s-a pus problema unei
autonomii sau chiar secesiuni
croate, cea a unei Transilvanii
autonome era practic exclusã).
Din cauza exilului negociatorilor
ºi a pretenþiilor mari ale naþionalitãþilor, precum ºi situaþiei regionale complicate, proiectele acestea nu s-au materializat.
În perioada dualismului
austro-ungar, în ciuda unor puternice curente de opinie defavorabile, personalitãþi precum József
Eötvös ºi Ferenc Deák au susþinut
drepturile naþionalitãþilor, considerând respectarea lor ca necesarã
bunei funcþionãri a statului ºi
progresului spiritual al Ungariei.
În 1868 Parlamentul ungar, prin
Actul Naþionalitãþilor din 1868,
dãdea persoanelor aparþinând
minoritãþilor naþionale largi drepturi de utilizare a limbii materne
în administraþia publicã, bisericã
ºi ºcoli  drepturi nerespectate în
totalitate ºi descurajate de oficialitãþile maghiare începând cu anul
1885. ªi în aceastã perioadã a
subzistat ideea confederaþiei
danubiene  la gânditori ca Lajos
Mocsáry.
Un curent de gândire
care a avut oarecare importanþã 
cu ecouri pânã în ziua de azi  a
fost transilvãnismul, i.e. afirmarea
unei identitãþi unice a tuturor
transilvãnenilor, independenþa de
naþionalitate, construitã pe o
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istorie ºi o culturã comunã. Acest
curent nu a mai avut succes în
Transilvania începând cu anii
1930, el renãscând într-o formã
moderatã  regionalistã mai
degrabã decât revizionistã sau
secesionistã  dupã 1989.
Primul Rãzboi Mondial
a adus cu sine dezmembrarea
Imperiului Austro-Ungar ºi
odatã cu el a Ungariei istorice,
care a pierdut prin dictatul de
la Trianon douã treimi din teritoriul ºi populaþia sa (Transilvania reprezentând doar ea mai
mult de o treime), ceea ce a
generat în rândul maghiarilor,
dar ºi al vecinilor lor, frustrãri,
iredentism ºi suspiciuni care au
cântãrit greu în menþinerea unei
stãri tensionate în spaþiul
danubian ºi au influenþat decisiv
eºecul noilor proiecte de confederaþie, neîncurajate nici de
marile puteri din zona. Cu al
doilea rãzboi mondial, situaþia
s-a agravat. Cedãri teritoriale
ulterior anulate, schimburi de
populaþie, înfrângerea Puterilor
Axei ºi a aliaþilor lor au dus la
adâncirea conflictelor ºi perpetuarea urii ºi suspiciunilor la
nivelul populaþiei. Intrarea
zonei în sfera de influenþã a
Moscovei a determinat eºecul
discuþiilor între autoritãþile
române ºi maghiare privind
integrarea regionalã. Planurile
unei confederaþii danubiene au
eºuat din nou, ca întotdeauna de
altfel, atât din cauza intervenþiei
Rusiei, cât ºi din lipsa unei
complementaritãþi economice
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reale, a dialogului ne-fondat pe
încredere reciprocã ºi a necompatibilitãþii prioritãþilor (dupã
1989 existã o prioritate comunã
a tuturor þãrilor din spaþiul
central ºi est-european: e vorba
de integrare, dar în UE ºi
NATO, iar nu de integrarea
regionalã).
Un alt moment important a fost 1956, cu principiile
de politicã externã ale lui Imre
Nagy: respectarea suveranitãþii
naþionale, a inviolabilitãþii
teritoriului, egalitatea drepturilor ºi neamestecul în treburile
interne ale altor state. Contând
pe o atitudine tolerantã a URSS
 ca urmare a celebrului discurs
al lui Hrusciov  el a încercat sã
afirme dreptul þãrilor mici de
nealiniere la blocurile militare ºi
pe cel de a-ºi urma calea proprie
de evoluþie lentã spre socialism.
Armata Roºie i-a dovedit cã se
înºelase în privinþa intenþiilor
URSS.
Ultimul capitol al lucrãrii  cel mai puþin obiectiv din
cauza apropierii prea mari în
timp  se referã la alcãtuirea ºi
semnarea tratatelor de bazã
între Ungaria ºi vecinii sãi.
Dificultatea semnãrii tratatelor
cu Slovacia ºi România a fost
determinatã ºi de lipsa unor
eforturi concentrate de a-l
înþelege pe celãlalt din perspectiva lui. De aici tãrãgãnarea
semnãrii tratatului cu Slovacia
ºi România din cauza Recomandãrii 1201. Este foarte adevãrat ca la ora respectivã lipseau
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ºi materiale de tipul acestui
volum, abordãri comprehensive
ºi obiective care sã permitã o
evaluare adecvatã a situaþiei.
Scrisã în limba englezã
ºi tipãritã la Budapesta, nici
aceastã carte nu este (încã,
sperãm) accesibilã publicului
român, însã existenþa ºi calitatea
ei ºtiinþificã incontestabilã pot
contribui mult la înþelegerea
istoriei ideilor politice ºi a
mentalitãþilor contemporane din
Ungaria, aceasta cu atât mai
mult cu cât la sfârºitul fiecãrui
capitol e indicatã o bibliografie
exhaustivã (cuprinzând în
principal titluri în limba maghiarã, dar ºi în germanã,
românã, cehã ºi polonezã). De
asemenea este notabilã alcãtuirea unui index cuprinzând
scurte bibliografii ale principalelor personalitãþi la care s-a
fãcut referire în cursul capitolelor. Volumul de faþã, o
sintezã a gândirii politice maghiare din ultimul secol ºi
jumãtate, îndeamnã la un studiu
mai aprofundat al surselor ºi 
poate  la eforturi ºtiinþifice ºi
editoriale similare în toate þãrile
din spaþiul danubian, pentru a
putea ajunge la o mai bunã
înþelegere a celuilalt ºi la
stabilirea unor relaþii bazate pe
încredere reciprocã.

Iuliana CONOVICI

Seminar

Reconstrucþia Bucureºtiului
Dupã 1989, interesul
ºi necesitãþile societãþii civile
în privinþa condiþiilor habitatului din zonele rezidenþiale
cât ºi a esteticii acestor zone
au devenit tot mai acute. Venind
în întâmpinarea nevoii de a
crea o imagine cât mai corectã
ºi complexã a capitalei, Fundaþia
Societatea Civilã a organizat în
1999 Seminarul Bucureºti XXI oraº european. De asemenea, a
editat un numãr special din revista
Sfera Politicii intitulat Utopie, Urbanism, Politicã dedicat
acestei tematici.
Continuând seria acestor
iniþiative, Fundaþia Societatea
Civilã, împreunã cu Institutul
de Cercetãri Politice ºi Economice (IPER), a organizat Colocviul Reconstrucþia Bucureºtiului, primul într-o serie de trei
dedicate metropolei dâmboviþene. Lucrãrile s-au desfãºurat la
Casa Scriitorilor din Calea
Victoriei nr.115, în Sala
Oglinzilor, în perioada 2829 octombrie 2000.
Au luat în discuþie
problematica esteticii Bucureºtiului numeroºi arhitecþi de
marcã (Alexandru Beldiman
 Vicepreºedinte al Uniunii
Internaþionale a Arhitecþilor,
Regiunea a II-a, Augustin
Ioan  Vicepreºedinte al Uniunii Arhitecþilor din România,
Florin Biciuºcã  Lector uni-

versitar la Universitatea de
Arhitecturã ºi Urbanism Ion
Mincu din Bucureºti, Alina
Puºcaºu), dar ºi analiºti politici (Stelian Tãnase), teologi
(Iustin Marchiº), directori (Dan
Nicolae  Direcþia Monumente Istorice) ºi directori
generali (Sergiu Nistor 
Direcþia Generalã Patrimoniu
Naþional) din cadrul Ministerului Culturii, precum ºi un
reprezentant de seamã al Primãriei Sectorului IV, arhitect
Dumitru Cãlin. O problemã
interesantã a fost abordatã de
cãtre dl. Alexandru Sandu ºi
dna. Doina Cristea (Universitatea de Arhitecturã ºi Urbanism Ion Mincu), care au
trasat o paralelã între Bucureºti, vãzut ca una dintre capitalele Europei, ºi Washington,
capitala Statelor Unite. De
asemenea, s-a adus în discuþie
lipsa de încredere în serviciile
Primãriei, programul de zonificare a Bucureºtiului, având
în vedere cã în 2025 va avea
statut de metropolã, precum
ºi refacerea monumentelor
culturale ºi arhitecturale.
Subiectul cel mai controversat, adus în discuþie de
cãtre dl. Al. Beldiman, a fost
situaþia pãrþii vechi a oraºului, respectiv cea din sec.
XIX, zonele ªtefan cel Mare,
Vãcãreºti, Berceni, Olteniþei,
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Viilor, Gara de Nord, Nicolae
Titulescu, precum ºi problema cartierelor construite în
perioada comunismului, lipsite de esteticã ºi confort. În
acest context, dl. Augustin Ioan
a prezentat stadiul în care se
aflã proiectul de reconstrucþie
a lãcaºurilor de cult dãrâmate
de regimul comunist, care
începe cu Mãnãstirea Vãcãreºti.
De asemenea, dna. Alina Puºcaºu
a prezentat subiectul: Calea
Griviþei  poarta deschisã a
oraºului, atrãgând atenþia
asupra caselor vechi din acea
zonã ºi cam ce se mai poate
face în conservarea acestora,
punând un accent deosebit pe
revitalizarea zonei. În calitate de iniþiator al acestei
acþiuni, dl. Stelian Tãnase a
atras atenþia asupra nivelului
scãzut al conºtiinþei comunitare a bucureºtenilor ºi a
propus în numele Fundaþiei
Societatea Civilã organizarea
unor programe de creºtere a
acesteia.
Mulþumim pentru sprijinul acordat în vederea bunei desfãºurãri a acestui seminar sponsorilor: BRD, BCR, Austrotherm, Ytong, Pro-Consul, Spring
Time ºi Coca Cola.
Coordonator program,
Roxana Mitru
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DA, doresc facturã fiscalã pentru abonamentul achitat.
Nume ......................................, Prenume...................................., Vârsta....................................
Compania...................................................................., Cod fiscal..............................................
Profesia ........................................................., Funcþia ................................................................
Adresa la care doriþi sã primiþi abonamentul:
Strada...................................., Nr........................, Bl. ....................., Sc..................., Et..............
Ap.............., Localitatea ............................., Cod poºtal............., Judeþ/Sector...........................
Telefon ..................., Fax ......................, E-mail .........................................................................
Vã rugãm completaþi în întregime acest talon ºi, împreunã cu copia chitanþei, sau a ordinului de platã al
abonamentului, expediaþi-l în acelaºi plic, pe adresa : Fundaþia Societatea Civilã - Sfera Politicii, Piaþa Amzei,
nr.13, et. 1, sect. 1, Bucureºti, cu menþiunea Talon abonament, sau prin fax la +40-1-312.84.96. Abonamentele
se pot contracta ºi la sediul fundaþiei, la adresa mai sus menþionatã. Relaþii suplimentare la tel. 659.57.90.
Creºterile ulterioare ale preþului de vânzare al revistei nu vor afecta valoarea abonamentului contractat.
În preþul abonamentului sunt incluse taxele poºtale.
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