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Editorial

Ultimele zile ale societãþii civile?
ROMULUS BRÂNCOVEANU

Societatea civilã ºi societatea civilã

existenþã ºi dezvoltare sunt vãzute ca premise
ale reuºitei tranziþiei. Nu de existenþa în
continuare a acestei societãþi civile în formare
ne-am putea îndoi ºi nu acestei societãþi i s-ar
putea pune sub semnul întrebãrii rolul în
vreuna din Româniile posibile în viitor. Nu-mi
propun, adicã, o analizã sociologicã sau
dependentã de vreo specie a ºtiinþei politice
care sã cerceteze aspectele organizãrii
societãþii civile, ci numai sã adaug o nuanþã la
interpretarea situaþiei survenite în urma
alegerile parlamentare ºi prezidenþiale de la
sfârºitul anului trecut ºi a modului în care
societatea civilã se înfãþiºeazã în cadrul
acesteia.

S-ar putea ca, uneori, societate civilã
de care vorbesc în titlul acestui articol sã aibã
prea puþin de-a face cu definiþiile din
dicþionare sau cu diferitele ei concepþii mai
elaborate sau teoretice, dar mai ales cu modul
în care aceastã sintagmã apare în discursul
public de la noi. Subliniez acest lucru pentru
cã aº vrea sã preîntâmpin neînþelegerile legate
de modul în care o utilizez ºi care ar putea
sugera, cumva, cã zilele societãþii civile, în
România, sunt numãrate ºi cã dispariþia ei este
iminentã. Ceea ce, nu-i aºa, ar putea fi un
motiv de îngrijorare pentru persoanele ºi
organizaþiile care o compun, dar ºi un mai
serios motiv de îngrijorare teoreticã, ba chiar
de programare politicã: oare ce anunþã
sfârºitul societãþii civile, cu ce ar putea fi
înlocuitã sau ce va creºte pe ruinele ei?
Într-adevãr, întrebarea de la care
pornesc indicã posibilitatea unui punct final al
societãþii civile ºi nu cred cã zilelor ei de pe
urmã, care se petrec chiar în momentul de
faþã, li se vor adãuga ºi altele, eventual mai
fericite. Însã noþiunea de societatea civilã pe
care o folosesc aici este una deja interpretatã.
De aceea, pentru a marca aceastã interpretare
am preferat transcrierea cu italice ºi voi
continua în acelaºi mod ori de câte ori va fi
vorba de ea. Altfel spus, societatea civilã, cu
italice, nu este una ºi aceeaºi cu acea
societatea civilã, cam abstractã, a cãrei
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Societatea civilã ca formã de
mobilizare
Societate civilã la care mã refer este
aceea pe care cei mai mulþi dintre noi o ºtim
într-un fel anume ºi care nu poate fi sesizatã
decât în mãsura în care ai participat sau ai
observat foarte atent ºi consecvent viaþa
publicã a ultimei perioade, dobândind astfel
ceva de genul unei experienþe, a unei
cunoaºteri împãrtãºite. A sesiza, a percepe, a
simþi, a cataloga, a adera sau a respinge întrun mod similar cu ceilalþi, a te regãsi în
gesturile acestora ºi laolaltã cu ei sunt mai
importante pentru societatea civilã de care
vorbesc, pentru sensul ei, decât existenþa unor
organizaþii care exprimã voinþa sau modul de

2

Editorial
viaþã al unor grupuri de persoane. Acest tip de
societatea civilã a reprezentat, în toþi aceºti
ani, de fapt, o formã de mobilizare în vederea
realizãrii unor obiective politice. E vorba de o
modalitate de mobilizare care ar putea fi lesne
denumitã tacitã sau spontanã, în sensul cã toþi
cei care participã la ea au acþionat sau au
reacþionat, nu o datã, asemenea unor
coechipieri încercaþi care nu mai au nevoie sã-ºi
coordoneze acþiunile prin verbalizare, se
înþeleg din priviri, ca sã spun aºa, în legãturã
cu ce au de fãcut, care sunt sarcinile lor ca
membri ai societãþii civile ºi care sunt ideile
pe care trebuie sã le apere sau sã le difuzeze.
Ei par sã ºtie din capul locului cum trebuie sã
se orienteze. De pildã, exemplific la
întâmplare, ce opinii trebuie acceptate ºi care
trebuie respinse, de ce ºi în ce unor persoane
ar putea fi sau nu trecut cu vederea, de ce
cutare ziar sau revistã ar trebui citite chiar
dacã nu conþin nimic interesant, de ce anumite
acþiuni sunt întotdeauna corecte etc. De
asemenea, aceºtia recunosc, aderã sau resping
interpretãrile destul de fluide ale evenimentelor, bazându-se, de obicei, pe principii
puternice ºi catalogãri abrupte, ceea ce nu
împiedicã, ba chiar favorizeazã emiterea de
judecãþi ºi desfãºurarea de acþiuni contradictorii cam în acelaºi timp, aºa cum s-a
petrecut recent în cazul candidaturii lui
Mugur Isãrescu la preºedinþie sau, poate ºi
mai evident, al susþinerii lui Ion Iliescu în
turul al doilea al alegerilor prezidenþiale.
Aºadar, un gen de judecãþi practice prelungit
într-o modalitate de acþiune, de multe ori cu
virtutea de a despãrþi apele de uscat dar, vai,
ºi cu aptitudinea de a împãca apa ºi focul, cu
destulã naturaleþe, posibil numai datoritã
mobilizãrii realizate prin serii de recunoaºteri
tacite în gesturile, concepþiile ºi acþiunile
celuilalt. Existenþa acestei societãþi civile în
care nu organizarea joacã rolul cel mai
important, ci mobilizarea intermitentã pe baza

unor asemenea recunoaºteri tacite în vederea
realizãrii unor obiective de obicei politice, mi
se pare însã din ce în ce mai fragilã.
N-aº vrea sã se înþeleagã cã
interpretând sau caracterizând acest tip de
societate civilã ca fiind unul bazat pe
mobilizare ºi distingându-l ca atare înseamnã
cã aº presupune cã în România existã tot de
felul societãþi civile alãturi de societate
civilã care apare sau e menþionatã în discuþiile
obiºnuite pe marginea vieþii publice ºi a
evenimentelor ei în articole de ziar, în reviste,
în ºtirile de presã sau de televiziune, în talk
show-uri, la care se referã cei care se socotesc
îndreptãþiþi sã o reprezinte ºi pe care o
ponegresc adversarii mai pe faþã ºi mai
ascunºi ai democraþiei. În mod obiºnuit,
aceastã societate civilã care este, dintr-un
anumit punct de vedere, una ºi aceeaºi cu
societatea civilã, nu este vãzutã ca fiind în
esenþa ei o modalitate de mobilizare, ci un
ansamblu de atitudini, discursuri, acþiuni,
persoane ºi organizaþii, evenimente chiar, ºi
ilustratã prin discursul anticomunist ºi
prooccidental, prin misiunea eticã pe care o
proclamã, prin evenimente cum ar fi Piaþa
Universitãþii, prin trimeteri la Alianþa Civicã,
GDS, 22, la elitã sau la personalitãþi
precum Ana Blandiana sau Gabriel Liiceanu.
Deºi nu susþin cã având douã interpretãri ºi
obiectul diferã, cred, totuºi, cã validând
interpretarea societãþii civile ca mobilizare, ºi
configuraþia lui propriu-zisã trebuie sã ne
aparã schimbatã.
Comunitatea de comunicare
Multe dintre elementele apãrute în
încercarea de descriere a societãþii civile ca
formã de mobilizare au trimis la preexistenþa
unei comunitãþi de comunicare ce ar fi fãcut-o
posibilã. De altfel, aspectul tacit, spontan, al
mobilizãrii este greu de explicat în absenþa
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unei comunitãþi de comunicare bine
închegate. În societatea civilã caracterizatã
prin mobilizare, comunitatea de comunicare
suplineºte factorul organizatoric. Sau, într-o
formã mai slabã, organizaþia ºi organizarea
(pentru cã ºi în societatea civilã existã
organizare) joacã un rol mai puþin important
în realizarea acþiunilor ºi atingerea
obiectivelor
decât
comunitatea
de
comunicare. Insist pe legãtura între societatea
civilã ca formã de mobilizare ºi comunitatea
de comunicare deoarece modificãrile
survenite în sfera acesteia din urmã sunt
tocmai cele care explicã, în parte, apusul
societãþii civile.
Comunitatea de comunicare propriei
societãþii civile s-a format în ultimele douã 
trei decenii ale secolului al XX-lea. Este un
produs al vieþii publice din perioada
comunistã ºi al perioadei de tranziþie. În
cadrul ei, evenimentele sunt receptate, ºi
interpretate, li se furnizeazã sensul, sunt
create, celebrate, uitate º.a.m.d., constituind,
în acelaºi timp, cadrul necesar mobilizãrii în
vederea obiectivelor propuse. Ar fi o greºealã
sã înþelegem comunitatea de comunicare
reprezentatã de societatea civilã numai prin
noþiuni caracteristice teoriei discursului.
Înainte de a fi descrisã prin competenþe
comunicaþionale, aceastã comunitate este una
formatã din persoane. Din acest punct de
vedere, poate cã structurarea ei din comunism
are o anumitã legãturã cu reproducerea ºi cu
structurarea de dupã prãbuºirea acestuia ºi,
mai departe, cu ceea ce pare sã fie acum
destrãmarea societãþii civile înþeleasã ca
formã de mobilizare. Dacã vom judeca aºa,
atunci societatea civilã de astãzi îºi are
originile în ultimii ani ai comunismului, în
comunitatea de comunicare reprezentã pe
atunci de ceea ce se numea viaþã sau lume
literarã sau cultural  artisticã, al cãrei
principal discurs era cel literar (literatura, se
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spunea pe atunci, þinea loc de presã, de
cercetare istoricã, filosofie etc.). Probabil sunt
puþini cei care ar contraargumenta împotriva
unei asemenea origini a societãþii civile, dar
cu siguranþã sunt mulþi cei care ar nega
echivalarea comunitãþii de comunicare
proprie societãþii civile cu lumea cultural artisticã de dinainte de 1989. Chiar dacã n-aº
avea dreptate, este esenþial cã mare parte din
comunitatea de comunicare proprie societãþii
civile s-a constituit ºi s-a manifestat la început
în spaþiul public al societãþii comuniste. De
altfel, la originile sale, societatea civilã
înþeleasã ca formã de mobilizare corespunde
destul de bine unei definiþii mai tari a
conceptului, de vreme ce este îndeobºte admis
cã totalitarismul comunist s-a caracterizat
prin cotropirea aproape deplinã a vieþii
publice de cãtre partidul-stat. În acest context,
viaþa sau lumea literar - artisticã a reprezentat
o dislocare în monoliticul spaþiu public al
epocii comuniste. Spãrtura s-a produs într-un
mod oarecum natural prin fisurile apãrute în
urma retragerii, cât de cât, în cursul anilor
60, a ideologiei comuniste din diferitele
forme de discurs literar ºi artistic ºi,
concomitent, prin recunoaºterea parþialã a
autonomiei acestora. Recuperarea literaturii
ca literaturã a constituit, astfel, deopotrivã un
prilej de reîntoarcere a poeþilor în cetate,
dupã ce nu cu mulþi ani în urmã fuseserã
alungaþi, ºi de recunoaºtere a unor forme de
viaþã publicã relativ autonome. Comunitatea
de comunicare configuratã în aceste procese
s-a dezvoltat în niºele discursului ideologic
comunist ºi ale vieþii publice oficiale din acea
perioadã, dezvoltând nu doar limbaje ºi
discursuri proprii ci ºi structuri de grup ºi
chiar instituþionale, prin coabitarea cu ºi în
instituþii primite din partea partidului  stat
spre gestionare (edituri, reviste, teatre etc.).
Toate acestea au coagulat într-un fel de viaþã
publicã paralelã desfãºuratã în concurenþã cu
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cea oficialã. Cãrþi, spectacole, cozi la librãrii,
spectacole de teatru, cenacluri literare,
conflicte între grupãri, atâtea forme ale
acestei vieþi publice non-oficiale, sunt
deplânse astãzi de mulþi! Aceastã comunitate
de comunicare constituitã încã din comunism
a oferit ºi a produs legitimitãþi non-oficiale
prin propriile sale mecanisme. Ulterior,
acestea au fost capitalizate politic, grosul
liderilor societãþii civile extrãgându-ºi noua
legitimitate pe baza rolurilor jucate ºi a
recunoaºterilor reciproce provenite din viaþa
publicã non-oficialã. Imediat dupã prãbuºirea
comunismului, tocmai aceastã comunitate de
comunicare a fost aceea care ºi-a fixat drept
sarcinã construirea societãþii civile, ºi acesta
pare sã fi fost motivul neangajãrii politice a
intelectualilor în partide ºi în viaþa politicã în
general. Cine îºi mai aminteºte epoca
începuturilor îºi reaminteºte, desigur, ºi de
polemica dintre Nicolae Manolescu ºi
Octavian Paler din România literarã cu
privire la misiunea intelectualilor în noile
condiþii politice. Reprezentanþi proeminenþi ai
acestei comunitãþi, denumiþi generic sau
peiorativ intelectuali sau elitã au clarificat
aceastã sarcinã ºi au transmis-o în reþeaua de
recunoaºteri constituitã deja. Prima iluzie a
intelectualilor a fost cã discursul monolitic al
puterii comuniste va fi înlocuit cu discursul
cuprinzãtor al societãþii civile ºi cã societatea
civilã va ocupa întregul spaþiu public rãmas
deschis dupã cãderea comunismului (se
proclama, oarecum, deþinerea exclusivitãþii în
crearea ºi reprezentarea societãþii civile).
Aceste iluzii s-au risipit destul de repede. Ele
au fost risipite nu atât de inabilitãþi în propria
politicã, ci mai ales de faptul cã principala
funcþie a societãþii civile, aceea de mobilizare,
cu timpul, a ajuns sã fie din ce în ce mai greu
de realizat. Sunt o mulþime de cauze care au
contribuit la decãderea societãþii civile, iar o
analizã detaliatã le-ar putea înºira una dupã

alta. Dintre cauzele posibile aº detaºa una
singurã: restrângerea audienþei ºi autoritãþii
interpretãrilor furnizate de societate civilã,
ceea ce a avut drept urmare sãrãcirea
sistemului de recunoaºteri, esenþial pentru
funcþionarea ei ca mobilizare. Câþi dintre
membrii societãþii civile au fost cu adevãrat
convinºi de argumentele în favoarea
candidaturii lui Mugur Isãrescu la
preºedinþie? Cei care au interpretat într-un
mod autorizat evenimentele sociale n-au mai
fost, în ultimii ani, liderii societãþii civile
(Octavian Paler, de exemplu, unul dintre cei
mai importanþi înainte de 1996, a oferit mai
degrabã interpretãri contrare recunoaºterilor
valide în societatea civilã), ci aºa numiþii
formatori de opinie În formarea opiniei, adicã
în interpretarea evenimentelor, Marius Tucã ºi
Cristian Tudor Popescu, de exemplu, sunt cu
mult mai vizibili ºi mai importanþi decât liderii
societãþii civile. Prezenþa lor ºi a altora aproape
zilnicã în ziare ºi la televizor a bruiat audienþa ºi
vizibilitatea societãþii civile. În plus, mulþi dintre
cei care fãcuserã parte din comunitatea de
comunicare iniþialã, adicã publicul de pânã
atunci al intelighenþiei literar  artistice, s-au
retras fie în proiecte de viaþã individuale, fie spre
literatura de consum, televiziune, fie au devenit
pur ºi simplu indiferenþi. Comparând mecanismul monopolizãrii interpretãrii evenimentelor
reprezentat de sistemul rubricilor fixe ºi al colaboratorilor permanenþi, practicat în revistele de
culturã înainte de 1989, valabil ºi astãzi în interiorul societãþii civile, ºi sistemul bazat pe
editoriale ºi talk-show trebuie sã constatãm cã
ultimul, prin firea lucrurilor, a ieºit învingãtor.
Stil intelectual ºi conducãtor
cultural
O altã sursã a societãþii civile ºi care ar
putea avea legãturã cu declinul ei de astãzi
este stilul intelectual profesat în viaþa cultu-
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ralã de la noi. Acest stil este marcat de figura
conducãtorului cultural, cum îl numeºte
Tudor Vianu, ilustrându-i modelul cu opera ºi
personalitatea lui Titu Maiorescu. E ceea ce
alþii au numit critic de direcþie. Conducãtor
cultural este un nume mai potrivit, deºi mulþi
dintre conducãtorii culturali, cum ar fi Titu
Maiorescu, Eugen Lovinescu sau George
Cãlinescu au fost în primul rând critici ai
culturii. Conducãtorul cultural nu este doar un
îndrumãtor al culturii, ci mai ales un
îndrumãtor al tinerilor. Constantin Noica a
ilustrat ºi el aceastã notã specificã a culturii
noastre moderne. Dar conducãtor cultural, în
perioada comunistã, a fost criticul literar.
Poate cã nu întâmplãtor Nicolae Manolescu a
capitalizat cel mai intens poziþia sa culturalã
dupã 1989. Ba chiar, la începuturile sale
carierei sale de om politic, s-a simþit obligat
tocmai de aceastã poziþie sã intre în politicã.
În acest sens, el a evocat în sprijinul deciziei
sale modelul lui Maiorescu. În societatea
civilã aºa cum s-a manifestat ea dupã 1989,
conducãtorul cultural a încercat sã devinã ºi
un îndrumãtor politic. El este cel care aratã
calea într-un fel de profetism în acelaºi timp
cultural ºi politic. Nicolae Manolescu
reprezintã, din nou, pentru ultima perioadã,
un exemplu. Ca sã susþinã candidatura lui
Isãrescu, Manolescu a renunþat la profilul sãu
de om politic ºi a revenit la rolul de
conducãtor cultural, într-o încercare de
revalorificare a vechii legitimitãþi, lipsitã de
succes însã. Totuºi, modelul conducãtorului
cultural va supravieþui, probabil, acestor zile
de crizã a societãþii civile, deoarece este
înrãdãcinat în cultura noastrã modernã ºi n-a
fost încã epuizat prin modificarea structurii
acesteia. Dimpotrivã mulþi dintre aspiranþii la
rolul de conducãtor cultural migreazã în zone
mediatizate ºi atrãgãtoare, cu un public
oricum mai larg decât acela al lucrãrilor de
specialitate ºi al revistelor de culturã.
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Conducãtorul cultural de ultimã orã vrea sã
fie în acelaºi timp scriitor, profesor
universitar, filosof analitic ºi eseist rafinat,
manager, vedetã de televiziune, politolog ºi
critic de artã, înalt funcþionar de stat ºi
opozant înverºunat al guvernului, umorist etc.
Destrãmarea maºinãriei politice
Oricine a urmãrit viaþa politicã din
România post-comunistã ºtie cã societatea
civilã a constituit suportul societãþii politice.
Partidele politice ale opoziþiei, nume drag din
perioada 1990  1996, au stat pur ºi simplu pe
umerii acestei societãþii civile ºi au venit la
putere prin capacitatea ei de mobilizare.
Opoziþie ºi societatea civilã au format în
perioada 1990  1996 un soi de maºinãrie
politicã ce a suplinit slãbiciunea partidelor ºi
capacitatea lor de a rãspunde nevoilor unei
activitãþi politice cât de cât conturate ºi
eficiente. Societatea civilã a fost aceea care a
asigurat cunoºtinþe necesare unei asemenea
activitãþi, capacitatea de programare ºi
expertizã, mijloacele de difuzare ºi mobilizare
ºi, nu în ultimul rând, grosul militanþilor în
teritoriu pentru aceste partide. O parte din
elementele care au dus la creºterea ºi la
decãderea acestui mecanism a fost descris
mai înainte. Maºinãria opoziþie  societate
civilã s-a gripat însã o datã cu venirea la
putere a CDR, partidele fostei opoziþii
emancipându-se de sub tutela societãþii civile.
De altfel, în mod formal, Alianþa Civicã a ºi
pãrãsit CDR. Ulterior destrãmarea CDR a
condus aproape la dispariþia maºinãriei
politice care implica societatea civilã. Acest
lucru a devenit evident în campania
electoralã, profesionalizatã, dupã cum s-a
spus, dar lipsitã de suflu tocmai datoritã
dispariþiei maºinãriei CDR  societate civilã
care funcþionase, cel puþin pânã în 1996,
aproape de la sine. Între timp societatea civilã
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ºi-a pierdut, din motivele menþionate mai
înainte, o mare parte din capacitatea de mobilizare ºi împreunã cu ea unitatea mesajului
politic transmis. Opþiunile divergente la vârf
între CDR ºi PNL ºi între candidaþii acestora
la preºedinþie au scãzut autoritatea semnalelor
transmise ºi au redus coerenþa sistemului de
recunoaºteri pe care se baza mobilizarea
tacitã din rândurile sale. Mai mult, o datã cu
turul al doilea al alegerilor prezidenþiale ºi cu
semnalele ºi apelurile trimise în favoarea
alegerii lui Ion Iliescu structura discursului
mobilizator s-a schimbat. Pânã la aceste
semnale ºi apeluri obiectivele propuse de
societatea civilã erau de tip maximal. Aceste
obiective de tip maximal au asigurat ani de-a
rândul tensiunea necesarã mobilizãrii. Or,
apelul la pragmatism ºi la alegerea rãului cel
mai mic au redus aceastã tensiune ºi, cu
aceasta, motivaþia mobilizãrii, raþiunea de a fi
a societãþii civile: îndeplinirea marilor
idealuri ale democraþiei ºi a ale unei lumi
curãþate de impuritãþile comunismului.
În concluzie, societatea civilã nu mai
este o sarcinã a intelectualitãþii. Ea nu mai poate
fi o profesiune de credinþã ºi de pasiune
intelectualã. De altfel, noul tip de intelectual care
transpare din listele de apeluri ale societãþii
civile, din preajma ºi din timpul alegerilor, este
unul care joacã roluri profesionale ºi nu
culturale, înºirându-ºi titlurile ºi gestionându-ºi
prestigiul pe o piaþã dominatã de media. Diminuarea rolului societãþii civile are drept rezultat
dispariþia maºinãriei politice naturale care se
formase între ea ºi partidele de opoziþie ºi care a
contrabalansat timp de un deceniu forþa moºtenitorilor direcþi ai regimului comunist. Nu în
perioada FSN au fost aceºtia cei mai puternici, ci
abia acum, când principalul lor adversar,
societatea civilã îºi trãieºte ultimele zile.

CINE NE CITEªTE:
Sfera Politicii este o revistã de þinutã,
care reflectã cu maturitate procesele
tranziþiei, reforma economiei ºi a societãþii
româneºti declanºate în urmã cu zece ani,
prin demolarea sistemului totalitar comunist.
Am speranþa cã revista nu va face abstracþie
de sfera ideilor ºi experienþei social-democraþilor români, în care cetãþenii îºi pun
speranþele de viitor.

Ion Iliescu

Preºedinte al României

ROMULUS BRÂNCOVEANU  lect. dr. la
Facultatea de Filosofie a Universitãþii din
Bucureºti.
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VOX POPULI ÎN ROMÂNIA
LAURENÞIU CONSTANTINIU

Recentele alegeri au dezlãnþuit o adevãratã furtunã de critici ºi imprecaþii la adresa
electoratului, mai ales, dupã alegerile parlamentare ºi primul tur al alegerilor prezidenþiale. Deºi considerat suveran într-un stat
de drept, el, electoratul, a fost înfãþiºat de un
mare numãr de analiºti ºi comentatori politici
ca fiind incapabil sã discearnã între bine ºi
rãu, între democraþie ºi extremism: Imaginea
de popor violent, primitiv, barbar, de care geme
presa occidentalã e confirmatã în mod, ca sã zic
aºa democratic, chiar de cãtre votanþi! Oameni
pentru care marile concepte ale democraþiei
sunt sunete fãrã sens, la fel de neplãcute precum
zgomotul apei la toaletã sau scârþâitului uºilor
de fier ruginite, se identificã cu o voluptate 
cum sã zic!  animalicã, bestialã, cu
semãnãtorii de urã ºi de crimã.1 Pentru acelaºi
autor este vorba de un electorat idiotizat de
sãrãcie ºi setos de revanºã prosteascã, gata sã
aprobe în proporþie de 90% execuþiile pe
stadioane, anunþate de C.V. Tudor.2
Acest potop de critici, vecine cu insulta,
aduse electoratului par stranii într-un regim
democratic. Etimologic, democraþia înseamnã
puterea poporului: vox populi  vox Dei; dar
dacã vocea poporului e vocea lui Dumnezeu,
cine sunt cei care îºi îngãduie sã cenzureze
vocea divinã a suveranitãþii poporului, exprimatã prin buletinul introdus în urna de vot?
În realitate, aºa cum se întâmplã într-o
societate înapoiatã, fãrã tradiþii democratice,
evaluãri ca cele de mai sus sunt reacþii viscerale

S.P. nr. 87-88/2001

ºi nu rezultatul unei analize lucide a realitãþilor
care au determinat actuala compoziþie a Parlamentului ºi rezultatul alegerilor prezidenþiale.
A lipsit cu desãvârºire, în marea
majoritate a analizelor, situarea, în perspectiva istoricã, a alegerilor din decembrie 2000,
altfel spus, plasarea lor în ceea ce s-ar putea
numi  pentru a folosi un concept braudelian
 duratã lungã, adicã evoluþia istoriei
electorale a societãþii româneºti.
Nu intrã în obiectivul acestor rânduri
schiþarea unui istoric al sistemului electoral
românesc.3 Intenþia noastrã este numai de a
dezvãlui rãdãcinile istorice ale votului dat de
electoratul român la ultimul scrutin parlamentar ºi prezidenþial.
Originile sistemului electoral din þara
noastrã urcã în Epoca Regulamentarã,
începutã în 1831. Prima Constituþie de facto a
Þãrii Româneºti ºi Moldovei, Regulamentul
Organic, a fost o sintezã între doleanþele
memoriilor boiereºti, redactate începând din a
doua jumãtate a secolului al XVIII-lea, ºi
obiectivele Curþii de la Petersburg de a face
din cele douã Principate dunãrene un avanpost al expansionismului rus în Balcani.4
Etapã importantã în procesul de modernizare
a societãþii româneºti, Epoca Regulamentarã
nu a fost, aºadar, integral expresia evoluþiei
organice a societãþii româneºti, ci ea a inclus
o componentã strãinã, mai exact rusã, rezultatã din voinþa þarului Nicolae I de a face din
Þara Româneascã ºi Moldova o vitrinã
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atrãgãtoare pentru popoarele balcanice. Aºa se
explicã de ce contele Pavel Kiselev (forma
Kisseleff, larg rãspânditã la noi, este, în realitate,
transcrierea francezã a numelui sãu) a putut
întreprinde un adevãrat experiment, care nu a
gãsit însã întotdeauna un suport socio-istoric în
realitãþile româneºti.
Discrepanþa dintre nivelul de dezvoltare
a societãþii româneºti ºi structurile ei politice a
fost sporitã de Constituþia din 1866, copiatã, în
bunã mãsurã, dupã cea belgianã. Principele
Carol, chemat sã aplice aceastã Constituþie, ºi-a
dat seama, între cei dintâi, de marile ei
neajunsuri: aceastã nenorocitã þarã  scria el
tatãlui sãu la 10/22 decembrie 1870 , care a fost
totdeauna sub jugul cel mai aspru, se pomeneºte
trecând fãrã tranziþie de la un regim despotic la o
constituþie atât de liberalã, încât nici un popor din
Europa n-are alta la fel. Dupã experienþa fãcutã,
þin aceasta drept o nenorocire cu atât mai mare cu
cât românii nu se pot mãguli cã au vreuna din
virtuþile civice ce aparþin acestui fel de
constituþie a statelor quasirepublicane
(scrisoarea a fost publicatã, ca fiind adresatã unui
prieten, în Augsburger Allgemeine Zeitung
din 15/27 ianuarie 1871).5
Judecata principelui este validatã de cea
a istoricului: Constituþia din 1866  scrie A.D.
Xenopol  era, fãrã îndoialã, cea mai liberalã din
Europa. Luatã dupã cea belgianã, ea o depãºea în
unele priviri. Un aºezãmânt însã nu poate sã se
împlânteze în o þarã care nu este pregãtitã, prin
mintea ei, a-l primi; el poate sã deºtepte ºi sã
grãbeascã pregãtirea acestor minþi, dar, pânã sã
se îndeplineascã lucrul, va fi o discordanþã între
starea de fapt ºi îmbrãcãmintea ei juridicã.
Urmãrile acestei discordanþe se vor vedea tocmai
în jocul partidelor politice, care cãpãtaserã prin
marile ºi neþãrmuritele libertãþi, deplina voie de
rãsfãþare.6
Acest rãsfãþ al partidelor politice s-a
repercutat ºi asupra electoratului, a cãrui voinþã a
fost, de cele mai multe ori, ignoratã. Carol I 

numit, dupã cum se ºtie, de Mihai Eminescu
drept Carol Îngãduitorul  a acceptat aceastã
regulã a jocului politic. El era pe deplin conºtient
de înapoierea þãrii ºi înþelegea cã electoratul cu o
minimã informare politicã era cu totul restrâns.
O fracturã largã se deschidea între clasa politicã
ºi populaþie. În timp ce elita politicã, educatã la
Paris ºi Berlin, trãia ºi se comporta dupã standardele occidentale, masa populaþiei rãmânea
cufundatã într-un arhaism de vieþuire, apãsat de
precaritatea condiþiilor materiale de existenþã.
Votul cenzitar era firesc ºi, în ceste condiþii,
benefic. Þãrãnimea abrutizatã nu avea a se rosti
în politicã: ce ar fi putut spune?
Provenitã din rândurile boierimii mari ºi
mici ºi a burghezilor bogaþi, mulþi de obârºie
strãinã, elita politicã româneascã avea suficiente
mijloace economice proprii pentru a nu se
înfrupta copios din avuþia statului. Un Barbu
Catargi, un Ion C. Brãtianu, un George CantacuzinoNababul sau un Dimitrie A. Sturdza nu ºi-ar
fi însuºit pentru nimic în lume ceva din banul
public!
Devotamentul lor pentru problemele de
stat ºi cinstea personalã nu au fost însã dublate de
strãdania ridicãrii standardului de viaþã ºi a
gradului de culturã civicã a marei majoritãþi a
populaþiei. Eforturile lui Spiru Haret de a face
din învãþãtori apostolii satelor au rãmas singulare ºi fãrã consecinþe profunde. Rãscoalele
þãrãneºti din 1907 aveau sã dezvãluie nu numai
mizeria materialã a populaþiei, dar ºi persistenþa
stereotipurilor de mentalitate colectivã, caracteristice evului mediu (imaginea bunului suveran; pretinsa scrisoare a reginei Elisabeta de
incitare la rãscoalã; mesagerii cãlãri, vãzuþi de
þãranii rãsculaþi ca aducãtori ai poruncii de a se
ridica împotriva proprietarilor ºi arendaºilor
etc.). Cu un astfel de imaginar medieval era greu
de edificat o societate modernã, cu o temelie
popularã.
Reformele de dupã primul rãzboi
mondial, a cãror sintezã a reprezentat-o Consti-

9

S.P. nr. 87-88/2001

Alegeri 2000
tuþia din 1923, au introdus, în principiu, votul
universal. În principiu, deoarece, în realitate,
militarii, magistraþii ºi femeile au fost excluºi
(participarea femeilor a fost acceptatã, parþial, la
alegerile locale începând din 1929).7
Votul universal a asigurat accesul
þãrãnimii  cea mai numeroasã clasã socialã a
þãrii  la viaþa politicã. Salutarã, în principiu,
intrarea ei în arena politicã a însemnat, în fapt,
invazia arhaismului ºi a ignoranþei, ceea ce a
permis partidelor politice, sporite la numãr în
raport cu cele de dinainte de rãzboi, sã recruteze
ºi sã manipuleze aceastã masã de alegãtori.
Principiul Daþi-mi guvernul ºi vã voi da
Parlamentul! a funcþionat din plin. El a avut
drept consecinþã rãmânerea marii majoritãþi a
electoratului în sfera analfabetismului politic.
Alegerile, testul principal al democraþiei
autentice, au fost falsificate fãrã ruºine. Mãrturiile din epocã dau la ivealã procedeele utilizate
de partidele aflate la putere pentru a-ºi asigura
majoritãþi confortabile. Iatã ce scria în jurnalul
sãu personal (deci nu o polemicã publicã)
Grigore Gafencu despre alegerile din 1931, când,
sã nu uitãm, guvernul era condus de cea mai
luminatã minte a societãþii româneºti, N. Iorga:
( ) mai grozavã decât nãvãlirea tãtarilor sau
invazia lãcustelor a venit ziua de alegeri; de
alegeri cum sunt înþelese ºi practicate de români,
de administraþia românã, de armata românã, de
magistraþii români.
A fost o urgie absurdã ºi barbarã
dezlãnþuitã de sus în jos peste o populaþie paºnicã
ºi liniºtitã S-au arestat delegaþii ºi candidaþii, s-au
furat urnele ºi cãrþile de alegãtori, s-au bãtut mai
ales, s-au schingiuit ºi snopit sub lovituri de
ciomege sute ºi mii de alegãtori.8
În asemenea condiþii, electoratul
rãmânea pradã violenþei, abuzului ºi demagogiei.
În memoriile sale, Nichifor Crainic a descris cu
umor metodele utilizate, la sfatul agentului sãu
electoral, pentru a-ºi discredita candidatul ºi a
câºtiga simpatia þãranilor: «Cãci ce este el
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(candidatul liberal  n.n.)? repezea întrebarea
în þãrani namila de agent. El este un venetic, un
comitagiu pripãºit pe aici. Ca sã nu-l auziþi voi cã
e strãin, se încuie în casã ºi cântã toatã noaptea
Rikitikitavi, imnul albanezilor. Sã-l trimitem
în urma lui!». Rikitikitavi era numele unei
drame, citit de agent pe afiºele Teatrului Naþional. Auzind aceastã grozãvie neînþeleasã, þãranii,
a cãror mulþime era împãnatã de alþi agenþi,
strigau din rãsputeri: «Afarã cu el! Nu ne
trebuie!».9
În loc sã edifice un regim de autenticã
democraþie, aºa cum el exista în Cehoslovacia
vecinã, partidele democratice din România s-au
complãcut într-o rivalitate sterilã pentru accesul
la putere, devenind astfel o pradã uºoarã în
mâinile regelui Carol al II-lea, hotãrât, încã de la
revenirea sa în þarã, în 1930, sã instaureze un
regim autoritar. Sfãtuit de Constantin Argetoianu, care i-a prezentat un memoriu la 2 august
1930, având drept obiectiv instituirea unei
monarhii autoritare, care sã marginalizeze partidele (se lua chiar în considerare posibilitatea ca
ele sã fie dizolvate)10, regele Carol al II-lea a
încercat o guvernare peste partide, prin cabinetul
IorgaArgetoianu, din 19311932. Acestei
prime formule de marginalizare a partidelor nu i
se acordã, dupã pãrerea noastrã, atenþia cuvenitã.
Aspectele hazoase ale alãturãrii dintre savant
(Iorga) ºi politician (Argetoianu), prezentate în
memoriile celui din urmã, au împins pe al doilea
plan sensul politic real al acestui guvern. În
memoriile sale (de fapt, jurnalul personal), N.
Iorga a caracterizat corect ceea ce a reprezentat
guvernul sãu: Încercarea guvernãrii peste
partide.11 A fost, în fapt, primul atentat 
nereuºit însã  îndreptat împotriva democraþiei
de suveran.
Pãcatele politicianismului au hrãnit din
plin propaganda antidemocraticã a extremei
drepte. Personalitãþi remarcabile ale vieþii
culturale româneºti  Nae Ionescu, Emil Cioran,
Mircea Eliade etc.  s-au manifestat ca partizani
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ai totalitarismului. Democraþia româneascã,
ºubrezitã de proprii exponenþi  P.N.L. ºi P.N.Þ.
 a suferit atacul concomitent al Coroanei ºi al
Miºcãrii legionare.
Alegerile din decembrie 1937, care, spre
surprinderea generalã, nu au fost câºtigate de guvern
(Gh. Tãtãrescu îºi dãdea seama cã, dupã patru ani de
guvernare, P.N.L., deja mãcinat de conflicte, trebuia
sã treacã în opoziþie pentru a se reface), au deschis
calea instaurãrii dictaturii regale.
Folosind confuzia creatã în þarã de
guvernul minoritar GogaCuza (Partidul
NaþionalCreºtin obþinuse 9,15% din voturi), de
nemulþumirea provocatã în Occident, de
mãsurile antisemite ale cabinetului ºi de
simpatiile proAxã ale lui Octavian Goga ºi A.C.
Cuza, regele a înlãturat guvernul dupã doar 44 de
zile de existenþã ºi ºi-a impus dictatura.
Alegerile cu sistemul de partid unic 
Frontul Renaºterii Naþionale  inaugurat de
Carol al II-lea, au fost preluate de Partidul
Comunist, care le-a perfecþionat dupã modelul
sovietic, aducãtor de succes în proporþie de 99 %,
nu însã înainte de a fi falsificat cu neruºinare
primele alegeri libere, (cum pretindea
propaganda oficialã) din 19 noiembrie 1946,
încheiate, în realitate, cu victoria P.N.Þ.
Cu un astfel de trecut în materie
electoralã este evident cã alegãtorul român, chiar
dacã nu a fost turmentat precum Cetãþeanul lui
Caragiale, a rãmas întotdeauna un semianalfabet
politic, neºtiind cu cine sã voteze sau neavând
certitudinea cã votul sãu nu va fi trucat.
Rãspunderea pentru aceastã situaþie o
poartã, în primul rând, partidele politice
democratice din perioada interbelicã, incapabile
sã întreprindã o operã profundã ºi durabilã de
educaþie civicã ºi politicã a electoratului.
Interesate sã ajungã la guvern, ele s-au îngrijit
mai mult de falsificarea alegerilor ºi nu de
nivelul civic al alegãtorului.
Regimul comunist a amorþit complet
simþul de responsabilitate al alegãtorului,

transformat într-un simplu automat, care, rareori,
a îndrãznit sã redevinã cetãþean, votând contra în
secretul cabinei, pe care o credea înzestratã cu
ochi nevãzuþi.
Realitatea politicã postdecembristã a
compromis grav imaginea democraþiei. Faptul cã
Parlamentul se aflã pe ultimul loc în încrederea
publicului este cea mai bunã dovadã. Vor trebui
decenii la rând pânã când alegãtorul român sã
dobândeascã conºtiinþa datoriei de a vota ºi discernãmântul politic ºi critic necesar votului responsabil.
Dar aceasta, numai cu condiþia ca statul ºi organizaþiile civice sã-i dea educaþia necesarã.
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Peisaj dupã bãtãlie
ALEXANDRU LÃZESCU

1. Guvernarea
PDSR a preluat guvernarea României
într-un context mai mult decît favorabil în
ceea ce îl priveºte. Paradoxal, deºi sociologii
apreciazã cã partidul a pierdut cîteva procente
bune în ultimele douã sãptãmîni ale
campaniei electorale în favoarea PRM în
planul imaginii acest inconvenient aparent se
poate transforma într-un important avantaj.
Cu atît mai mult cu cît minusul de parlamentari poate fi recuperat pe parcursul legislaturii. De altfel, aºa cum era ºi de aºteptat
parlamentari ºi alþi lideri PRM au ºi început sã
se delimiteze faþã de Vadim iar viceprimarul
general al capitalei, Ioan Radu ºi-a dat chiar
demisia din partid. Deºi matematic minoritar,
PDSR deþine în fapt o poziþie destul de
confortabilã în Parlament. Negocierile cu
PNL, PD ºi UDMR s-au fãcut mai mult de
dragul opiniei publice interne ºi mai ales
internaþionale. În realitate, prin sprijinul,
acordat de cãtre minoritãþile naþionale  care
au numai avantaje din colaborarea cu partidul
aflat la putere ºi prin migraþia destul de
probabilã, explicitã sau implicitã, a unor
parlamentari dinspre PRM (unii dintre ei,
precum Iulian Mincu sau Doru Dumitru
Palade, au fost chiar miniºtri sau înalþi oficiali
în guvernul Vãcãroiu) sau poate chiar de la
PD, PDSR va putea manevra fãrã mari
probleme pentru susþinerea legilor pe care va
dori sã le promoveze. Mai mult, avînd de fapt
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douã opoziþii de extracþie fundamental
diferitã executivul va avea aproape automat
sprijinul uneia dintre ele, funcþie de tipul
proiectelor legislative pe care dori sã le treacã
prin Parlament. E greu de întrevãzut, de fapt,
o situaþie concretã în care o majoritate de
sprijin confortabilã sã nu poatã fi obþinutã.
Din toate punctele de vedere, PDSR are o
marjã de joc mult extinsã faþã de situaþia din
1992, cînd opoziþia democraticã era unitarã ºi
relativ puternicã.
ªi în planul imaginii publice
poziþionarea PDSR este favorabilã. Pentru
consum intern opoziþia democraticã poate fi
presatã permanent cu reproºul cã intransigenþa acesteia ar putea împinge partidul de
guvernãmînt în braþele PRM. Pentru consum
extern sperietoarea Vadim oferã guvernului
Nãstase canale de comunicare mult mai
favorabile cu cancelariile occidentale, estompînd cumva imaginea negativã asociatã cu
revenirea ex-comunistului Ion Iliescu în
fruntea statului. În plus, prin sprijinul oferit
de PSDR ºi Alexandru Athanasiu, la schimb
cu cîteva locuri eligibile pe listele electorale,
PDSR va primi destul de repede ºi acceptul de
intrare în Internaþionala Socialistã, o
legitimitate dupã care alergã de 9-10 ani.
Pînã în prezent Adrian Nãstase a
gestionat de o manierã remarcabilã, cu precizie de ceasornic, comunicarea publicã. Semn
cã a înþeles foarte bine faptul cã percepþia
publicã e mai importantã decît acþiunile
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politice propriu-zise, o lecþie care a costat
scump fosta coaliþie aflatã la putere. Felul în
care este gestionatã comunicarea, inclusiv
prin apariþia constantã a miniºtrilor pe
televiziunea publicã imediat dupã Jurnal,
pentru a se prezenta, e un foarte bun exemplu
în acest sens. Adrian Nãstase ºtie foarte bine
cã menþinerea unui înalt suport popular într-o
perioadã în care nu poate sã facã mare lucru
pentru creºterea nivelului de trai ºi nici nu are
cum rãspunde aºteptãrilor imediate ale unor
largi pãturi de alegãtori care ar vrea miracole
peste noapte. Interesant, o astfel de politicã îi
poate aduce d-lui Nãstase sprijinul unor segmente care nu au votat PDSR dar care,
obosite de consumarea iluziilor de pînã acum,
sperã într-un alt tip de guvernare. Un astfel de
sprijin poate fi important pentru noul executiv
dacã vrea realmente sã treacã la mãsuri radicale, în acord cu cerinþele Uniunii Europene.
2. PDSR, în curînd Partidul Social
Democrat
Dincolo de considerentele imediate
trebuie subliniat un lucru. Actualul partid de
guvernãmînt a avut dintotdeauna un avantaj
important în raport cu celelalte partide de pe
eºicherul politic românesc. Fosta structurã
organizatoricã a PCR  în elementele ei
fundamentale  persoane cu experienþã în
muncã de cadre, reþele de contacte între foºti
activiºti de partid, directori de întreprinderi de
stat ºi oameni din administraþia de stat la nivel
central ºi local, a fost preluatã în bunã mãsurã
de cãtre PDSR. Stabilitatea electoralã ºi
organizatoricã a PDSR  chiar dupã înfrîngerea electoralã din 1996, exprimã inerþia de
continuitate a vechiului sistem de interese. Pe
parcursul ultimului an ºi ca o consecinþã
directã a previziunilor sondajelor de opinie
apare însã un element nou: dacã pînã în 1996
în PDSR aveau influenþã în special cîteva

grupuri mari de afaceri în anul 2000 în partid
au intrat masiv grupuri locale de oameni de
afaceri care au ºi finanþat campaniile
electorale localã ºi generalã. Fenomenul poate
fi vãzut ca unul destabilizator ºi stabilizator
pentru PDSR în egalã mãsurã. Destabilizator, pentru cã interesele acestora vor intra
în multe situaþii în coliziune între ele sau cu
alte grupuri de afaceri din exteriorul partidului, vor bloca eventualele încercãri de impunere a unor mãsuri de ordin economic la
nivelul executivului, vor intra în conflict cu
segmentele conservatoare din PDSR  care în
mod tradiþional au deþinut puterea în partid.
De altfel, pentru un observator atent numirile
în posturile de prefecþi ºi în celelalte poziþii
cheie din administraþia localã exprimã aceastã
luptã pentru influenþã. Fenomenul este însã ºi
unul stabilizator pentru partid deoarece
împletirea controlul administrativ cu banii
oamenilor de afaceri la nivel local mai ales
creeazã o formidabilã reþea de interese, foarte
greu de dislocat.
În ciuda unei mentalitãþi diferite, cele
doua curente majore din PDSR au ºi destule
interese comune, precum blocarea sau întîrzierea marilor privatizãri: utilitãþi, companii
naþionale, mari întreprinderi industriale.
Motivele sînt diferite. Unii o fac din motive
ideologice sau pentru satisfacerea unor
interese clientelare. Un prim semnal este
acela cã în declaraþiile publice a revenit în
forþã ideea restructurãrii întreprinderilor de
stat înaintea privatizãrii acestora. Oamenii de
afaceri proaspãt intraþi în PDSR doresc în
mare acelaºi lucru avînd în vedere faptul cã
averea lor se bazeazã în principal pe afaceri
cu statul sau cu entitãþi controlate de stat
(licitaþii publice în construcþii sau alte lucrãri
publice, cumpãrarea unor servicii sau produse
de cãtre administraþia publicã) sau prin preluarea valorii adãugate în relaþiile de afaceri
cu marile întreprinderi de stat (exemple tipice
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sînt Sidex Galaþi, Petrom, utilitãþile publice)
cãrora le vînd la preþuri bune materii prime,
combustibili sau diverse servicii ºi de la care
preiau spre vînzare în condiþii preferenþiale,
obþinînd credite comerciale pe termen lung,
producþia acestora. Ironia este cã mulþi dintre
aceºti oameni de afaceri au migrat în
ultimul timp din tabãra PNÞCD cãtre PDSR,
simþind cã barca se scufundã. Nu trebuie
uitate nici marile grupuri de afaceri care sînt
interesate mai ales în pseudoprivatizãri, prin
care sã poatã beneficia de uzufructul
gestionãrii marilor companii naþionale sau a
utilitãþilor publice fãrã a-ºi asuma ºi rãspunderea gestionãrii acestora.
Unde se mai întîlnesc cele douã
curente din PDSR? Menþinerea unui sector
bancar de stat important este un deziderat
comun chiar dacã iar din motive diferite,
respectiv acces la finanþãri preferenþiale
pentru preluarea unor întreprinderi de stat din
portofoliul FPS dar ºi finanþãri neperformante
ale întreprinderilor de stat din raþiuni socialelectorale. Va continua probabil sã fie
utilizatã pîrghia politicã a gestionãrii diferenþiate a obligaþiilor fiscale neachitate în
favoarea grupurilor de afaceri apropiate
puterii  lucru care s-a întîmplat de altfel ºi în
ultimii patru ani, sau a întreprinderilor de stat
în dificultate. Cît despre sindicate, acestea vor
oferi probabil un sprijin consistent liniei
conservatoare de gîndire din PDSR, din
motive pragmatice care þin de menþinerea
unor privilegii individuale ºi de grup. Ele vor
cere impunerea unor eventuale mãsuri
protecþioniste, doleanþe care vor intra însã în
coliziune cu legislaþia Uniunii Europene sau a
tratatelor WTO. Ceea ce nu înseamnã cã mulþi
dintre lideri, din interese foarte omeneºti ºi
pragmatice nu vor dori sã pãstreze relaþii
foarte bune cu colegii din guvern care au
multe de oferit, precum Miron Mitrea.
În fapt, douã au fost marile mize

S.P. nr. 87-88/2001

financiare ale ultimelor alegeri: controlul
utilitãþilor, al BCR ºi al marilor proiecte de
investiþii publice pe de o parte ºi gestionarea
celor 7-800 milioane de dolari pe an care ar
trebui sã vinã de la Uniunea Europeanã pe de
alta. Prezenþa unor oameni apropiaþi primului
ministru confirmã din plin acest lucru. Astfel,
Miron Mitrea conduce un minister combinat
(transporturi + lucrãri publice) care va derula
imense sume de bani pe proiecte publice iar
Hildegard Puwak, prin Ministerul Integrãrii
Europene, a preluat derularea programelor cu
Uniunea Europeanã la nivelul tuturor ministerelor. Sigur, lucrurile pot fi citite ºi diferit
dar prezenþa unor apropiaþi ai primul ministru
în posturi care controleazã fluxuri financiare
enorme îi dau acestuia excelente pîrghii de
influenþã în procesul de trecere deplinã a
controlului în partid de la binomul IliescuNãstase la Adrian Nãstase, proces în care
apropiaþii lui Ion Iliescu vor fi probabil treptat
marginalizaþi.
Împletirea acestor interese politice ºi
de afaceri la nivel naþional asigurã resurse
financiare importante PDSR urmînd a-ºi
consolida poziþiile la nivel local ºi central. La
aceste elemente se va adãuga utilizarea
pîrghiilor de presiune controlate explicit sau
implicit politic (justiþie, procuraturã, poliþie,
SRI). Pe de altã parte multe dintre principalele canale mass-media fiind asociate unor
grupuri economice mai largi acestea sînt
puternic dependente de interesele politice ºi
economice asociate PDSR ºi nu este de
aºteptat sã mai constituie un factor de
presiune împotriva puterii la fel de intens ca
în perioada 1990-1996. Existã de aceea
premise serioase ca PDSR sã poatã absorbi
statul în mãsura în care este capabil sã asigure
un minim de calm social (ºomaj rezonabil,
nivel de viaþã modest dar capabil sã asigure
necesitãþile de bazã) ºi sã blocheze campaniile negative din presã.
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Nu trebuie sã existe iluzia cã presa va
juca rolul de contrapondere la PDSR suplinind o opoziþie slabã, cum s-a întîmplat pînã
în 1996. Destule canale mass-media au
devenit doar simple unelte de influenþã iar
disponibilitatea patronilor media ca ºi a
jurnaliºtilor însãºi de a ceda la tentaþii
financiare e mult mai importantã acum. Dupã
cum nici apetitul reformist al unui guvern
Adrian Nãstase nu trebuie supraestimat. Se va
merge pe stimularea consumului prin introducerea pe piaþã a banilor publici, cu preþul
creºterii semnificative a inflaþiei pentru a da
semnale favorabile populaþiei. În plus, faptul
cã Mugur Isãrescu va fi îndepãrtat probabil de
la conducerea BNR, deºi PDSR ar fi avut
numai de cîºtigat, ca imagine internaþionalã,
pãstrîndu-l, datoritã presiunilor din partid
pentru numirea ca guvernator a lui Florin
Georgescu, dovedeºte cã între declaraþiile de
principiu ºi realitatea concretã a guvernãrii va
fi o distanþã relativ mare. De altfel, continuitatea lui Mugur Isãrescu la conducerea
Bãncii Naþionale va fi un test important al
limitelor de joc pentru noua putere. Îndepãrtarea acestuia s-ar putea face fie prin forþarea
legislaþiei în vigoare fie prin modificarea
acesteia ºi, poate mai important, ar ignora
recomandãrile discrete dar viguroase venite în
principal de la Washington.
3. Opoziþia nedemocraticã
Sã încercãm în continuare o analizã a
restului spectrului politic românesc. PRM
dispune de o structurã organizatoricã mai
puþin extinsã decît PDSR dar care are avantaje
strategice reale: se bazeazã pe reþele de
contacte din fosta securitate, din armatã ºi
poliþie cu o puternicã motivaþie ideologicã,
extracþie din naþional-comunismul lui
Ceauºescu, cultivînd egalitarismul ºi respingerea elementelor fundamentale ale demo-

craþiei, autoritarismul, favorizînd colectivismul în raport cu individul. Disciplina ºi
fanatismul ideologic dau suficientã coerenþã
ºi unitate acestor structuri de partid a cãror
menþinere activã este ºi destul de puþin
costisitoare. Se foloseºte propaganda oralã 
de la om la om, extrem de eficientã, se vehiculeazã mesaje simplu de receptat de cãtre o
populaþie pauperizatã: duºmanul extern,
mafia îmbogãþiþilor, nevoia unei mîini de fier,
þara e în haos, etc., mai ales în zona muncitoreascã ºi cea de la periferia marilor oraºe care
vor continua sã rãmînã rezervoare electorale
importante pentru PRM ºi în anii urmãtori. Cu
toate acestea, existã destule zone de
interferenþã la nivelele de bazã între PDSR ºi
PRM, lucru recunoscut de altfel de mulþi
lideri locali ai celor douã partide. Noua
categorie oportunistã din PDSR (grupurile de
afaceri locale) intrã însã în mod natural în
coliziune cu baza PRM ºi aici se va da o
bãtãlie politicã importantã. ªansa PRM este
sã atace aceastã componentã a PDSR în
paralel cu atragerea zonei conservatoare din
partidul de guvernãmînt cu care pãstreazã o
bunã consonanþã ideologicã. Beneficiul unei
astfel de abordãri ar fi acela cã nu este atacat
PDSR în ansamblul sãu ci pãrþi din acesta.
PDSR ºi PRM adunã circa 60% din
electoratul care a votat pe 26 noiembrie,
electorat fundamental anti-reformist, care
doreºte în general controlul preþurilor,
menþinerea întreprinderilor de stat, care favorizeazã un regim autoritar, paternalist (nu
doreºte sã-ºi asume responsabilitãþi  statul
trebuie sã aibã grijã de oameni!). Un electorat
cu accente anti-occidentale, mai nuanþate sau
foarte dure în cazul PRM, care considerã
orice îmbogãþire drept furt. Un student, votant
al lui Vadim, declara textual: Am votat cu el
ca sã le dea în cap la boieri! Atenþie, nu e
vorba de hoþi sau de lumea interlopã ci de
boieri. Nici nu conteazã neapãrat dacã au
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obþinut banii pe cãi cinstite sau prin
escrocherii. E un strigãt mai degrabã proletar
decît justiþiar ºi el exprimã o frustrare
generalizatã din societatea româneascã,
dominatã atîta amar de vreme de o viziune
egalitaristã.
Zona de interferenþã PDSR  PRM
este relativ fluidã. În funcþie de politicile
aplicate de PDSR pot avea loc la un moment
dat migraþii cãtre PRM! Dimensiunea unui
astfel de fenomen nu va fi însã probabil
importantã pentru cã între timp, dupã trecerea
zgomotului de campanie ºi datoritã tirului
mass-media, oamenii descoperã în PRM
împãratul gol: parlamentari ridicoli, o
puzderie de corupþi, un Vadim brusc cuminþit.
În ansamblul sãu acest electorat se extrage din
segmente sociale foarte diverse: muncitorime
 în special, dar ºi profesori de liceu sau
universitari dominaþi de frustrãri sau neîmpliniri profesionale, pãrþi din administraþie,
pensionari din mediul urban, pãrþi din
segmentul rural. O parte, motivatã de pauperizare sperã într-o redeschidere grabnicã a
fabricilor ºi în venituri mici dar garantate, o
altã parte este motivatã mai ales ideologic 
naþionalism, intoleranþã, fricã de strãini.
4. Opoziþia democraticã
Ce rãmîne de partea cealaltã? PNL are
avantajul de a fi singura formaþiune teoretic
plasatã în dreapta spectrului politic, chiar
dacã rãmîne în opoziþie. Existã o atracþie realã
ºi naturalã la nivelul elitelor, mai ales acelor
din zona tehnicã, din afaceri, printre liberi
profesioniºti, cãtre liberalism. Dispariþia
PNÞCD din cîmpul politic parlamentar
consolideazã acest semnal ºi ar putea provoca
o coagulare realã a resurselor cãtre PNL. De
altfel, agenda declaratã a lui Valeriu Stoica
este aceea, ca profitînd de acest moment de
degringoladã, sã scoatã definitiv PNÞCD din
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cîmpul politic vizibil considerînd cã în
România PNL poate acoperi tot spectrul de
dreapta. Mai mult, el va încerca sã profite de
o eventualã dezagregare a PD în mãsura în
care o crizã generatã de contestarea lui Petre
Roman va crea fracþiuni în partid. Cînd filiala
PD din Constanþa, condusã de Stelian Duþu, a
dezertat în urma conflictului cu Bogdan
Niculescu-Duvãz ea a fost preluatã de cãtre
PNL! Pe de altã parte PNL rãmîne totuºi un
partid dominat de multe orgolii individuale la
vîrf, iar interesele de afaceri puternic
reprezentate printre liderii liberali vor
pondera semnificativ vehemenþa discursului
anti-putere din aceastã zonã. Probabil PDSR,
mai ales grupul Adrian Nãstase, va avea
înþelepciunea de a oferi liderilor liberi anumite avantaje în afaceri  chiar dacã aceºtia
vor fi în opoziþie, în schimbul unei liniºti
parlamentare. Vom asista astfel la o încercare
de redefinire a sistemului politic românesc,
prin crearea unui establishment politic
transpartinic. Discursul moral va fi atenuat de
unul pragmatic. De aceea probabil cã partea
umanistã a elitei intelectuale, scriitori, oameni
de culturã, ca ºi grupuri consistente din
societatea civilã vor avea reticenþe în a sprijini
masiv PNL ºi va cãuta o alternativã politicã
cu un discurs civic mai pronunþat. Problema
fundamentalã a PNL este însã aceea cã
discursul ºi imaginea sa publicã au o barierã
naturalã de difuzie într-o societate româneascã care va fi dominatã încã multã vreme
de tradiþionalism.
PNÞCD  a pierdut în mod evident
tocmai aceastã zonã tradiþionalã din
societatea româneascã care pune accent pe
astfel de valori morale. Caracterizaþi drept
hoþi, corupþi  pe drept sau pe nedrept,
þãrãniºtii au pierdut catastrofal campania de
imagine publicã, presa reuºind sã-i
demonizeze nu numai ca incapabili de gestiunea treburilor publice ci ºi de imoralitate ºi
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corupþie, ceea ce le-a pulverizat practic
electoratul. Þãrãniºtii au pierdut o parte
importantã din nucleul sãu dur care fie nu a
votat deloc fie a votat acum cu PRM. Este un
fenomen aparent paradoxal, dar vidul creat
mai ales în Ardeal de PNÞCD a fost acoperit
de o bulã politicã apãrutã peste noapte. E
vorba însã doar de un fenomen conjunctural ºi
cine va ºti sã preia acest mesaj poate creºte
semnificativ pe scena politicã româneascã. Ce
ºtim cu siguranþã este cã cel mai puþin în
mãsurã sã o facã este PDSR iar cel mai
probabil sã aibã cîºtig de cauzã o structurã
politicã care va veni cu un discurs axat pe
valori tradiþionale, pe moralitate, pe credinþã
ºi familie.
CDR a cîºtigat în 1996 pentru cã a
agregat trei curente majore din societatea
româneascã: 1. Un curent axat pe valori
morale tradiþionale, în parte monarhist, cu
componentã pregnant anti-comunistã, preluat
prin PNÞCD; 2. Un curent generat de elitele
pragmatice: oameni de afaceri, segmente din
zona profesiunilor liberale  preluat în
principal prin PNL; 3. Un segment fluid, care
a dorit o schimbare de sistem, fãrã a avea o
bazã ideologicã clar conturatã. Prin
deligitimarea PNÞCD ca expresie politicã a
unor valori morale ºi prin pierderea naturalã a
votului anti-sistem din 1996 CDR s-a prãbuºit
pînã la un nivel marginal. În plus, PNÞCD a
reuºit performanþa de a focaliza întreaga
aversiune a fostului sistem (administraþie
localã ºi centralã, poliþie, armatã, servicii
secrete) care în parte trecuse în tabãra CDR în
1996. Dislocarea acestuia era misiunea
istoricã a Convenþiei. O misiune ratatã
pentru cã în special PNÞCD nu a avut nici
oamenii ºi nici resursele de strategie ºi
imaginaþie politicã sã o facã. Singura
alternativã viabilã ar fi fost aceea în care
liderii CDR veniþi în fruntea unor ministere
ºi-ar fi atras de partea lor o parte din sistem

pentru a putea ulterior trece la reformarea
profundã a acestuia. În realitate, tot ceea ce s-a
întîmplat o fost cã fie instituþiile (ministere,
agenþii guvernamentale, alte structuri din
administraþia centralã ºi localã, companii
naþionale ºi utilitãþi publice, structuri din
armatã ºi din serviciile secrete, etc.) au
absorbit noii ºefi, fie s-au solidarizat împotriva
acestora. Schimbãrile au putut avea loc doar
acolo unde autoritatea formalã a fost dublatã
de una informalã, cum s-a întîmplat la
Ministerul Transporturilor.
PNÞCD poate evita dispariþia de pe
scena politicã doar dacã are loc o schimbare
de fond la nivelul conducerii centrale ca un
prim pas în refacerea imaginii partidului în
percepþia publicã în paralel cu schimbãri
radicale la nivel local. E nevoie literalmente
de ºocuri de imagine, de figuri noi,  curate,
surprinzãtoare, de eliminarea mediocritãþilor
 chiar dacã sînt loiale. În plus partidul are
nevoie de o repoziþionare importantã, de o
schimbare de identitate în ochii oamenilor, de
unde ºi nevoia de schimbare a numelui.
Cuvîntul þãrãnist a devenit sinonim cu
hoþia, nepriceperea, mediocritatea ºi e greu de
crezut într-o recuperare a acestuia. Mai este
nevoie de refacerea infrastructurii umane ºi
informaþionale la nivel naþional, de refacerea
autoritãþii conducerii partidului, de impunerea
unui leadership real, de eliminarea feudelor
interne. Va fi posibil, mai ales cã între timp
partidul va intra în crizã financiarã? Vom
primi un rãspuns, chiar ºi parþial, la apropiatul
congres al partidului. Un prim test va fi acela
dacã învinºii  ºi vor fi între ei nume sonore!,
vor reuºi sã treacã peste orgolii ºi sã nu
organizeze dizidenþe sau rupturi, care ar putea
îngropa definitiv ºansa renaºterii noului
PNÞCD. Cu atît mai mult cu cît zestrea postelectoralã cu care va rãmîne viitoarea
conducere va fi destul de subþire. E vorba în
principal de existenþa unei infrastructuri
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logistice de bazã (deºi sediile de partid, telefoanele ºi funcþionarii costã !), ºi de apartenenþa la familia creºtin-democratã europeanã,
deci de conectarea la cercuri influente la nivel
european precum formaþiuni politice de tentã
conservatoare, de fundaþii de orientare
creºtin-democratã, etc. În plus, partidul are un
rezervor potenþial de colectare ºi de mobilizare a unor resurse importante din societatea
româneascã dar depinde de noua conducere ºi
de noua imagine ca acest lucru sã devinã
realitate. Pentru cã în ultimii ani PNÞCD, prin
lipsã de leadership, prin invazia mediocritãþilor ºi permanenta fragmentare în feude,
prin incapacitatea de a formula o viziune
pozitivã coerentã  nu te poþi defini exclusiv
prin stindardul luptei anti-comuniste, prin
dominanþa fundamentalistã, a rejectat multe
personalitãþi de prim rang sau oameni de calitate entuziaºti care ar fi vrut sã se grupeze
într-un pol politic capabil sã fie în prim planul
transformãrii radicale a României comuniste.
În spectrul politic care conteazã mai
rãmîne doar PD. Dacã facem abstracþie de
UDMR care nu va provoca probabil surprize,
deºi voci din interiorul uniunii acuzã o disponibilitate crescutã a conducerii acesteia  din
motive cît se poate de omeneºti, de a dialoga
cu PDSR. Partidul Democrat are un lider
tractor, Traian Bãsescu  un atu politic
important, care este însã contrabalansat de
capacitatea redusã a acestuia de a se implica
în consolidarea partidului Ca primar general
în Bucureºti el este prins în angrenajul acestei
instituþii complicate ºi nu poate aloca prea
mult timp partidului. Pe de altã parte, Traian
Bãsescu ca platformã ºi ca persoanã, va fi
probabil unul dintre cei mai incomozi
adversari ai PDSR. Capacitatea acestuia de
comunicare ºi charisma personalã, compatibilitatea sa fundamentalã cu grosul electoratului românesc ºi erodarea fireascã a partidului de guvernãmînt va face aceastã disputã
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una dintre cele mai interesante de pe scena
politicã autohtonã. Probabil cã tot Bãsescu,
un comandant care ºtie sã mobilizeazã
trupele, este ºi principala barierã în calea
difuziei partidului acum cînd existã riscul
trecerii unor structuri locale la PDSR. O
problemã de fond a democraþilor este aceea cã
nu este deloc clar expresia cãrui segment
social este PD. Dacã Nãstase chiar împinge
reforma, PDSR  care prin PSDR va cãpãta ºi
legitimare internaþionala în Internaþionala
Socialistã, se aºeazã solid pe curentul socialdemocrat, ºi rãmîne exponentul unor categorii
bine conturate încã multã vreme de acum
încolo. În aceste condiþii PD, în ciuda scorului
electoral onorabil  cel puþin prin comparaþie
cu foºtii colegi de guvernare, rãmîne doar o
structurã clientelarã. PD are capacitatea de a
rãmîne pe segmentul social-democrat doar
dacã se împlinesc scenarii destul de improbabile. De exemplu, dacã reforma se împotmoleºte definitiv ºi Nãstase este sabotat de
baza partidului în intenþiile sale (vezi
exemplul lui Roman din 1991) sau dacã
acesta nu va putea sau nu va dori sã forþeze o
linie care sã meargã împotriva curentului
dominant din partid (pînã acum Adrian
Nãstase a apãrut drept un lider extrem de
prudent) atunci sînt posibile mai multe evoluþii: unele catastrofale  deplasarea cãtre
dictaturã ºi abandonarea þãrii de cãtre UE sau
alta în care sã se ajungã la o spargere a PDSR
ºi la o altã coagulare social-democratã care sã
includã ºi PD. Într-o astfel de situaþie actualul
PD ar putea deveni parte dintr-o construcþie
social-democratã modernã dar varianta are un
foarte redus grad de împlinire în realitate. O
altã formulã oarecum posibilã este o
întorsãturã fundamentalã în care are loc o
apropiere PNL  PD. Chiar dacã nu par sã
existe probleme fundamentale de compatibilitate între cele douã partide aglomeraþia de
orgolii la vîrf este totuºi o barierã extrem de
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serioasã. În absenþa acestor evoluþii este greu
de imaginat rostul de perspectivã a existenþei
PD. O analizã logicã care, e adevãrat, nu þine
cont însã de rolul politic extrem de important
pe care l-ar putea juca Traian Bãsescu. Oricum PD are nevoie imperioasã de o limpezire
în formularea unei strategii politice pe termen
lung.
Celelalte structuri politice cît de cît
semnificative vor fi probabil absorbite de cele
parlamentare. Astfel ApR se va orienta
probabil cãtre PDSR dar nu este exclus ca
unele organizaþii locale  din motive de naturã
personalã legate de animozitãþi trecute cu
liderii locali ai PDSR, sã se orienteze ºi cãtre
alte structuri precum PNL sau PD. Cum multe
dintre aceste organizaþii s-au construit din
oportunism (migrãri de activiºti din PDSR, grupuri
de afaceri care uitîndu-se în sondaje au sperat sã
obþinã avantaje din asocierea cu ApR) coerenþa
partidului este foarte fragilã. La urma urmei nu-i
lega nimic semnificativ pe liderii acestui partid, în
nici un caz nimic de ordin doctrinar.

din urmã o frînã în calea modernizãrii þãrii ºi va duce
inevitabil la noi tensiuni majore în societatea
româneascã, chiar dacã noul executiv ar face iniþial
miºcãrile potrivite în plan economic ºi politic.
Reechilibrarea este teoretic posibilã dar, pentru a fi
stabil, un astfel de proces trebuie sã se petreacã nu
numai la vîrful scenei politice ci ºi la bazã. El are
nevoie de transformarea colectivitãþilor electorale
amorfe care voteazã emoþional în indivizi responsabili, care sã-ºi formuleze opþiunile politice funcþie
de interese foarte clar conturate. Iar raportarea
fundamentalã din acest punct de vedere este doar
una la proprietate. Întrebarea finalã este dacã va fi în
stare România sã se limpezeascã politic în urmãtorii
patru ani. Opoziþia la PDSR nu se poate construi
doar de la Bruxelles.

5. Partidul-stat
Dincolo de orice analize mai mult sau
mai puþin nuanþate România rãmîne cu o
problemã de fond, cu mare potenþial
destabilizator pe termen mediu ºi lung.
Dezechilibrul major din spectrul politic. Dacã
acesta nu începe sã se atenueze cît de cît în
acest an, consolidarea puterii PDSR la nivel
central ºi local va deveni atît de masivã încît
va inhiba, pe fondul labilitãþii instituþiilor ºi a
societãþii civile, coagularea unei astfel de
contraponderi. În aceste condiþii, datoritã
vidului politic se va pune în miºcare un proces
aproape natural de absorbþie a statului de cãtre
PDSR pînã în 2004. Este o evoluþie care nu va
face bine nimãnui, nici mãcar PDSR, dar nu
ne putem aºtepta ca partidul de guvernãmînt
sã se autoblocheze. Un partid-stat va deveni în cele
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Anatomia unui faliment
MIRCEA STÃNESCU

Rezultatele ultimelor alegeri

Partidele politice

Cîºtigãtorii alegerilor din noiembrie
2000 sunt, în ordine, PDSR ºi PRM, atît la
preºedinþie, cît ºi pentru legislativ. Marea
perdantã este Convenþia Democratã, cîºtigãtoarea alegerilor din 1996.
Chiar luînd în calcul creºterea
procentualã mare de acum, votantul PDSR îºi
pãstreazã acelaºi profil. El este puþin sau
deloc instruit, face parte din ultima categorie
de vîrstã ºi este sãrac. Dacã în acest caz
sãrãcia materialã se asociazã cu indigenþa
intelectualã (a se citi: lipsa de culturã politicã), în cazul PRM situaþia este cu totul alta:
profilul acestui votant este urmãtorul: este
tînãr (între 18 ºi 44 de ani), are studii medii ºi
un nivel mediu al veniturilor.1
Cu o singurã excepþie  diferenþa de
peste 10 procente din sondajele preelectorale ºi
rezultatele votului, în cazul PRM/Vadim Tudor ,
aceste rezultate erau previzibile. Ultimele douã
sondaje date publicitãþii indicau cã partidele
grupate în Convenþia Democratã 2000 nu vor
trece de pragul electoral necesar de 10 procente.
Singurul loc unde Alianþa a reuºit sã depãºeascã
acest prag (ºi aici la limitã!) a fost Bucureºtiul.2 În
restul zonelor þãrii CDR 2000 nu a mai atins acest
prag, alegerile fiind cîºtigate de Ion Iliescu/PDSR
(în Dobrogea, Moldova, Muntenia, Oltenia ºi
Transilvania) ºi, respectiv, de Vadim Tudor/PRM
(în Banat ºi Criºana-Maramureº).
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Avînd în vedere, pe de o parte,
opþiunile electorale din sondaje, iar, pe de
alta, comportamentul efectiv la alegerile
locale, unde Convenþia Democratã 2000 a
obþinut un scor slab, întrebarea este cum de a
putut aceastã Alianþã sã se îndrepte cãtre
faliment? Rãspunsul este unul singur: prostia.
Cãci nu ar fi fost posibil un asemenea
dezastru fãrã sã presupui o predispoziþie la
prostie.
Este suficient sã indicãm doar cîteva
dintre gravele erori politice pe care Alianþa le-a
fãcut în campania electoralã, pentru a conchide cã rezultatul nu este de mirare, cel puþin
retrospectiv.
1) În primul rînd, campania pentru
Legislativ a fost decuplatã de cea prezidenþialã. Mugur Isãrescu, candidatul prezidenþial
susþinut de CDR 2000, a participat la alegeri
ca independent, construindu-ºi propria sa
campanie electoralã. Între programul Convenþie ºi cel al candidatului la preºedinþie
legãtura a fost invizibilã, chiar dacã acesta din
urmã ocupa funcþia de ºef al Executivului,
unde funcþiona în primul rînd cu girul politic
al PNÞCD. Partidele cîºtigãtoare în alegeri au
obþinut scoruri ridicate tocmai ca efect al
capacitãþii candidatului la preºedinþie de a
atrage voturi pentru partid.
2) Apoi, campania Convenþiei ca
alianþã a fost ºtearsã. Pe tot parcursul ei
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partidul vizibil a fost PNÞCD. Alte partide 
Alianþa Naþionalã Creºtin Democratã (partidul condus de Victor Ciorbea), Federaþia Ecologistã ºi Partidul Moldovenilor practic n-au
existat, pentru cã în logica mass-media cine
nu apare nu existã. La rîndul ei, Uniunea
Forþelor de Dreapta, care a apãrut sporadic, nu
a fost semnificativ vizibilã. Partidele grupate
în jurul PNÞCD au apãrut astfel drept ceea ce
ºi sunt, adicã sateliþi ai partidului lider al
Alianþei, fiind incapabile atît sã aspire
electorat, cît ºi sã intre singure în Parlament.
3) PNÞCD ºi/sau CDR 2000 au reuºit
sã contabilizeze toate nemulþumirile
populaþiei, datoritã unei politici incompetente, speculatã abil de alte douã partide cu care
PNÞCD a fãcut parte din coaliþia de guvernãmînt, Partidul Naþional Liberal ºi Partidul
Democrat.
Nu doar politica PNÞCD în campania
electoralã, ci ºi politica sa în cadrul Alianþei ºi
la guvernare în ultimii ani a fost eronatã.
Privind retrospectiv, ai senzaþia cã acest partid
a fãcut tot ce i-a stat în putinþã sã-ºi înstrãineze propriul electorat. Cedãrile repetate în
faþa pretenþiilor PD de a-ºi impune propria
politicã în coaliþie (între care schimbarea
premierului Ciorbea nu a fost doar prima ºi
cea mai gravã, ci ºi un important revelator de
inconsistenþã politicã), nepromovarea propriului program politic, incapacitatea de a
privatiza întreprinderile de stat aflate în
portofoliul Fondului Proprietãþii de Stat sunt
doar cîteva din temele în cazul cãrora PNÞCD
a dezvoltat o politicã îndreptatã împotriva
intereselor propriului electorat. Practic, prin
politica sa nu a contribuit cu nimic la schimbarea structurii sociale a României, a ocupãrii
ºi repartiþiei forþei de muncã, a structurii
proprietãþii, schimbãri care ar fi dus atît la
desprinderea þãrii de moºtenirea socialistã, cît
ºi la consolidarea propriului electorat. În plus,
nu s-a preocupat de chestiunea separãrii reale

a puterilor în stat, ºi în primul rînd de cea a
unei veritabile independenþe a justiþiei, în
România existînd în prezent doar o autonomie
a instanþelor locale, în ceea ce are ea pozitiv ºi
negativ. Singura instituþie din ansamblul celor juridice care a început sã se comporte cu adevãrat
independent este Curtea Supremã de Justiþie.
Organismele statului român actual
moºtenesc birocraþia celui comunist, o birocraþie selectatã în funcþie de fidelitate politicã
sau clan, incompetentã ºi coruptã, incapabilã
sã fie în slujba cetãþeanului. Schimbãrile de
personal produse în acest sector nu au afectat
structurile existente ºi cu atît mai puþin
practicile dobîndite în comunism. Chiar ºi
noile instituþii care au apãrut au replicat
aceleaºi comportamente. Politica primului
partid de guvernãmînt a urmat-o pe cea anterioarã, a PDSR, de (re)politizare a structurilor
administrative.3
Politica PNÞCD nu ar fi fost un eºec
definitiv dacã acest partid nu ar fi pierdut ºi
capitalul simbolic. Ca partid în ale cãrui
structuri de conducere se aflau (ºi se mai aflã)
foºti deþinuþi politici, PNÞCD a avut un rol
important în dezbaterile ºi în adoptarea Legii
privind accesul la propriul dosar ºi deconspirarea Securitãþii ca poliþie politicã (aºanumita «Lege Ticu»). Practic, partidul foºtilor
deþinuþi politici (împreunã cu PNL, un partid
aflat în aceeaºi situaþie) a fãcut tot ce a putut
sã amîne adoptarea legii ºi sã atenueze
prevederile ei. de aici ºi disputa care a survenit între senatorul Constantin Ticu Dumitrescu ºi propriul sãu partid, care s-a încheiat
cu o sciziune a Asociaþiei Foºtilor Deþinuþi
Politici. Ca sã punã capac la toate, retragerea
din conducerea partidului a celor 13 membri
de frunte, chiar înainte de alegeri, a întãrit
suspiciunile asupra colaborãrii acestora cu
Securitatea.4
Lipsa democraþiei interne a partidelor
din România este un element care are efecte
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negative asupra sistemului politic. Cu excepþia
UDMR, partid/uniune culturalã care funcþioneazã dupã un sistem de reprezentare localã ce
îi asigurã o certã reprezentare ºi o satisfãcãtoare
democraþie internã, celelalte partide sînt
structurate administrativ de la centru, urmînd
mimetic modelul impus de PDSR. O singurã
excepþie ar fi de indicat aici: organizarea
cvasimilitarã a PRM. Faptul explicã persistenþa
aceloraºi lideri politici de 10 ani încoace ºi
incapacitatea partidelor de a-ºi schimba, o datã
cu eºecurile înregistrate, politicile ºi strategiile.
ªi totuºi, politica falimentarã a PNÞCD
ºi lipsa democraþiei interne nu sînt singurele
explicaþii pentru un eºec de asemenea proporþii.
Pentru cã singurul termen care este potrivit
pentru comportamentul celor care au votat PRM
ºi pe Vadim Tudor este cel de «patologic».5 În
cazul PDSR explicaþia comportamentului
electoratului sãu este datã de sãrãcia materialã ºi
de lipsa culturii politice, pentru cã este vorba de
un partid ale cãrui opþiuni democratice sînt cu
totul îndoielnice (reamintesc aici doar opoziþia
sa la legile proprietãþii  retrocedarea pãmîntului, pãdurilor ºi a caselor naþionalizate). Din
contrã, în cazul unei mari pãrþi a votanþilor PRM
explicaþia este disperarea. Aceasta mã face sã
introduc în analizã un alt element: societatea
civilã.
Societatea civilã
Societatea civilã post-1989 moºteneºte
tarele socialismului real. România comunistã
reprezintã statul est-european în care societatea
civilã a fost distrusã sistematic în perioada
1945-1969, iar în perioada urmãtoare, pînã la
prãbuºirea regimului, Partidul Comunist ºi
Securitatea au reuºit sã împiedice metodic orice
tentativã de construire a unor structuri alternative. Comunismul ºi-a propus sã distrugã
societatea civilã dintr-o raþiune foarte simplã:
pentru cã ea este cea care produce opoziþia. Trei
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dizidenþi (Paul Goma, Gheorghe Paraschiv ºi
Doina Cornea) ºi o mînã de protestatari (Dorin
Tudoran, Radu Filipescu, Gabriel Andreescu,
Mariana Celac, Dan Petrescu ºi Mircea
Dinescu)  acesta este bilanþul rezistenþei la
comunism. Intelectualii din România au ratat
practic toate momentele propice realizãrii
legãturii cu oamenii simpli. Miºcarea Goma,
pentru drepturile omului, ºi Greva minerilor din
77, ca ºi Greva muncitorilor de la Braºov din
87 sînt cele mai importante prilejuri irosite.
Cãderea comunismului în 1989 a gãsit
România în situaþia unei societãþi distruse în
profunzime de socialismul real, cu greu capabilã
sã se refacã ºi, cu atît mai puþin, sã producã o
alternativã politicã eficace la forþele politice de
extracþie comunistã.6 Desigur, România postcomunistã are sindicate, asociaþii ºi fundaþii,
organizaþii profesionale care, însã, în majoritatea
lor covîrºitoare, sînt departe de a reprezenta
acele «corpuri intermediare» care fac ca între
individ ºi stat sã existe structuri de interpunere.
Întreþinerea memoriei comunismului,
susþinerea drepturilor omului ºi a valorilor
democratice, dezbaterea publicã a problemelor
sociale ale populaþiei ºi imaginarea soluþiilor
revin intelectualilor. De aceea, un ultim element
în analiza mea este intelighenþia.
Intelighenþia
Orice discuþie asupra intelighenþiei
române trebuie sã indice analizele scriitorului
Paul Goma. Avînd un discurs cvasisociologic, el
a arãtat cã, în genere, populaþia cea mai educatã
din România se comportã ca o intelighenþie, nu
ca o intelectualitate.7 În Jurnalul sãu din 19948
Goma indicã circa 300 de nume de scriitori ºi
oameni de culturã de marcã (mai mult decît
suficient pentru o analizã pertinentã) al cãror
comportament public dupã 1989 este izbitor de
asemãnãtor cu cel din perioada comunistã. Pe
scurt, aceiaºi oameni, aceleaºi practici ºi
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aceleaºi comportamente.
Comportamentul grupului cel mai
educat din România este unul tipic al
intelighenþiei, avînd urmãtoarele caracteristici:
1) Intelighenþia reprezintã un surogat de
societate civilã (replicînd astfel formula
organizaþiilor paravan ale partidului comunist),
vorbeºte în numele populaþiei, dar nu o
reprezintã, ci doreºte sã se erijeze în conducãtoarea ei. 2) Nefiind în stare sã capteze ºi sã
formuleze cerinþele populare, intelighenþia este
de fapt reprezentanta diverselor facþiuni ale
societãþii politice, nu a societãþii civile. 3) ªi, în
ultimã instanþã, ea nu susþine drepturile omului
ºi valorile societãþii deschise (iar atunci cînd
aceasta se întîmplã, o face într-o manierã
inconsecventã), ci propriile interese. Aceste
interese se reduc la bani, prestigiu ºi putere
(politicã sau simbolicã).
Grupa de vîrstã care a votat pentru
Vadim Tudor ºi PRM este cuprinsã între 18 ºi 44
de ani. Pînã la actualele alegeri electoratul lui
Vadim Tudor ºi/sau al PRM era reprezentat, la
bazã, de nomenclaturã ºi activiºtii perdanþi ai
fostului partid comunist (iar la vîrf de membri ai
organelor represive ale statului comunist).
începînd cu alegerile din noiembrie 2000 s-a
produs o mutaþie în electoratul acestui partid, în
sensul cã Vadim Tudor ºi partidul sãu sînt votaþi
ºi de oameni care au beneficiat de instrucþie
ºcolarã în perioada post-comunistã. Familia, pe
de o parte, ºcoala ºi mass-media, pe de alta, în
care atitudinile naþionaliste de tip comunist sînt
monedã curentã, au rolul lor negativ în formarea
unui asemenea tip de elector. Devine acum
foarte clar cã, în general, învãþãmîntul din
România nu transmite valori democratice, nu
formeazã cetãþeni, ci barbari de tip naþionalcomunist. În privinþa responsabilitãþii presei aº
indica doar atacurile politice de tip naþionalcomunist la adresa politicii de reformã a acestei
guvernãri, desfãºurate prin mass-media, luînd ca
þintã exact ministerele care demaraserã schim-

bãri de esenþã.9
Tabloul schiþat pînã acum ar fi lipsit de
culoare, dacã n-am vorbi ºi de preºedinte, cel
care are între atribuþiile constituþionale pe cea de
garant al bunei funcþionãri a instituþiilor statului.
Emil Constantinescu provine nu dintr-un partid,
ci din Alianþa Civicã, una din organizaþiile
societãþii civile. Unul din punctele organizaþiei
care l-a propulsat pe actualul preºedinte era
acelaºi cu punctul 8 din Proclamaþia de la
Timiºoara, care prevedea lustraþia. La guvernare, PNÞCD ºi PNL nu au susþinut o lege a
lustraþiei, însã cel care a afirmat imediat dupã
alegeri cã punctul 8 din proclamaþia în cauzã nu
mai este de actualitate a fost Emil Constantinescu. Actualul preºedinte a dat astfel un
semnal politic conservãrii vechilor structuri
comuniste. Apoi, ºefii serviciilor secrete ºi
procurorul general numiþi de Constantinescu nu
au fãcut nimic în privinþa debolºevizãrii acestor
organisme, respectiv a instrumentãrii juridice a
crimelor comunismului.
În fine, politica de susþinere a
candidaturii lui Mugur Isãrescu la preºedinþie,
care a debutat în urma retragerii din cursã a
actualului preºedinte, ºi în care s-au angajat
personalitãþi de marcã ale vieþii culturale, s-a
dovedit a fi nu doar neadaptatã la cerinþele
electoratului, ci ºi incapabilã sã convingã.
Gînduri pentru viitor
Pentru desprinderea României de
trecutul comunist clivajul comunism/anticomunism rãmîne fundamental. Obstacolul cel
mai important în democratizarea þãrii îl
reprezintã nu atît problemele economice, cît
oamenii, practicile ºi structurile de tip comunist.
în momentul de faþã, cu excepþia UDMR, în
Parlament nu mai existã nici o forþã politicã
pentru care sã conteze acest clivaj. PNL a
anunþat deja, dinainte de alegeri, cã o asemenea
repartiþie nu mai este de actualitate. PD s-a
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dovedit a rãmîne, cît a fost la guvernare, un
partid fãrã ataºament faþã de proprietatea
privatã. Pe de altã parte, PDSR a arãtat cã cei
care aºteaptã de la acest partid sã facã reformã,
nu fac altceva decît sã confunde dorinþele lor cu
realitatea.10
Pentru maniera în care întrevãd viitorul
am douã rãspunsuri. Primul dintre acestea este
pesimist: în condiþiile eºecului de proporþii pe
care l-au înregistrat partidele din Convenþia
Democratã, mi se pare clar cã democratizarea
þãrii este compromisã pentru o perioadã
nedeterminatã de timp. Repet: nici pentru o
eternitate, nici pentru o perioadã scurtã de timp,
ci pentru o perioadã care rãmîne de vãzut. Partea
a doua a rãspunsului este optimistã: pentru a
depãºi aceastã stare de lucruri, totul depinde de
noi înºine. A ne resemna în aceastã situaþie ar
însemna sã ne închidem viitorul nu doar pentru
noi, ci ºi pentru copiii noºtri. Dar asta înseamnã
cã va trebui ca pînã atunci sã facem ceva. Iar
soluþia unui nou partid politic, format din
oameni nelegaþi de trecut, cu alte valori ºi
aspiraþii, este prima la care te gîndeºti.
NOTE
Analiza sociologicã pe care o fac aici este, inevitabil, una
comparativã. Ceea ce vreau sã spun este cã în mod relativ,
adicã prin comparaþie cu votanþii celorlalte partide,
inclusiv PRM, votantul PDSR are cea mai scãzutã culturã
politicã. Ceea ce nu înseamnã cã punctul nostru de vedere
ar fi acela cã votantul PRM este mai cultivat politic decît
cel PDSR, ci doar cã din lipsa de culturã în general se poate
deduce lipsa culturii politice.
2
Bucureºtiul are o specificitate aparte în ansamblul zonelor
geo-culturale, de aceea analizele sociologice îl trateazã
separat.
3
Abia foarte tîrziu, în ultimul an de guvernare, coaliþia de
guvernãmînt a adoptat Legea funcþionarului public, de
teama revenirii la putere a PDSR.
4
În finalul motivãrii acestora se spunea cã pentru a evita
suspiciunile, cei 13 cer Consiliului Naþional pentru
Studierea Arhivelor Securitãþii sã-i verifice cu prioritate.
Este important sã precizez cã Legea 187 nu prevede nici
verificarea la cerere, nici din oficiu pentru personale care
nu ocupã funcþii publice (aºa cum acestea sînt definite de
lege) sau care nu participã la alegeri. Devine astfel lesne de
1
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înþeles de ce o asemenea cerere face demersul celor 13
fruntaºi þãrãniºti ºi mai suspect.
5
Cei cîþiva tineri votanþi PRM care au apãrut la televiziune
ºi ºi-au motivat votul sînt suficient de ilustrativi pentru a ne
convinge cã avem de-a face cu niºte barbari demenþi. Unul
dintre aceºtia afirma textual: «L-am votat [pe Vadim Tudor
 n.n.] pentru cã este diliu!»
6
O ilustrare a acestui eºec se poate gãsi în ultima carte a
Doinei Cornea, Faþa nevãzutã a lucrurilor (1990-1999).
Dialoguri cu Rodica Palade, Editura Dacia, Cluj, 1999.
7
Folosesc termenul «intelighenþie» în sensul dat de Goma,
de «posesori de diplome». Se înþelege cu uºurinþã cã într-o
asemenea perspectivã termenul «intelighenþie» este diferit
de cel de «intelectualitate». Vezi, spre exemplu, Paul
Goma, Scrisuri, Editura Nemira, Bucureºti, 1999, passim.
Pentru conceptul de «intelighenþie» a se vedea ºi Alain
Besançon, Originile intelectuale ale leninismului, cap. VI,
pp. 91-108.
8
Editura Nemira, Bucureºti, 3 volume.
9
Mã refer la publicarea în presã a dosarului de informator
al ministrului Barany ºi la atacurile de presã asupra
Ministerului Educaþiei ºi a politicilor educaþionale, care au
þinut mai bine de o lunã, ºi care au luat ca þintã un manual
alternativ de istorie publicat de editura Sigma. Este inutil
sã spun cã rezultatele acestor atacuri au fost reuºite:
Barany a demisionat ºi politica de reformã în Ministerul
Sãnãtãþii a fost practic blocatã, iar cea din Ministerul
Educaþiei încetinitã, ea oprindu-se în fapt la reforma
curricularã. Agenþii acestui tip de politicã sînt, în principal,
ziarele «Jurnalul Naþional» ºi «Adevãrul» ºi posturile de
televiziune «Antena 1» ºi «Tele 7abc».
10
Într-un discurs la ProTV din 29 noiembrie a.c., Adrian
Nãstase, primul ministru desemnat de PDSR, a afirmat cã
problema comunismului nu are nici un sens ºi cã partidul
pe care îl reprezintã se va gîndi dacã mai este cazul ca
bugetul de stat sã susþinã o instituþie ca cea a Consiliului
Naþional pentru Studierea Arhivelor Securitãþii. Acest
discurs nu este unul nou, deºi PDSR a participat la
dezbaterea ºi votarea Legii 187, tipul de strategie
caracteristicã acestui partid fiind sã nu conteste de
principiul legea adoptatã, însã de a face tot ce este posibil
pentru a limita, controla sau anihila efectele pe care nu le
doreºte.
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Guvernul de cauciuc

Câteva explicaþii pentru instabilitatea structurii cabinetelor în România
ºi eºecul reformei instituþionale

SORIN IONIÞÃ
Mãrirea numãrului de ministere o datã
cu instalarea cabinetului Nãstase a stârnit în
presa domesticã un vag început de dezbatere
privind structura ºi funcþionarea guvernului
român. Opoziþia ºi comentatorii i-au reproºat
noului premier extinderea birocraþiei executive
controlatã direct de majoritatea parlamentarã.
Nãstase a replicat cã asta nu e o noutate,
miºcarea sa înscriindu-se în istoria plinã de
imprevizibil a administraþiei noastre centrale în
ultimul deceniu, care ºi-a atins de altfel gabaritul
maxim nu sub PDSR, ci sub premierul Ciorbea
(argument corect, vezi figura alãturatã). Mai
mult, mãrirea numãrului de ministere ar fi
oarecum compensatã de o reducere a numãrului
de agenþii, unele trecute în componenþa primelor,
unele devenite ele însele ministere (argument
numai parþial corect: agenþiile ridicate la rang de
minister îºi vor mãri din nou structura ºi bugetul;
celelalte îºi schimbã doar subordonarea; iar
câteva ministere sunt absolut noi).
Medie þãri ECE
Nãstase
Isãrescu
Vasile
Ciorbea
Vãcãroiu
Stolojan
Roman
10

15

20

25

Numãrul miniºtrilor în guvernele
Româneºti de dupã 89

30

Din pãcate începutul de dezbatere a
rãmas atât ºi nimic mai mult, iar discuþia s-a
cam oprit la acest schimb de replici ºi
ameninþã sã disparã din atenþia (scurtã) a
publicului ºi presei autohtone înainte de a fi
atins un subiect fundamental: instabilitatea ºi
incoerenþa structurilor administraþiei centrale
în România ca barierã în calea reformei
instituþionale, eficientizãrii ºi, finalmente,
integrãrii europene. Cele de faþã nu reprezintã
deci atât o criticã la adresa cabinetului
Nãstase, ci mai curând o evidenþiere a defectelor constitutive caracteristice tuturor administraþiilor centrale de dupã 89 ºi o criticã a
unei anume viziuni asupra sectorul public
care dã naºtere acestor defecte.
Ce comparãm  ºi de ce
Ne-am propus sã facem aici un
exerciþiu simplu: o comparaþie între structura
ºi funcþiile administraþiei centrale în România, în variantele Isãrescu ºi Nãstase, ºi cele
din alte nouã þãri europene (vezi tabelul alãturat). Dintre acestea, ºase sunt þãri foste
comuniste candidate la aderare ºi plasate în
cursã înaintea României, având deci o
performanþã mai bunã ºi constituind posibile
modele de urmat; iar trei sunt þãri membre
UE. Ca ºi România, toate cele nouã sunt state
unitare, lipsite de delegãri foarte substanþiale
de atribuþii cãtre sub-unitãþi federale, deci
comparaþia între ele are sens.
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Desigur, nu se poate susþine ideea
reducþionistã cã diferenþele de performanþã
economicã ºi administrativã între statele
europene se datoreazã sutã la sutã modului
de alcãtuire a cabinetelor. Executivul
multor þãri membre UE are particularitãþi de
organizare datorate cine ºtie cãror motive
istorice, iar o aliniere la un model guvernamental unic n-a fost niciodatã pe agenda
comunitarã din moment ce lucrurile
funcþioneazã oricum: faþã de efortul general
de reformã al statelor est-europene, care
trebuie sã se reinventeze din temelii în doar
douã decenii, transformãrile administrative
din þãrile membre UE sunt mãrunte,
incrementale, desfãºurându-se cu vitezã
mai curând geologicã. De cealaltã parte,
nici în Europa Centralã ºi de Est nu existã
un tipar absolut pentru managementul
schimbãrii, ºi nici o garanþie cã dacã
România adoptã mâine, sã zicem, o anume
structurã a administraþiei centrale, poimâine
aceasta îºi va dubla brusc randamentul ºi ne
va proiecta direct în UE. ªtim foarte bine cã
existã în administraþia publicã româneascã
tare specifice care sunt capabile sã
submineze cele mai bine chibzuite proiecte
instituþionale.
Cu toate acestea, structura guvernului conteazã. Un cabinet bine structurat
poate sau nu sã lucreze eficient, în funcþie
de alþi factori  leadership, calitatea
expertizei aferente, motivaþie, resurse. Însã
un cabinet prost structurat sigur nu va lucra
bine, constituind el însuºi un factor
perturbator al politicilor publice, dând
naºtere la confuzii instituþionale, suprapuneri de competenþe, rivalitãþi, agenþii
captive unor grupuri de interese, etc. (n-aveþi o senzaþie de déja vu?). Mai mult,
existã undeva o zonã de echilibru între douã
tendinþe contrare: pe de-o parte, necesitatea
de a furniza bunuri publice ºi de a admi-
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nistra reforma în direcþia UE, care duce la
extinderea ºi diversificarea sectorului
public; de cealaltã parte, constrângerile
bugetare ºi necesitatea de a pãstra
administraþia centralã în cadre coerente ºi
funcþionale, care impun o limitare a dimensiunilor ºi competenþelor guvernului. Localizarea acestei zone de echilibru þine de
practica administraþiei publice ºi nu poate fi
realizatã doar cu mijloace teoretice, iar
experimente de laborator în acest domeniu,
ca totdeauna când e vorba de mari agregate
sociale, nu se pot face. Singurul experiment
posibil  ºi unul foarte bun de altfel  îl
constituie analiza comparativã regionalã: ne
uitãm pur ºi simplu cum fac cei din jurul
nostru, în special cei care au note mai bune
decât noi, ºi încercãm sã tragem concluzii.
Dacã vom constata cã procedeazã cam la
fel, atunci probabil cã existã raþiuni de
funcþionalitate care i-au fãcut sã adopte
structuri similare, independent unii de alþii.
Deºi banalã ca idee, analiza comparativã e
rar aplicatã în România, unde interesul
sistematic pentru experienþele colegilor
noºtri de tranziþie e surprinzãtor de mic,
dincolo de reuniunile regionale ceremonioase ºi asocierile cu valoare simbolicã.
Metoda este cu atât mai valabilã cu
cât þãrile Europei Centrale ºi de Est, în
ciuda diferenþelor reale (ºi uneori
frustrante) dintre ele, au câteva trãsãturi
comune fundamentale care le apropie:
acelaºi model de organizare socialã pânã
acum un deceniu, aceeaºi direcþie de miºcare în prezent, cam aceleaºi probleme
sociale ºi administrative cãrora trebuie sã le
facã faþã sectorul public. (Dacã trecem de
multe ori cu vederea acest lucru, este poate
ºi pentru cã privim realitatea prea de aproape.)
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REZULTATE
Pentru a analiza comparativ structura
cabinetelor celor zece þãri prezentate în tabelul alãturat am fãcut în prealabil o clasificare
funcþionalã a componentelor lor, pornind de la
o distincþie uzualã în teoria administraþiei
publice:
 Ministere de linie (sectoriale)  administreazã o anume felie a sectorului public,
delimitatã funcþional, ºi au de regulã ca
obiectiv furnizarea unui bun sau serviciu
public identificabil (apãrare, lege ºi ordine,
protecþia mediului, educaþie publicã, etc.).
 Ministere de coordonare  asigurã coerenþa de acþiune inter-sectorialã a ministerelor de linie, relaþia lor cu alte instituþii,
precum ºi diferite alte funcþii nespecifice
în termenii de la (a), cum ar fi elaborarea
strategiilor generale de acþiune. Între
acestea, am distins mai departe:
(b1) Biroul primului ministru, cu sau
fãrã o cancelarie cu rang de minister
(b2) Ministere de coordonare a economiei ºi dezvoltãrii
(b3) Ministere de coordonare administrativã.
Cu acest aparat simplu putem discerne
ºi analiza acum neajunsurile de structurã ºi
funcþionare a administraþiei centrale în România, prin comparaþie cu celelalte state.
1. Numãr mare de miniºtri. Datele
sintetizate în tabel permit chiar de la prima
vedere o grupare a þãrilor în douã categorii:
 România ºi Italia, având în jur de 25 de
miniºtri ºi miniºtri delegaþi (dimensiunea
relativ redusã a cabinetul Isãrescu
constituind mai degrabã o excepþie
pasagerã la noi, dupã cum reiese din figura
de mai sus).
 Celelalte state prezentate, având toate cel
mult 17 miniºtri, inclusiv premierul. Pentru cele ºase þãri foste comuniste candidate
la UE media este de 15,8 portofolii. Cu alte
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cuvinte, un guvern post-comunist uzual (ºi
funcþional, dupã cum se vede din performanþa statelor respective, mai bunã în toate
cazurile decât cea a României) este cu 40%
mai mic decât cel actual de la Bucureºti.
Numãrul mare de miniºtri în România
ºi Italia nu se explicã doar prin faptul cã ele
sunt guvernate de coaliþii de partide, de unde
necesitatea de a crea portofolii suplimentare
pentru a satisface toþi partenerii  deºi este ºi
acesta un motiv. Finlanda, Ungaria, Polonia,
statele baltice, au ºi ele parlamente fragmentate ºi alianþe de guvernare, fãrã a înregistra
aceeaºi înmulþire ºi fluiditate a agenþiilor
publice, care se tot modificã de la un an la
altul. Problema în România ºi Italia o
constituie bizantinismul ºi instabilitatea
actorilor politici ºi a coaliþiilor, adicã o clasã
politicã nu foarte responsabilã, care manifestã
o afinitate specialã pentru jocurile de culise ºi
care dezvoltã în mod natural în jurul sãu o
întreagã reþea de clienþi para-politici. Probabil
cã dacã ar avea de administrat o þarã cu
problemele structurale ale României, clasa
politicã italianã nu ar produce rezultate mult
diferite de cele obþinute azi la Bucureºti.
Similitudinile merg însã mai departe de
simpla supra-dimensionare a guvernului,
dupã cum vom arãta mai jos.
2. Fluiditatea structurilor. Nu numai
cã România are multe ministere ºi agenþii, dar
acestea apar, dispar sau îºi schimbã
subordonarea suspect de repede. Consecinþa
imediatã este cã memoria instituþionalã a
acestor organizaþii se pierde, lipsind o
continuitate de programe, oameni ºi documente care sã ducã în timp la o ameliorare a
performanþei lor administrative. Cel mai bun
exemplu îl constituie coordonarea economicã
la nivel central (asupra cãreia revenim cu
detalii mai jos), unde în ultimii patru ani s-a
executat un adevãrat joc de scaune muzicale:
ministerele Privatizãrii, Reformei, Economiei
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ºi cel al Dezvoltãrii ºi Prognozei s-au înfiinþat, desfiinþat ºi reînfiinþat înainte ca angajaþii
lor sã se lãmureascã prea bine care le sunt
atribuþiile.
Motivele acestei bâjbâieli instituþionale generalizate sunt mai multe. În plan
profund existã o lipsã evidentã de viziune
asupra locului statului în procesul de reformã,
care duce la o incapacitate de a defini prioritãþile  când totul este o urgenþã care trebuie
rezolvatã mâine, înseamnã cã de fapt nu
existã prioritãþi ºi strategii, ci doar reacþii de
moment la evenimente sau condiþionalitãþi
externe actului guvernãrii. Dar sunt ºi explicaþii mai terestre: de exemplu, restructurarea
de la A la Z a agenþiilor ºi multor ministere o
datã cu instalarea cabinetului Nãstase þine ºi
de încercarea noii echipe de a înlocui, în stilul
cunoscut, funcþionarii publici care în ultima
vreme se titularizaserã pe post prin concursuri, în virtutea prevederilor noii legi care
urmãreºte depolitizarea administraþiei. Cum
concedieri pur ºi simplu nu se mai pot face,
restructurarea formalã a multor agenþii
publice, cu sau fãrã motiv întemeiat, oferã
prilejul eliminãrii din posturi a unor funcþionari publici teoretic intangibili.
3. Proliferarea ministerelor de linie.
România a împrumutat, conºtient sau din
reflex istoric, structura stufoasã ºi expandatã a
ministerelor de linie din statele latine ca Italia
sau Franþa1, cu portofolii bizare ºi inutile
precum Tineret ºi Sport, Cercetare ªtiinþificã
sau Turism. E drept cã încã nu s-a atins
performanþa italianã de a avea un ministru
delegat pentru ªanse Egale (Pari opportunità)
dar probabil cã ziua nu e departe, mai ales
dacã PDSR va trebui la un moment dat sã-ºi
asocieze la guvernare parteneri mai substanþiali decât modestele PSDR ºi PUR. Nu cred
cã cineva poate spune exact ce programe
publice în interesul comunitãþii au gestionat
ministerele amintite în ultimii zece ani, sau

vor gestiona de aici încolo, dincolo de
afirmarea unor obiective vagi ºi generoase
însã fãrã mare relevanþã practicã sau
acoperire în fapte (precum promovarea
implicãrii tineretului în tot felul de chestiuni
meritorii, etc.) sau distribuirea unor bani de la
buget, puþini ºi aceia, pentru câþiva sportivi ºi
câteva proiecte de cercetare. În aceste din
urma cazuri, niºte comisii de jurizare care sã
se întruneascã de trei-patru ori pe an ar fi mai
mult decât suficiente, înlocuind cu succes
birocraþia permanentã a ministerelor, angajatã
în eforturi remarcabile de a-ºi justifica
existenþa în restul timpului.
Problema fundamentalã în România
se datoreazã unei viziuni primitive asupra
rolului ºi posibilitãþilor statului: dacã ceva e
considerat important ºi cu rol pozitiv în
dezvoltare (turismul, întreprinderile mici ºi
mijlocii), se creeazã un minister pentru a se
ocupa de acel ceva2, fãrã ca cineva sã
analizeze serios (1) dacã statul poate sã se
implice ºi sã ajute realmente în domeniul
respectiv la nivel de minister permanent; (2)
iar în caz cã poate, dacã nu cumva existã deja
mecanisme publice care pot acþiona, prevenindu-se astfel proliferarea instituþiilor, cãlcãturile pe picioare ºi incoerenþa care rezultã de
aici. Uneori, rãspunsul la întrebarea (1) e negativ, iar cu asta discuþia e încheiatã. Nu
existã nimic de natura unui bun public în
obiectul de activitate al Ministerului Tineretului ºi Sportului, deci existenþa sa nu se
justificã altfel decât în virtutea obiºnuinþei (ºi
prin dorinþa politicienilor de a se fâþâi prin
cadru când aterizeazã la Otopeni olimpicii
sportivi sau ºtiinþifici). Dacã state bogate
precum Franþa sau Italia, îºi pot permite
asemenea originalitãþi benigne, cele esteuropene, având resursele drãmuite, nu ºi le
pot permite, dupã cum o aratã experienþa
vecinilor noºtri mai chibzuiþi.
Aceeaºi situaþie cu informatizarea,
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introdusã la noi între competenþele guvernului
ca pretext pentru a (re)aduce Agenþia pentru
Comunicaþii la rang de minister. Nu e deloc
limpede ce anume mai poate face guvernul în
direcþia asta, în condiþiile în care cele câteva
programe concrete ºi legitime care se pot
concepe sunt deja în administrarea ministerelor de resort: informatizarea ºcolilor (finanþare de la Banca Mondialã) la Educaþie, informatizarea sistemului de asistenþã medicalã la
Casele de Asigurãri, taxele ºi impozitele la
Finanþe ºi administraþii locale, º.a.m.d.
Informatizarea economiei private, dezvoltarea serviciilor electronice orientate cãtre
consumator? Chiar îºi închipuie cineva cã un
minister compus din câþiva funcþionari ºi
câteva scaune poate ajuta cu ceva companiile
IT, bãncile sau alte firme private sã facã
investiþii necesare ºi raþionale în aceastã
direcþie, sau sã profite de o piaþã atunci când
ea existã? De exemplu, chiar crede cineva cã
statul ar fi putut, dacã ºi-ar fi propus, sã
grãbeascã sau sã direcþioneze cumva conectarea la TV cablu practic a întregii populaþii
urbane din România, în doar 10 ani, mai bine
decât au fãcut-o privaþii? Cã ar fi putut
contribui cu ceva la succesul comercial al
telefoniei mobile? Hiper-activismul cu aspiraþii high-tech al unor politicieni de azi, care
vor sã ne facã ei strategii pentru societatea
informaþionalã, aminteºte suspect de mult de
frenezia semidoctã ºi lipsitã de obiect a
revoluþiei ºtiinþifico-tehnice din anii 803.
Chiar atunci când existã intenþia de a
introduce politici de stimulare în anume
domenii, spre exemplu favorizând investiþiile
în IT sau întreprinderile mici (unii sunt pentru
iar alþii contra unor asemenea mãsuri, dar asta
este deja o discuþie separatã de politici economice în care nu intrãm acum), asta se face de
obicei prin instrumente fiscale, tarifare sau
intervenþii pe piaþa muncii, deci prin mãsuri
aplicabile cu ajutorul instituþiilor care deja

S.P. nr. 87-88/2001

existã, deci nu e deloc limpede ce rost are
înfiinþarea unor ministere noi precum cel al
IMM, cu ce ar urma el sã se ocupe concret în
cele opt ore de program zilnic. Ca orice
structura guvernamentalã înfiinþatã fãrã un
obiect precis ºi mãsurabil de activitate, cel
mai probabil este cã va deveni o instituþie
publicã captivã unor grupuri speciale de
interese, un fel de agenþie de lobby plãtitã din
bani publici ºi având un picior în guvern4.
În rest, existã unele sarcini specifice
pe care agenþii mici ºi apolitice le pot
îndeplini foarte bine într-o economie de piaþã,
fãrã sã aibã nevoie de un ministru în vârf:
Agenþia de Comunicaþii fixeazã standarde
tehnice ºi organizeazã licitaþii pentru atribuirea de frecvenþe atunci când e cazul, Agenþia
pentru Turism promoveazã pe baza contractualã oraºe, regiuni sau programe turistice
organizate de tur-operatori privaþi, iar
Consiliul Concurenþei supravegheazã mediul
competiþional în toate domeniile conform
unor principii puþine, clare ºi transparente, fie
cã e vorba de regii autonome, companii
publice locale sau firme private mari, mijlocii
ºi mici. Aºa se face în celelalte þãri foste
comuniste ºi, slavã domnului, turismul ºi
IMM-urile funcþioneazã în Ungaria, Polonia
sau Cehia foarte bine, fãrã miniºtri ºi secretari
de stat care sã pozeze în fãcãtori de strategii
sau supraveghetori de tarife.
4. Fragmentarea atribuþiilor la nivel
de coordonare. Numãrul mare de ministere
de linie nu este singura hibã a administraþiei
centrale din România. La fel de prost stau
lucrurile la nivelul coordonãrii, unde proliferarea instituþiilor, instabilitatea lor ºi definirea
atribuþiilor în funcþie de persoana care deþine
în acel moment portofoliul constituie mai
curând regula decât excepþia.
Cabinetul în þãrile central ºi est-europene incluse în aceastã analizã (ca ºi cel din
þãrile nordice, pentru care am adus aici ca
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exemplu Finlanda) se caracterizeazã prin
urmãtoarele trãsãturi:
 Premier puternic, cu suport politic ferm ºi
atribuþii de coordonare inter-sectorialã. În
state precum Ungaria, unde preºedintele
þãrii are funcþie mai mult onorificã, pe
lângã cabinetul premierului existã ºi un
ministru delegat pentru securitate
naþionalã.
 Coordonarea economicã generalã este
clar atribuitã, fie premierului, fie unui
super-minister al economiei. De regulã
asta face inutilã existenþa unui minister
separat al Industriilor, ceea ce duce la
simplificare administrativã. Atunci când
Ministerul Industriei ºi Comerþului totuºi
existã, ca în Cehia sau Finlanda, el preia
împreunã cu premierul coordonarea
economicã fãcând inutilã înfiinþarea altor
structuri paralele. ªi într-un caz ºi în
celãlalt atribuirea rãspunderii e clarã iar
continuitatea instituþionalã asiguratã.
 Lipsa de structuri speciale paralele de
coordonare ºi reformã administrativã, de
tipul Ministerelor Funcþiei Publice,
Reformei instituþionale sau chiar Relaþiei
cu Parlamentul. Acestea sunt o altã specialitate italo-francezã adoptatã la noi în ciuda
faptului cã s-au dovedit inutile (în cel mai
bun caz) chiar în þãrile de origine, nimeni
nereuºind sã explice foarte clar care au fost
rezultatele palpabile ale activitãþii lor de la
înfiinþare ºi pânã azi.
Balonajul ºi fluiditatea instituþionalã
în domeniul coordonãrii economice în
România, fãrã a fi sursa unicã de probleme, au
contribuit probabil destul la întârzierea
reformei în ultimul deceniu. Cum spuneam ºi
mai înainte, am asistat la un întreg carusel al
agenþiilor de Dezvoltare ºi Privatizare, ministerelor de Reformã, Privatizare, Industrie ºi
Comerþ (cu sau fãrã Comerþ, trecut mai nou la
Externe), Coordonare Economicã, toate aflate

în relaþii mai bune sau mai proaste cu
premierii, Finanþele ºi FPS. Pe ultima sutã de
metri guvernul Isãrescu a dat în sarcina
Agenþiei Naþionale de Dezvoltare Regionalã
(ANDR) post-privatizarea, lucru cu care noul
guvern nu va fi probabil de acord. În schimb,
acesta a înfiinþat noul Minister al Dezvoltãrii
ºi Prognozei, sub al cãrui titlu sibilinic (ºi
singular în context regional, vezi tabelul) nu
ºtim încã ce vom gãsi: fostul minister al
Economiei? fostul Comitet de Stat al
Planificãrii (CSP), patronat din umbrã de
senatorul Vãcãroiu, un fel de debuºeu în
guvern al aripii dure a PDSR care nu se mai
poate implica deschis în policy-making din
cauza inacceptabilitãþii sale externe? sau o
simplã unitate de sintezã ºi analizã de date, un
fel de think-tank al guvernului5? Tot aici ar fi
trebuit de fapt sã plasãm ºi noul Minister al
IMM, care în principiu are valenþe intersectoriale la nivelul agenþilor economici mici
ºi mijlocii. Cum se va reuºi coordonarea
tuturor acestor structuri subordonate direct
premierului, astfel încât ele sã tragã economia
în aceeaºi direcþie, e greu de vãzut.
Re-botezarea FPS ºi ridicarea sa la
rang de minister nu e neapãrat un lucru rãu,
punând procesul de privatizare mai ferm sub
controlul ºi rãspunderea guvernului. Numai
cã asta dã ºi un semnal clar al eºecului
politicii de privatizare în România în cadrele
instituþionale iniþiale (concepute de precedentul guvern PDSR), prin abandonarea
oricãrei pretenþii formale cã acest proces ar
avea vreun termen de finalizare. Discuþiile din
ultimul an privind încheierea privatizãrii ºi
desfiinþarea FPS sunt astfel fãcute uitate, iar
noua agenþie va trãi probabil mulþi ani fericiþi
de aici înainte în ideea cã face postprivatizare. Ceea ce va complica ºi mai tare
lucrurile: dacã vânzarea de societãþi comerciale e o sarcinã clar definibilã ºi mãsurabilã
(deºi nu simplu de pus în practicã dupã cum s-a
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vãzut), supravegherea post-privatizare e mult
mai eluzivã conceptual ºi va da naºtere la
suprapuneri de atribuþii ºi dispute cu Ministerul
de Finanþe, Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei,
Industrie sau ADR-uri (care în momentul de faþã
supravegheazã respectarea contractelor în zonele
defavorizate).
Când lucrurile au funcþionat cât de cât
coerent, a fost mai degrabã în ciuda structurilor
instituþionale decât datoritã lor. În cabinetul
Isãrescu politica economicã a fost coordonatã
ferm de premier ºi stafful sãu de consilieri, iar
Ministerul Economiei a fost un portofoliu formal
atribuit PNÞCD drept consolare pentru pierderea
funcþiei de ºef al guvernului; ocupantul sãu,
ministrul Ciumara, s-a mulþumit cu prestigiul de
a fi vice-premier ºi a înþeles sã nu intervinã. Însã
un asemenea aranjament nu poate fi unul durabil,
care sã treacã dincolo de anumite circumstanþe ºi
persoane  de exemplu, atunci când noul premier
nu este el însuºi economist. Dacã politica
economicã se deplaseazã mai mult în teritoriul
Ministerului de Finanþe, aºa cum pare sã se
întâmple în momentul de faþã, e posibil ca ceilalþi
miniºtri sã nu accepte sã fie coordonaþi de un
coleg faþã de care nu au nici o subordonare
formalã. Este pãcat cã tocmai aici am ignorat
modelul francez, care oferã o structurã unicã ºi
coerentã de management economic, structurã
reprodusã parþial ºi în celelalte þãri foste
comuniste.
La fel de neclare sunt lucrurile în materie
de programe de dezvoltare sau integrare
europeanã. Suntem singura þarã din Est aflatã în
negocieri de aderare la UE care are un Minister
al Integrãrii (doar Slovacia mai are un ministru
delegat), iar alãturi de ministrul propriu-zis se
aflã ºi un negociator-ºef cu rang de ministru.
Capitolele acordului se negociazã de echipe de
experþi din diverse instituþii, iar negociatorul-ºef
exista ºi înainte ca persoanã care sã le
coordoneze activitatea ºi sã raporteze premierului. Nu e clar deci ce rost are înfiinþarea unui
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nou minister interpus între echipele de negociatori ºi biroul premierului, din moment ce
lucrurile nu par deloc sã se simplifice.
Iar pânã la urmã, dacã primul ministru
nu coordoneazã direct nici politica economicã,
nici reformele instituþionale (dupã cum vom
vedea mai departe) ºi nici procesul de aderare la
UE, atunci ce face de fapt premierul român? În
condiþiile în care pentru rutina activitãþii zilnice a
guvernului are alãturi un secretar general cu rang
de ministru, asistat de propriul sãu aparat? ªi
cum se face cã Polonia, Ungaria, Cehia, Bulgaria
ºi statele baltice se descurcã foarte bine fãrã toate
aceste ministere de integrare ºi cu mai puþine
ministere de linie, uneori chiar în lipsa unui
secretariat general al guvernului? Din pãcate
înfiinþarea de noi structuri nu e privitã la Bucureºti cu necesara rezervã, date fiind dezavantajele prea marii fluiditãþi ºi supra-dimensionãrii
instituþionale menþionate mai sus, ci cu un
entuziasm demn de o cauzã mai bunã. Foarte
grãitoare pentru aceastã filosofie administrativã
bine înrãdãcinatã în România este declaraþia
noului premier cum cã apariþia Ministerului
Integrãrii ar constitui în primul rând un semnal
pentru o direcþie de acþiune. N-ar fi rãu sã gãsim
totuºi la un moment dat un sistem de semnalizare
mai ieftin ºi mai eficace decât înfiinþarea de
ministere pentru a arãta UE cã dorim integrarea
 am putea începe de exemplu prin a ne face pur
ºi simplu temele.
Pe partea de coordonare administrativã,
s-a reînfiinþat Ministerul pentru Relaþia cu
Parlamentul, o altã specialitate franco-italianã pe
care doar Cehia ºi Slovacia au mai preluat-o. Dar
s-au creat ºi posturi speciale de secretari de stat
în ministerele de linie, care au drept sarcinã
tocmai reprezentarea ministerelor în Parlament ºi
îmbunãtãþirea comunicãrii între executiv ºi
legislativ. În condiþiile în care existã deja un
secretariat al guvernului care se ocupã între altele
de circulaþia documentelor înspre ºi dinspre
celelalte instituþii ale statului, precum ºi un birou
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al primului ministru, coordonarea acestor structuri de coordonare devine ea însãºi o întreprindere destul de laborioasã.
Aºa cum se întâmplã de fiecare datã
când instituþiile se înmulþesc peste mãsurã ºi
interfereazã necontrolat, unele lucruri esenþiale
cad undeva la mijloc, între ele. Este cazul
proiectelor de dezvoltare regionalã de tot felul,
finanþate de UE, Banca Mondialã sau din surse
interne, care n-au fost niciodatã atribuite clar
unei instituþii anume ca în Ungaria, Cehia,
Bulgaria sau statele baltice, sau unor ministere
de linie ca în Polonia. De unde ºi luptele feroce
pentru administrarea lor, duse ori de câte ori
apare vreunul la orizont. ªi mai curios este faptul
cã acum câþiva ani s-au înfiinþat în România
structuri speciale tip UE, anume Agenþia
Naþionalã de Dezvoltare Regionalã (ANDR) ºi
opt Agenþii de Dezvoltare Regionalã (ADR) ca
asociaþii de judeþe, tocmai în scopul de a
administra astfel de programe atunci când ele vor
veni. Dupã ce aceste structuri au fost de bine de
rãu rodate prin derularea unor finanþãri de
anvergurã mai micã, la demararea programului
Sapard în 2000 (ºi a componentei sale
pregãtitoare SPP în 1999) ele au fost lãsate
deoparte ca fiind nepotrivite de acelaºi guvern
care le promovase entuziast. Ministerele de
Finanþe, Externe ºi al Agriculturii au dus serioase
bãtãlii de culise pentru a prelua programul
Sapard, care este esenþialmente unul de
dezvoltare regionalã. Agricultura a câºtigat, în
ciuda faptului cã acest minister eºuase
lamentabil în derularea SPP cu un an înainte,
direcþiile sale judeþene dovedindu-se cu totul
depãºite de cerinþele lucrului modern pe proiecte,
chiar în cazul unui program pilot ca SPP, de 100
de ori mai mic decât Sapard. Structura rezultatã
din negocieri ºi compromisuri are un aer suprarealist: ANRD sã detaºeze personal la
Agriculturã pentru a ajuta coordonarea la nivel
central, Direcþiile Agricole Judeþene sã
organizeze lucrul în teritoriu, cu cooperarea

Prefecturilor, structurilor judeþene ale MLPAT ºi
Mediului, iar undeva pe parcurs Finanþele sã
supervizeze derularea financiarã. Cunoscând
reþinerile ministerelor româneºti în a colabora
unele cu altele6, la centru ºi în teritoriu,
programul Sapard se profileazã ca un studiu de
caz despre cum nu trebuie organizate lucrurile.
Recenta înglobare a ANRD în Ministerul
Prognozei ºi Dezvoltãrii nu schimbã cu nimic
lucrurile.
În fine, reforma instituþionalã n-a putut
nici ea sã fie impulsionatã prea mult prin crearea
unui minister special (tot de inspiraþie latinã) al
Funcþiei Publice. Dacã mai era nevoie sã
precizãm, suntem singurii din Est care am fãcut-o,
altoind pe structura vechiului Departament al
Administraþiei Publice Locale  o subunitate a
guvernului care avea atribuþii limitate, clare ºi
suficiente  niºte sarcini noi, complicate ºi greu
definibile. MFP ar trebui sã fie, conform
concepþiei franco-italiene, un fel unitate de
management al resurselor umane pentru întreaga
administraþie publicã centralã, pãstrând în acelaºi
timp funcþiile anterioare de legãturã cu teritoriul
(prefecþi, administraþii locale), foarte diferite de
cele noi. Descentralizarea de atribuþii ºi bugete,
promovatã cu curaj în ultimii doi ani în România,
a focalizat în totalitate energiile ministerului pe
niºte lucruri concrete ºi care se potriveau cu
experienþa sa anterioarã, reprezentând suficient
de multã reformã încât acesta abia a putut s-o
ducã. Aria mult mai nebuloasã a Funcþiei
Publice a rãmas în schimb deoparte, pentru cã
dupã ce s-a elaborat ºi promovat noua lege a
funcþionarului public e greu de spus ce-ar mai
trebui sã facã exact acest minister pentru a-ºi
justifica numele  sã redacteze standarde de
conduitã pentru angajaþii guvernului, sã
organizeze concursurile pe post? Dupã ce se
redacteazã ºi standardele, existenþa ministerului
mai are vreun rost? N-ar fi mai potrivit ca
lucrurile astea sã se facã de fiecare agenþie în
parte, în funcþie de specificul ei?  iar experienþa
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instituþiilor similare din Franþa ºi Italia e
inconcluzivã. Singurul mod realist de a
profesionaliza administraþia publicã centralã
constã în raþionalizarea ministerelor de linie ºi
angrenarea lor în lucrul pe programe cu obiective
precise, aºa cum se face în celelalte state aflate în
negocieri de aderare, nu în înfiinþarea de
ministere speciale care ar trebui sã le reformeze
pe celelalte.
În loc de aceastã necesarã raþionalizare a
administraþiei publice, asistãm la o expansiune a
ministerelor ºi restructurãri de agenþii explicabile
cel puþin în parte, aºa cum arãtam la (2), prin
dorinþa noului guvern de a înlocui persoane ce
intrau sub incidenþa Legii Funcþionarului Public.
Aceste schimbãri de persoane fac obiectul
negocierilor subterane dintre PDSR ºi partidele
din actuala opoziþie, care încearcã pe cât posibil
sã-ºi apere oamenii aflaþi în posturi, cu rezultate
mai bune sau mai proaste, în funcþie de relaþiile
respectivelor partide cu actuala putere. De
asemenea, organizaþiile externe care acordã
asistenþã tehnicã în România sunt ºi ele
îngrijorate de soarta funcþionarilor publici din
instituþii cu care au colaborat, ºi care se simt azi
ameninþaþi de valul schimbãrii în ciuda legii care
îi apãrã.
Deºi legitime, asemenea preocupãri nu
trebuie sã devinã un capãt de þarã. Mai
importantã este în momentul de faþã o regândire
pe baze raþionale a întregului sector public (a
statului), constând într-o redefinire a atribuþiilor diverselor instituþii în termeni concreþi ºi
funcþionali, pe baza experienþelor de pânã acum
ale noastre ºi ale celor din jur, însoþitã de o
renunþare la jargonul administrativ de acoperire
sub care îºi ascund multe agenþii publice lipsa
obiectului de activitate, fie cã acest jargon e cel
vechi, de provenienþã sovieticã, fie cã e cel nou
tip Bruxelles. Chiar mai înainte de a ne preocupa
care anume persoane ocupã funcþii publice ºi cât
sunt ele de competente, trebuie sã ne întrebãm în
mod serios dacã acele funcþii publice sunt
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realmente necesare  iar în caz cã sunt, dacã sunt
bine definite în termeni de atribuþii, în aºa fel
încât o persoanã competentã sã aibã în faþã
sarcini viabile. Cu asta ar trebui sã înceapã
adevãrata reformã instituþionalã în România ºi
asta e ideea de bazã pentru argumentele
prezentate mai sus7.
NOTE
Nu însã ºi pe cea din Spania, din pãcate, care are doar
15 ministere, fiind astfel mai aproape de structura
raþionalã Nord- sau Central-europeanã a guvernului
exemplificatã în tabel. De unde se vede cã afinitãþile
culturale sunt invocate ºi ele în mod selectiv, în funcþie de
interes.
2
În aceastã logicã multiplicarea instituþiilor se poate face
la nesfârºit: ºi piaþa de capital e importantã ºi destul de
oropsitã în România; de ce nu atunci ºi un Minister al
Pieþei de Capital?
3
În care, schimbând pe ici pe colo unii termeni, unii foºti
directori de editurã tehnicã ºi apropiaþii lor de idei lor mai
cred ºi azi.
4
Iar faptul cã din start ea a fost repartizatã unui partidanexã al unui grup de afaceri (PUR) face acest lucru încã
ºi mai probabil.
5
Indiferent ce va fi, începutul nu aratã bine: pronunþãrile
publice ale noului sãu ºef, ministrul Cazan, amintesc
suspect de mult de cele ale celebrului general Chelaru, el
intrând chiar cu discursul de instalare în topul presei
române la categoria exprimãri bizare.
6
Nici când ele þin de acelaºi partid rivalitatea nu e mai
micã: ministrul Agriculturii ºi ºeful ANDR erau amândoi
membri PNÞCD.
7
Amãnunte suplimentare privind organizarea guvernelor
în Europa se pot gãsi în paginile de Web respective, unele
remarcabil de bine fãcute. Un loc bun de începere a
explorãrii este www.kprm.gov.pl, adicã pagina
cabinetului polonez, care conþine ºi lista integralã a
adreselor celorlalte guverne europene ca hyperlinks.
Cum se face cã alte guverne pot avea pagini aºa bune,
probabil cã asta þine ºi de faptul cã, spre deosebire de cel
român, ele nu au un departament de comunicare cu rang
de minister.
1
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Fantoma lui Radu Câmpeanu
LAURENÞIU ªTEFAN-SCALAT

Revenirea la putere a PDSR, dupã
patru ani de opoziþie, va continua sã fie explicatã în fel ºi chip. Articolul de faþã cautã
cauzele acestei reveniri în structura sistemului
politic românesc, aºa cum s-a configurat el
dupã 1990. Teza principalã dezvoltatã în
rîndurile de mai jos este cã sistemul de partide
românesc a fost caracterizat, în ultimii zece
ani, de douã dezechilibre majore.
Primul dezechilibru este un dezechilibru în raportul de forþe dintre formaþiunile politice semnificative ale României
postcomuniste: de la Revoluþie încoace,
spectrul politic a fost dominat de un mare
partid. Deºi PDSR-ul de azi nu mai este FSN-ul
de ieri, continuitatea este evidentã. Rãdãcinile
acestui fapt pot fi gãsite în comunismul tîrziu
ºi în schimbarea bruscã, revoluþionarã, prin
care s-a trecut la o ordine politicã nouã.
Al doilea dezechilibru a apãrut între
forþele politice componente ale singurei
alianþe de partide care a reuºit sã atace cu
succes poziþia dominantã a PDSR. Este în
cauzã, evident, raportul de forþe dintre
PNÞCD ºi PNL  partidele majore ale
Convenþiei Democrate Române  prea favorabil primului în ultimii opt ani. Sursa acestui
dezechilibru rezidã, în opinia mea, în decizia
liderului PNL de atunci, Radu Câmpeanu, de
a retrage PNL, în primãvara anului 1992, din
coaliþia de opoziþie. Acest al doilea dezechilibru nu ar fi fost neapãrat nefast dacã partidul
cãruia i-a revenit astfel preeminenþa în alianþã

s-ar fi ridicat la înãlþimea responsabilitãþilor
asumate.
Sistem politic cu partid dominant
De unsprezece ani, formaþiunea
politicã numitã azi Partidul Democraþiei
Sociale din România cîºtigã mai multe voturi
în confruntãrile naþionale decît orice altã
formaþiune consideratã separat. Acest lucru a
fost valabil chiar ºi atunci, în 1996, cînd a
trebuit sã cedeze Convenþiei Democrate
pîrghiile guvernãrii. Din nefericire, în beþia
succesului, liderii CDR nu au realizat care
sînt consecinþele acestui fapt politic. Cea mai
importantã a fost ºi rãmîne aceasta: PDSR nu
poate fi învins decît în circumstanþe deosebite, care nu pare sã fie favorizate de
parametrii generali ai istoriei ºi societãþii româneºti. În primul rînd este nevoie de o
coaliþie a acestor partide mai mici, care sã fie
credibilã ºi funcþionalã, ºi care sã acþioneze
coerent ºi unitar. Este nevoie apoi de o cronicizare a slãbiciunilor PDSR care sã poatã fi
speculatã electoral de coaliþia de opoziþie 
exact ce s-a întîmplat în alegerile generale din
1996. Cu alte cuvinte, cînd aceste condiþii nu
sînt reunite, PDSR devine, oarecum inerþial,
beneficiarul acestui dezechilibru structural ºi
principalul pretendent la scaunele guvernanþilor  cazul alegerilor din 2000.
Acest dezechilibru îºi are originea în
perioada de sfîrºit a comunismului, în modul
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în care comunismul s-a prãbuºit în România,
ºi în cîteva decizii luate imediat dupã Revoluþia din decembrie 1989.
Spre deosebire de alte þãri, fapt
subliniat deja de mulþi analiºti, România nu a
avut parte de o tranziþie negociatã. Duritatea
regimului ceauºist, lipsa unei aripi reformiste
la vîrful PCR, o disidenþã neorganizatã ºi fãrã
aderenþã socialã prea mare nu a permis
configurarea unor actori, de o parte ºi de alta
a baricadei, care sã pregãteascã alegerile ºi o
bãtãlie electoralã, cît de cît echitabilã.
Revoluþia a þinut loc de alegeri numai prin
aceea cã a impus noi lideri politici. Aceastã
primã bãtãlie a fost aºadar cîºtigatã de cei
care au reuºit sã se (auto)impunã în zilele
tulburi din decembrie 1989  legitimitatea
electoralã nu va intra în joc decît mai tîrziu,
cînd era, din anumite puncte de vedere, prea
tîrziu.
Decizia care va influenþa decisiv
echilibrul politic în urmãtorul deceniu a fost
însã cea care transforma Frontul Salvãrii
Naþionale din arbitru ºi administrator, din gestionar temporar al treburilor þãrii, în participant, în competitor în arena politicã.
Aceastã decizie tranºa, oarecum prematur,
sorþii confruntãrii electorale din 20 mai 1990,
stabilind parametrii esenþiali ai jocului de
putere din urmãtorii ani. Voturile pe care
partidele politice le-au cîºtigat în aceste
alegeri au funcþionat ca o zestre pe baza cãreia
s-au construit strategiile politice ulterioare.
Toate alegerile de atunci, din 1992,
1996, ºi din 2000 au confirmat cã PDSR
rãmîne principalul partid al României postcomuniste la distanþã semnificativã de urmãtoarele competitoare luate separat. Acest
dezechilibru structural sugereazã, aºa cum am
mai spus, cã numai un efort politic substanþial
ºi un context deosebit pot da forþã unei alianþe
care sã-l rãstoarne de la putere.
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Înfruntîndu-l pe Goliat: CDR
înainte ºi dupã 1996
Trebuie sã acceptãm, aºadar, cã acest
dezechilibru structural a fost determinantul
crucial al sistemului de partide românesc
dupã 1989. Asta nu înseamnã cã jocurile sînt
fãcute pentru totdeauna ºi cîºtigãtorul este
cunoscut dinainte, ci doar cã înaintea fiecãrei
confruntãri trebuie evaluate circumstanþele
pentru a vedea dacã sînt reunite condiþiile
pentru ca PDSR sã fie trimis în opoziþie. Este
clar cã miracolul din 1996 nu s-a mai
produs în 2000. Unde s-a greºit? Putea fi
rezultatul altfel? Putea o Convenþie intactã sã
batã încã o datã la puncte PDSR? Putea o altã
coaliþie, formatã din partide puternice, sã
preia locul CDR?
Nimeni, cred, nu poate da rãspunsuri
tranºante acestor întrebãri. Probabil cã, în
condiþiile unui joc politic deschis,
eventualitatea ca PDSR sã fie din nou înfrînt
putea fi contemplatã la fel ca oricare alta. Prea
mulþi factori ar fi trebuit sã fie reuniþi, însã, ca
minunea sã se întîmple.
O guvernare de succes poate cã nu ar
fi readus în discuþie viabilitatea formulelor
politice existente, în speþã Convenþia Democratã Românã ºi alianþa acesteia cu Partidul
Democrat ºi cu UDMR. Din pãcate, performanþa guvernamentalã nu a fost de loc una
strãlucitã. Dimpotrivã.
Nu este locul sã spunem de ce nu a
fost o guvernare de succes, în ciuda unor paºi
importanþi într-un numãr de domenii. Poate
doar sã subliniem cã nu a fost, din pãcate ºi în
ciuda aºteptãrilor, o guvernare pentru oameni, în calitatea lor de contribuabili, consumatori, lucrãtori ºi întreprinzãtori, ci mai
curînd una împotriva lor. ªi nu o sã enumãr
aici politicile care au dus la o stare de
nemulþumire generalizatã. A fost o guvernare
fãrã viziune pe termen lung ºi fãrã un proiect
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de modernizare coerent. Strategia naþionalã
a apãrut în ultimele luni de mandat cînd ea ar
fi trebuit conturatã chiar din primele. A fost o
guvernare eteroclitã ºi incoerentã în termeni
de echipe ministeriale, mãcinatã de orgolii,
diviziuni de substanþã ºi conflicte de interese.
A fost o guvernare multicefalã, cu un creier în
Cotroceni, unul în Palatul Victoria, altul la
sediile partidelor componente, pentru a nu
mai vorbi de cancelariile instituþiilor financiare internaþionale sau de presiunea nedomolitã a strãzii.
Guvernarea nu a fãcut decît sã potenþeze ºi sã adînceascã (miza fiind acum mult
mai mare) tensiunile strãvechi existente între
foºtii locatari ai palatelor puterii: între PD,
continuator, într-un anumit fel, al platformei
FSN, ºi partidele Convenþiei, opozante
neînduplecate la guvernarea FSN de la
începutul anilor nouãzeci, între UDMR ºi
celelalte partide care au devenit între timp mai
naþionaliste doar ca sã îºi mãreascã bazinul
electoral.
Printre cauzele acestui bilanþ negativ
trebuie inclus ºi acel dezechilibru din
interiorul CDR de care vorbeam mai sus.
Þinînd seama de contextul politic al
primei jumãtãþi a anilor nouãzeci, CDR a
reprezentat într-adevãr formula politicã în
mãsurã sã realizeze performanþa de a detrona
PDSR-ul. Cei care nu au înþeles cã alianþa era
soluþia optimalã în 1992 ºi 1996 au suportat
consecinþele. Partidul Alianþei Civice ºi PNLAripa Tînãrã au dispãrut de pe scena politicã
o datã cu pãrãsirea Convenþiei înaintea
alegerilor din 1996. Iar PNL, partid istoric cu
pretenþii, a fost exmatriculat din parlamentul
1992-1996 în urma deciziei nesãbuite a lui
Radu Câmpeanu de a scoate partidul din CDR
înaintea alegerilor din 1992.
Consecinþele acestei decizii se vãd ºi
astãzi. Nu numai cã au urmat ani lungi de
penitenþe pentru un PNL care încerca sã îºi

refacã imaginea politicã sub o nouã
conducere, dar  mult mai grav  la
reîntoarcerea sa în Convenþie, PNL a trebuit
sã accepte umil directivele ºi oamenii propuºi
de PNÞCD pentru diverse funcþii de
conducere. Radu Câmpeanu este astfel direct
responsabil pentru ruperea echilibrelor
politice din CDR.
Aceastã decizie din 1992 a liberalilor
a lãsat cîmp liber þãrãniºtilor sã revendice
conducerea CDR ºi, ulterior, a guvernului ºi
sã asume principalele responsabilitãþi ce
decurgeau din acestea. Dezechilibrul din
CDR s-a dovedit unul nefast doar pentru cã
PNÞCD nu a ºtiut sã îl transforme într-un
avantaj decisiv în faþa celorlalte partide
mici ºi pentru cã, mai general, nu a fãcut
faþã complexitãþii problemelor pe care era
chemat sã le gestioneze ºi sã le rezolve.
Puteam, teoretic, sã ajungem la o situaþie în
care PNÞCD s-ar fi impus definitiv în CDR
înghiþind partenerii mai mici ºi apropiindu-se
electoral de talia PDSR. Jocul politic s-ar fi
simplificat, iar dominaþia PDSR nu ar mai fi
fost vãzutã ca un fapt semiperen.
Orgoliul cu care PNÞCD ºi-a asumat
rolul director al afacerilor politice în România
i-a orbit pe liderii sãi care au considerat relaþia
de subordonare a PNL-ului un dat permanent.
În plus, CDR a fost o alianþã cu un pronunþat
caracter electoral: a fost conceputã ca o
trambulinã cãtre puterea politicã ºi nu ca o
alianþã de guvernare. CDR a murit practic de
îndatã ce partidele componente ºi-au luat în
posesie scaunele puterii. Rateurile tot mai
dese din anii 1997-1998 arãtau cã guvernarea
scîrþîie, cã PNÞCD era, în mare mãsurã,
responsabil de aceastã stare de fapt, cã PNL
devine tot mai vizibil ºi mai individualizat
politic ºi cã relaþia dintre ele trebuie
renegociatã.
Pe umerii prea firavi ai PNÞCD s-au
aflat, timp de patru ani, simultan, gestiunea
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relaþiilor cu partenerii din CDR, a relaþiilor cu
partenerii de guvernare  PD ºi UDMR, cu un
preºedinte care refuza sã se identifice cu
platforma politicã a PNÞCD, ºi nu în ultimul
rînd, cu prim-miniºtrii care au pãstrat toþi, fãrã
excepþie, o distanþã îngrijorãtoare faþã de
principalul partid de guvernare.
Gestiunea proastã a afacerilor publice
între 1996-2000 îºi are rãdãcinile, aºadar, în
incapacitatea cronicã a PNÞCD de a face faþã
la o listã lungã de responsabilitãþi pe care le
revendica cu poftã ºi orgoliu în urma
parcursului corect pînã în 1996. Revendicarea
era legitimã pentru cã ceilalþi aspiranþi
fuseserã într-un fel sau altul reduºi la poziþii
de plan secund, prin diverse acþiuni suicidare,
dintre care cea mai gravã, fãrã dubii, rãmîne
cea a lui Radu Câmpeanu. PNÞCD nu numai
cã nu s-a ridicat la înãlþimea acestor
responsabilitãþi, dar modul cum le-a abordat
s-a întors împotriva lui ºi a guvernãrii pe care
o conducea. Vom exemplifica cu modul în
care s-a îndeplinit o funcþie politicã esenþialã
pentru buna desfãºurare a mecanismelor politice:
recrutarea personalului politic pentru funcþii de
rãspundere în structurile de partid ºi în stat.
Recrutare ºi eficienþã politicã
Pe umerii PNÞCD a cãzut aºadar
sarcina enormã de a recruta ºi nominaliza
persoane pentru funcþii importante în stat.
Recrutarea defectuoasã a fost primul inel
dintr-un lanþ de cauzalitãþi care au dus în cele
din urmã la mãturarea PNÞCD de pe scena
parlamentarã a þãrii
Vina PNÞCD în materie de recrutãri
este triplã: 1) multe numiri au fost fãcute
inerþial fãrã o evaluare a consecinþelor
politice, 2) au fost numiþi sau aleºi candidaþi
pentru poziþii înalte în stat oameni care nu
fãcuserã carierã în PNÞCD ºi care nu aveau
nici o bazã politicã în acest partid, 3) cel mai
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grav, multe din deciziile privind numirea unor
persoane în poziþii importante nu au fost luate
în instanþele superioare ale partidului, aºa
cum ar fi fost normal, ci în afara lor (la
Cotroceni, în special).
1) Sã amintim modul în care a fost
ales succesorul lui Corneliu Coposu într-un
moment decisiv pentru viitorul politic al
partidului. Diaconescu a fost ales doar pentru
cã a fost în preajma Seniorului, ºi nu pentru
cine ºtie ce calitãþi de politician. Toatã lumea
este de acord, conducerea sa a fost o catastrofã: prea maleabil ºi împãciuitor, fãrã viziune ºi carismã, omul care în alte sisteme politice ar fi fost chemat sã conducã guvernul nu
a fost în stare sã îºi aleagã ºi sã controleze
corespunzãtor proprii (prim-)miniºtri. Al
doilea exemplu, la o altã scarã, dar cu
consecinþe la fel de serioase în planul imaginii
ºi al performanþei publice a PNÞCD a fost
decizia de a-l lãsa pe Viorel Lis sã candideze
în alegerile locale din Bucureºti în 1998, în
ciuda faptului cã devenise în perioada
interimatului sãu un personaj controversat.
2) În cazul oamenilor fãrã carierã în
PNÞCD, exemplele sînt copleºitoare începînd
chiar cu preºedintele Constantinescu. Propus
de Alianþa Civicã, provenit din grupul
universitarilor care s-au alãturat de la început
CDR, Constantinescu a intrat tîrziu în
PNÞCD ºi nu a ocupat nici o funcþie
importantã în acest partid. Distanþa faþã de
partid a apãrut cu claritate de nenumãrate ori,
dar cel mai relevant este poate gestul de
retragere din cursa prezidenþialã ºi refuzul de
a se reîntoarce în partid într-un fel sau altul.
Constantinescu nu a fost niciodatã un
þãrãnist în adevãratul sens al cuvîntului.
Un al caz notoriu este primul primministru þãrãnist, Victor Ciorbea. Acesta nu
avea nici o legãturã cu PNÞCD-ul înainte de
anul de graþie 1996 cînd s-a trezit la interval
de cîteva luni primar ºi prim-ministru. Fãrã
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autoritate în partid, cum putea þine în frîu pe
baronii þãrãniºti din Guvern sau din Parlament? Conducerea partidului era conºtientã
de handicapul intern al lui Ciorbea ºi au optat
rapid pentru soluþia numirii sale ca vicepreºedinte, ceea ce nu a schimbat mare lucru
ºtiind cã autoritatea într-o instituþie de talia
PNÞCD nu se construieºte de azi pe mîine.
Isãrescu a rãmas ºi el un corp strãin,
paraºutat într-o poziþie care revenea  prin
algoritmul politic  PNÞCD-ului. Suita de
rugãminþi ºi apeluri cãtre acesta de a se înrola
în partid sau mãcar de a accepta candidatura
la preºedinþie din partea PNÞCD nu a avut
nici un efect.
Cazul Radu Vasile este uºor diferit
pentru cã el provenea, la momentul numirii
sale, din structurile de conducere ale PNÞCD,
fiind chiar secretar general al partidului. El a
fost numit exact atunci cînd se contura ca
purtãtor de cuvînt al unei aripi disidente în
partid, numitã grupul de la Braºov. Or,
alegerea liderului unei facþiuni nu fãcea decît
sã potenþeze lupta intestinã cu consecinþele pe
care le-am vãzut. Ulterior, ºi Ciorbea ºi Vasile
ºi Lis au plecat cu cîte o porþiune din partid.
3) Nu mai este un secret pentru nimeni
cã factorul determinant în numirea lui
Ciorbea ºi a lui Isãrescu a fost preºedintele
Constantinescu, o realitate pe care þãrãniºtii
au acceptat-o surprinzãtor de uºor. Vina în
acest caz se referã la lipsa de iniþiativã ºi la
abandonarea unei funcþii politice esenþiale,
aceea de a avea control deplin asupra
recrutãrii personalului politic cheie.

lovitura finalã. Contextul politic al anului
2000 era diferit de contextul politic al anului
1996 ºi pentru cã actorii politici majori,
inclusiv ºi în primul rînd PNÞCD, conveniserã cã trebuie modificat raportul între
reprezentare ºi eficienþã politicã în favoarea
celei din urmã. Mãrirea pragului electoral de
la 3 la 5 la sutã, condiþiile mai restrictive
pentru existenþa ºi activitatea partidelor
trebuiau sã lucreze înspre simplificarea
peisajului politic ºi, ca o consecinþã aºteptatã,
înspre o mai mare coerenþã guvernamentalã ºi
o accelerare a procesului decizional.
Or aceastã decizie politicã era, în
sistemul de partide dezechilibrat pe care l-am
descris mai sus, clar în avantajul de moment
al partidului dominant ºi în dezavantajul
partidelor mai mici. Consecinþa în planul
acþiunii politice era evidentã: aceste partide
mici erau împinse fie la colaborare în
interiorul unor coaliþii de partide, fie la o luptã
între ele pentru supravieþuire.
Partidele la putere în legislatura 19962000 nu au realizat cã ele însele îºi ridicau o
ºtachetã pentru care resursele lor erau mai
degrabã incerte. PNÞCD, promotor al acestei
simplificãri politice, a plãtit preþul incapacitãþii strategice ºi manageriale de a trece cu
bine pragul parlamentar, iar PD ºi UDMR nu
au fost lipsite de emoþii. În acelaºi context,
decizia PNL de a merge singur în alegeri nu a
fost, cu certitudine, una uºoarã.
Un efect mai puþin vizibil ºi mai puþin
discutat al acestei tentative de reducere a
numãrului de actori politici semnificativi a
fost lupta, cu nuanþe fratricide, între partide
aflate la guvernare, pe segmentul electoral
Reducerea numãrului de actori
comun, sã îl numim, cu un termen des folosit,
politici semnificativi
de dreapta. Evident, dacã numãrul de
partide relevante politic trebuia sã scadã,
Exista un element suplimentar care a înseamnã cã cea mai aprigã competiþie se va
fost, iar, trecut uºor cu vederea de liderii da în dreapta spectrului, unde pulverizarea
þãrãniºti ºi care în cele din urmã le-a dat politicã a fost, în tot deceniul zece, extrem de
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mare. Problema nu se punea aproape de loc
la stînga unde PDSR domina incontestabil,
înghiþind partide mici de tipul PSDR.
Acest prim pas în direcþia unei
reforme a sistemului politic românesc,
binevenit in abstracto, a fost iniþiat la un
moment extrem de nefericit pentru fosta
coaliþie de guvernare ºi în special pentru
principalele partide ale CDR: PNL ºi
PNÞCD. Relaþia dintre ele era caracterizatã
de impulsuri politice contradictorii. Asumînd
guvernarea împreunã, ele se aflau în postura
de parteneri. Întãrind parteneriatul, încercînd
gãsirea unor cãi de comunicare ºi compromis
în momente dificile, ele puteau suda o echipã
politicã care sã funcþioneze ca o federaþie de
partide, singura în stare sã se opunã PDSRului. Colectarea electoratului de dreapta s-ar
fi fãcut în grup, nemaifiind nevoie de
deschiderea unei competiþii interne între
aceste partide.
Tensiunile existente încã dinainte de
1996 nu au putut fi aplanate, ele fiind chiar
exacerbate de alte ºi alte puncte de
controversã. Pe acest fundal, mãrirea pragului
electoral a acþionat centrifugal forþîndu-i pe
partenerii guvernamentali la atitudini
rãzboinice. Nici nu trecusem de jumãtatea
mandatului cînd bãtãlia pentru cine este mai
reformist în interiorul guvernãrii a început.
Cu un an înainte de alegeri ºi în faþa unui eºec
electoral previzibil, PNÞCD ºi PNL au
început confruntarea surdã pentru postura de
reprezentant politic ºi parlamentar al
electoratului tradiþional al CDR.

Convenþii însemna acceptarea victoriei
PDSR. Cu un aer defetist, ºi liberali ºi
þãrãniºti au încercat, dupã despãrþire, sã îºi
pregãteascã mai bine aºternutul post-electoral
 previzibil, în opoziþie. Ideea de coaliþie era
extrem de atrãgãtoare politic, dar nici o altã
tentativã nu a mai reuºit: apropierea
liberalilor de ApR nu a dat roade, iar palida
imitaþie CDR 2000 a fost un fiasco complet.
Cîºtigãtorul bãtãliei fratricide a fost, în cele
din urmã, Partidul Naþional Liberal.
Fãrã sã luãm în discuþie cazul PRM,
care meritã un tratament aparte, acestea sînt
indicii cã asistãm la o reconfigurare (doritã,
într-o anumitã mãsurã) a spectrului politic.
Rãmîne însã, important, dezechilibrul major
între PDSR ºi celelalte partide parlamentare.
PNL a scãpat de dãdãceala PNÞCD, dar are,
pentru a rãmîne în jocul politic, încã multe
obstacole de trecut. Culmea ironiei, fantoma
lui Radu Câmpeanu a reapãrut în recentele
alegeri, lovind încã o datã PNL-ul pe la spate.
Nu un adversar redutabil sau cine ºtie ce gafe
politice, ci un banal cerc i-a privat pe liberali
de douã-trei procente bune, procente care s-ar
fi dovedit, în peisajul arid al dreptei, extrem
de valoroase.

În loc de epilog
Dezechilibrul din CDR, conjugat cu
incapacitatea PNÞCD de a rãspunde eficient
imperativelor momentului ºi cu încãpãþînarea
sa de a renegocia relaþia cu PNL au dus la
ruperea Convenþiei. Într-un fel, decesul vechii
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Scenarita
RÃZVAN DUMITRESCU

Premise
Se spune cã dupã rãzboi, mulþi viteji se
aratã. Dacã aplicãm zicala fãrã a face o analizã
temeinicã, ar trebui sã încadrãm în aceastã
categorie o serie de oameni politici ºi analiºti
care comenteazã acum rezultatele alegerilor
generale.
Cei care spun cã era previzibilã
neintrarea în Parlament a CDR 2000, s-ar putea
regãsi în acest grup. La fel ºi cei care spun (sau
care au spus deja): Vedeþi, v-am zis eu cã nu
este profitabil sã existe doi candidaþi tehnocraþi
la Preºedinþie? Priviþi acum scorurile domnilor
Stolojan ºi Isãrescu ºi trageþi concluziile!
Mai existã ºi cei care susþin cã ºtiau ºi
au avertizat la momentul potrivit cã Petre
Roman nu are nici o ºansã, cã ApR nu va intra
în Parlament sau, la fel de bine, cei care pretind
cã au anunþat cu mult înainte de primul tur al
alegerilor parlamentare cã PDSR nu va obþine
atât cât arãtau sondajele de opinie. Adicã între
45% ºi 51%.
Tot în aceastã categorie ar putea fi
încadraþi acei sociologi care, dupã alegeri, au
gãsit o explicaþie plauzibilã în legãtura cu
scorul mai mic decât estimãrile iniþiale, pe care
l-a obþinut formaþiunea care a câºtigat cele mai
multe voturi. ªi ei ar putea fi primiþi în clubul
vitejilor care dupã rãzboi se aratã, dacã nu
cumva au primit deja o rãsplatã mai mare, prin
cooptarea în Guvern. La Ministerul Informaþiilor Publice de pildã...(*) I-am putea înca-

dra în aceastã categorie ºi pe analiºtii care nu se
mirã de ascensiunea fãrã precedent a Partidului
România Mare ºi care spun cã acest lucru se
contura încã din luna iulie.1
Lista membrilor acestui club imaginar
ar putea continua pe pagini întregi pentru cã sau scris ºi s-au spus multe lucruri despre alegeri, înainte ºi dupã desfãºurarea acestora.
Dacã facem însã o analizã temeinicã,
lista de mai sus devine din ce în ce mai scurtã.
Vom constata cã multe lucruri erau previzibile
iar cele care erau imprevizibile atât de puþine la
numãr, încât analizele preelectorale bine fãcute
s-au pliat pe rezultatul înregistrat. Dar suspiciunea generalizatã faþã de analize ºi analiºti a
bulversat totul.2 Astfel, cititorul obiºnuit de
presã scrisã este tentat sã rãspundã cu zicala sus
amintitã ori de câte ori cineva i-ar spune cã ceea
ce s-a întâmplat are o explicaþie. Politicianul
român se aflã în aceeaºi situaþie. El suportã cu
stoicism bombardamentul informaþional ºi se
apãrã de aceastã agresiune ignorând elementele
cele mai importante.3
Se întâmplã astfel pentru cã partidele
noastre  cu mici dar semnificative excepþii 
nu au departamente eficiente de analizã. Marea
majoritate a formaþiunilor politice încropesc
astfel de structuri cu câteva luni înainte de
alegeri sau apeleazã la instituþii deja existente,
cheltuind mulþi bani ºi neavând nici un control
asupra calitãþii prestaþiei sau confidenþialitãþii
informaþiilor.4
Cu o singurã excepþie, ºi candidaþii la
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Preºedinþie s-au aflat în aceeaºi situaþie. Ei au
fost victimele lipsei de consultanþã preelectoralã de la nivelul partidelor în numele cãrora
au candidat. Poate cã nu ar fi lipsit de interes sã
relatez ceea ce mi s-a întâmplat sã aflu într-un
anumit context, despre Mugur Isãrescu ºi stafful acestuia. La o zi dupã startul oficial al
campaniei pentru alegerile parlamentare, reprezentanþii domniei sale telefonau unor ziariºti
pentru a-i invita sã facã parte din echipã! Astfel
stând lucrurile, nu este de mirare cã ceea ce ar
trebui sã se vadã, nu se vede.5 Nu se vede
pãdurea din cauza uscãturilor pentru cã trãim
într-o societate în care majoritatea domeniilor
suferã de lipsã de profesionalism. De aici
probabil ºi apetitul pentru scenarii, pe cât de
spectaculoase pe atât de fanteziste. Din lipsã de
profesionalism aceste construcþii pot fi lesne
confundate cu planuri ºi strategii posibil de
aplicat. Câþi ºi-or fi pus oare întrebarea: într-o
societate care funcþioneazã dupã descrierea de
mai sus, cât de uºor sau cât de greu ar putea fi
pentru unii, mai bine informaþi ºi organizaþi,
capabili sã gândeascã pe termen mediu, sã
construiascã o strategie prin care sã-ºi atingã
scopurile?

- informaþii de calitate despre actul de guvernare ºi situaþia din interiorul partidelor aflate la
putere, elemente utile în construirea atacului
decisiv;
- credibilitate internã, în anumite cercuri ale intelectualitãþii;
- un lider carismatic absolut nou, în afara
oricãror bãnuieli în ceea ce priveºte legãturile
sale cu trecutul, care sã poatã fi lansat cu
succes în cursa pentru funcþia de conducãtor al
spaþiului S;
- acces în suficientã mãsurã la mijloace de
informare în masã;
- consultanþã politicã ºi sociologicã de calitate;
- management competent de campanie electoralã;
Aceeaºi analizã aratã însã cã P are:
- fonduri importante, adunate în perioada în care s-a aflat la guvernare;
- oameni de afaceri sau cu relaþii în anumite medii economice, dispuºi sã parieze pe viitorul
lui P;
- persoane influente care provin din structurile
unor servicii secrete ale spaþiului S;
- oameni dispuºi sã se angajeze într-un lobby
intens în afara spaþiului S;
- liniºte mediaticã asiguratã indirect de neînInventarul
þelegerile ºi certurile din interiorul puterii în
exerciþiu;
Pãrãsim acum sfera concretului ºi
Pentru a-ºi rezolva problemele, P are la
construim un ipotetic exemplu. În tot scenariul dispoziþie un timp T.
care urmeazã ºi care se desfãºoarã într-un spaþiu
(citeºte þarã) S, subiectul principal este partidul PLANUL
Etapa 1
P, aflat în opoziþie ºi care doreºte sã revinã la
P decide sã intensifice contactele cu lumea de
guvernare....
Un inventar al elementelor care la un dincolo de spaþiul S. În acest fel se încearcã o
moment dat lipsesc ºi fãrã de care nu se poate corectare a deficitului de imagine externã. Vor
spera în câºtigarea alegerilor aratã cã P nu are: fi folosite bunele relaþii pe care P le are cu
- credibilitate externã, indispensabilã într-o reprezentanþi oficiali ai lui S în exterior,
menþinuþi de guvernarea în exerciþiu pe posturi.
lume care se globalizeazã încet dar sigur;
- apartenenþã la o grupare doctrinarã interna- Se va apela chiar la unele organizaþii, dacã nu
þionalã, indispensabilã pentru deschiderea secrete, atunci discrete.
unor canale eficiente de comunicare ºi lobby;
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Etapa 2
Cooptarea unor persoane cu relaþii ºi influenþã
în serviciile de informaþii ale spaþiului S.
De operaþiune se vor ocupa cei care provin din
aceste structuri ºi care sunt deja membri P.
Prin intermediul structurii create se vor obþine
informaþii guvernamentale.
Vor fi monitorizate acþiunile adversarilor,
folosind acei oameni care au dosar de informator ºi care vor colabora pentru cã se tem cã
trecutul lor poate fi fãcut public. Eficienþa
operaþiunii este asiguratã de vidul legislativ din
spaþiul S.
Aici nu existã încã legi care sã deconspire
poliþia politicã ºi pe colaboratorii acesteia. O
astfel de prevedere este necesar sã aparã dupã
ce P ºi-a atins scopul, pentru a-l scuti de surprize atunci când va fi la guvernare.6
Etapa 3
Împrietenirea cu cercuri din mass-media. P va
adopta un alt fel de comportament faþã de
ziariºti. Presa este interlocutor ºi nu adversar.
Pentru o maximã eficienþã se va încerca ºi
cooptarea unor patroni de media în P. Studiile
aratã cã mai mult de 50% din populaþie îºi
formeazã opiniile vizionând emisiuni TV.
Etapa 4
În S sondajele de opinie joacã un rol esenþial.
Ele sunt folosite de analiºti ca argument în
dezbaterile televizate la care participã. Talkshow-ul este la modã.
Influenþa televiziunilor este mare. P are nevoie
de consultanþã sociologicã de calitate.
Mai are nevoie ºi de influenþarea (atât cât se
poate) a opiniei publice într-un anumit sens.
Se va capta bunãvoinþa unor institute de
sondare a opiniei publice prin presiuni sau
propuneri avantajoase.
Etapa 5
Se vor lansa atacuri mediatice asupra puterii în
exerciþiu, atunci când contextul intern ºi/sau
extern va fi favorabil.
Vor fi exploatate eventualele nemulþumiri

sociale folosind organizaþiile sindicale.
Se elaboreazã o strategie de captare a bunãvoinþei liderilor sindicali, prin acordarea unor
locuri pe listele electorale ale lui P. Daca întrun spaþiu vecin, condus de un lider ultranaþionalist, o organizaþie militarã interstatalã va
interveni pentru a pune capãt unui rãzboi etnic,
evenimentul va fi speculat. În situaþia în care
guvernarea din S se declarã favorabilã acþiunii,
P va folosi teza neamestecului în treburile
interne.
Rezultatele vor fi spectaculoase, cu efecte majore în mentalul populaþiei din S, care timp de
zeci de ani a fost educatã de un regim dur sã
reacþioneze într-un anumit fel la retorica de
acest tip.
Etapa 6
Este prevãzutã sã se deruleze cu puþin timp
înainte de marea confruntare. Permite replieri
pe scenarii de rezervã. Acest lucru este absolut
obligatoriu pentru cã dinamica evenimentelor
în perioada preelectoralã este mai mare. Dacã
puterea va cãuta soluþii spectaculoase de refacere a credibilitãþii, se va acþiona în consecinþã.
P va încerca sã împiedice coagularea
adversarilor în jurul unui singur candidat la
Preºedinþie. Analizele aratã cã acesta ar avea
ºanse mari sã ajungã în runda finalã. Se va
încerca, prin mijloace specifice de influenþare,
divizarea ºi fragmentarea puterii în exerciþiu. Se
va încuraja apariþia unor candidaþi alternativã în
aceastã parte a spectrului politic. Concomitent,
se va încerca blocarea eventualului acces în
turul doi a unuia dintre candidaþii menþionaþi
prin încurajarea propriilor membri în a acorda
în primul tur votul lor reprezentantului unei
formaþiuni retrograde, neagreatã nici de propriul electorat nici de electoratul adversarilor.
Dacã respectivul candidat ajunge sã se
confrunte în runda decisivã cu reprezentantul P,
voturile sale care provin de la membrii P se
întorc acasã.
Procedeul aparent riscant se bazeazã pe
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faptul cã, de regulã, partidele sunt sau ar trebui
sã fie structuri disciplinate.
Concluzii

NOTE
*Vasile Dancu, director Metro Media Transilvania, a
devenit ministru în Guvernul Adrian Nãstase.
Cu o lunã ºi jumãtate înainte de alegeri, unele sondaje
de opinie semnalau lucruri interesante. Pe data de 10
noiembrie 2000, Alexandru Stoenescu (PNL) a
prezentat într-o conferinþã de presã douã cercetãri
sociologice confidenþiale realizate de IMAS ºi
IRSOP, la comanda CDR 2000, respectiv PDSR. În
ambele sondaje Ion Iliescu se situa pe primul loc. La
fel ºi PDSR. Ambele studii îl plasau pe Stolojan
înaintea lui Isãrescu (15%, respectiv 14% la IMAS,
16% respectiv 14% la IRSOP). CDR 2000 se situa mult
sub pragul electoral (6,4% IMAS, 6,2% IRSOP).
Vadim Tudor ºi PRM ocupau deja locul doi în
preferinþele electoratului. Ierarhiile au fost pe deplin
confirmate de alegeri.
2
A existat o rãfuialã a presei scrise cu sondajele de
opinie. Ziarele au semnalat în nenumãrate rânduri cã
acestea se contrazic flagrant ºi titlurile de tipul
Sondajele otrãvite ºi otrava sondajelor (Sorin Roºca
Stãnescu, ZIUA) au deschis ample comentarii despre
studiile sociologice. De altfel, cotidianul ZIUA a dat în
judecatã trei institute care au efectuat cercetãri în
perioada campaniei electorale, acuzându-le de
manipularea opiniei publice. Întemeiatã sau nu, aceastã
atitudine a fost încurajatã de unele aspecte cel puþin
bizare, prezente în studiile unor institute. În
aproximativ aceeaºi perioadã, Metro Media
Transilvania realiza douã sondaje pentru clienþi diferiþi:
Asociaþia Încredere pentru România de mâine
(perioada 14-20 octombrie) ºi PDSR (perioada 19-25
octombrie). Rezultatele erau contradictorii. Isãrescu
pierdea 3,3% între cele douã studii, locul doi avea
ocupanþi diferiþi iar CV Tudor se afla pe poziþia a 4-a!
Spre deosebire de toate cercetãrile anterioare,
electoratul PDSR a întinerit subit, s-a mutat la oraº ºi
ºi-a completat studiile - remarca ziarista Anca Hriban.
(11.11.2000)
3
Un exemplu elocvent este Alianþa pentru România. În
data de 21 noiembrie 2000, Gheorghe Tinca,
vicepreºedinte, critica sondajele trucate. El afirma cã
existã ºi studii corecte care plaseazã partidul ºi pe
liderul acestuia la peste 10% în din preferinþele
electoratului. Este probabil vorba despre o formã de
apãrare împotriva bombardamentului informaþional.
La acea datã existau deja trei studii care nu se
contraziceau de loc ºi care plasau ApR sub pragul
electoral iar pe Teodor Meleºcanu sub cota propriului
partid. Situaþia a fost confirmatã de scrutinul din data
de 26 noiembrie 2000
4
Campania electoralã pentru alegerile locale a relevat
pentru prima oarã acest lucru. Au existat candidaþi
cãrora li s-a fãcut publicitate (pe bani grei) dupã tipicul
unui produs de larg consum ºi nu dupã regulile
marketing-ului politic. Era un semnal evident cã unele
1

Dacã reuºeºte, planul rezolvã mai multe
probleme. În primul rând, asigurã preluarea
puterii. În al doilea rând, testeazã profesionalismul echipelor de consultanþã ºi disciplina
filialelor din teritoriu. Riscul asumat nu este
major dacã studiile preelectorale aratã cã P
câºtigã oricum alegerile parlamentare. Chiar
dacã liderul P nu se bucurã de o imagine
favorabilã în exteriorul spaþiului S (din cauza
trecutului sãu), perspectiva câºtigãrii alegerilor
de cãtre un indezirabil în regiune, face din
reprezentantul P singura soluþie acceptabilã.
Colaborarea cu acesta devine obligatorie în
perioada imediat urmãtoare.
Un efect similar are loc ºi în plan intern.
Cercuri ostile P ºi liderului sãu se vãd nevoite
sã sprijine aceastã soluþie politicã din lipsã de
alternativã. În perioada imediat urmãtoare
nimeni nu poate contesta legitimitatea politicã a
candidatului care a câºtigat în acest fel alegerile. Planul forþeazã consensul. Nu în ultimul
rând, ne vom referi ºi la legalitatea acestui plan
de acþiune.
Dacã spaþiul S se aflã într-o situaþie mai
specialã (ex. tranziþie, proces legislativ greoi,
perioadã mai dificilã de adaptare la legislaþia
regionalã), s-ar putea întâmpla ca scenariul sã
nu contravinã prevederilor legale în vigoare. Cu
alte cuvinte, ceea ce nu este interzis, este
permis.

P.S. Exemplul de mai sus este un banal
exerciþiu. Un simplu joc de strategie. În vidul de
profesionalism care ne înconjoarã, nu vom ºti
niciodatã dacã aºa ceva se poate aplica sau nu.
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partide sunt total decuplate de agenda cetãþeanului. De
altfel, cu zece luni înainte de alegeri, liderii PNÞCD
afirmau cã nu sunt îngrijoraþi de scãderea din ultimele
sondaje de opinie ºi cã dupã înlãturarea sursei de
tensiune numitã Radu Vasile, reacþia electoratului
faþã de partid va fi una pozitiva (3.01.2000, conferinþã
de presã). Nu numai declaraþiile unor politicieni
relevau o evidentã decuplare de problemele
electoratului. Un studiu al Societãþii Academice din
România (publicat în octombrie 2000) arãta cã
parlamentarii vãd altfel decât alegãtorii. Era vorba
despre chestiuni importante precum votul uninominal,
noþiunile de dreapta ºi stânga sau despre percepþia
vieþii sub comunism.
5
Mulþi politicieni ºi ziariºti s-au arãtat surprinºi (sau
luaþi prin surprindere ) de ascensiunea PRM. S-a spus
cã scorul obþinut de CV Tudor ºi de partidul sãu este
surpriza scrutinului. Celor care se mai declarã
contrariaþi de situaþie, le ofer urmãtorul citat: Mai
existã însã un potenþial câºtigãtor al electoratului
pedeserist  Partidul România Mare. În 1997, dupã
pierderea alegerilor ºi scãderea constantã a PDSR ºi a
lui Iliescu în sondaje, PRM ºi Corneliu Vadim Tudor au
câºtigat puncte importante. Iar dacã senatorul Vadim
nu fãcea greºeala de a-l ataca nejustificat ºi dezonorant
pe Constantinescu, PDSR ºi Iliescu nu ar mai fi fost
beneficiarii simpatiei publice. Iatã cã acum situaþia s-a
inversat. Afirmaþia aparþine politologului Dan Pavel.
Editorialul se numeºte Cutremurul politic ºi indolenþa
liderilor (ZIUA, 23 mai 2000). Dan Pavel sesiza
atunci ceea ce alþii refuzau sau nu puteau sã vadã
Dupã retragerea lui Emil Constantinescu din cursa
pentru Cotroceni, Vadim ºi-a îndreptat arsenalul spre
Ion Iliescu, reuºind ceea ce reuºise pentru o scurtã
perioada ºi în 1997.
6
Între ipoteticul spaþiu S ºi România ar putea exista
aici unele asemãnãri. Unele articole au semnalat
regrupãri spectaculoase de foºti ofiþeri din armatã,
poliþie ºi servicii secrete în jurul formaþiunii care avea
sã câºtige alegerile. Erau nominalizaþi: Dumitru
Iliescu, fost ºef al SPP înainte de 1996; gen. Dan
Gheorghe, fost ºef al UM 0215; col. Viorel Harosa 
fost la 0215; col Condoiu  fost la UM0215; col. Stoica
 fost ºef la SRI Bucureºti; generalii Duicã, Ciceu ºi
Pintilie (ultimul, asociat cu penultimul în producþia de
presã  dupã cum se preciza în material). Lista îi mai
cuprinde pe generalii Costicã Voicu ºi George Ioan
Dãnescu, gen. Constantin Tucan  fost ºef al Corpului
de Control al SPP, gen. Dorel Þãrmurean  adjunct al
directorului Serviciului de Telecomunicaþii Speciale
º.a.m.d. La capitolul servicii secrete era inclus ºi gen.
Ioan Talpeº, fostul ºef al SIE pânã în 1997, care ocupã
în prezent funcþia de consilier prezidenþial. (Evenimentul Zilei, 9 martie 2000).
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CINE NE CITEªTE:
Apreciez Sfera Politicii ca o revistã de
avangardã a societãþii româneºti. Doresc
sã felicit editorii ºi redactorii acestei
reviste pentru cã au reuºit, în toþi aceºti
ani, sã pãstreze o abordare serioasã a unor
subiecte multiple ancorate în realitatea
tranziþiei sau în trecutul încã nedesluºit pe
deplin.
Mult succes ºi viaþã lungã revistei Sfera
Politicii!

Theodor Stolojan
Fost Prim Ministru
al României

RÃZVAN DUMITRESCU  Membru al Societãþii
Jurnaliºtilor din România, Editor la Radio
Contact România, moderator de talk-show la
TVR, prezentator al Jurnalului de ºtiri la TVR 1,
Redactor ºef adjunct al cotidianului Curentul.
Cunoscut pentru articolele publicate în magazinul Lumea, Ziua, Sfera Politicii.
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Un pas greºit în direcþia cea bunã
România ºi minoritãþile naþionale (19902000)
DAN OPRESCU
Avertisment: Aceste pagini le-am scris doar
în calitate de Dan Oprescu, iar nu de funcþionar public sau de expert guvernamental.
Din aceastã pricinã, ele trebuiesc socotite
drept o opinie personalã, adesea extrem de
subiectivã (poate ºi nedreaptã, uneori),
asupra unor evenimente ce pot fi, desigur, ºi
altminteri interpretate. Ca atare, paginile
urmãtoare nu angajeazã în nici un fel
Guvernul României sau/ºi Departamentul
pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale, ci
doar pe semnatarul lor.
În România, problematica minoritãþilor naþionale a izbucnit aproape furtunos
(la suprafaþã) imediat dupã 22 Decembrie
1989, fiind utilizatã în numeroase scopuri de
cãtre politicieni ºi grupãri de interese.
Puþinãtatea ºi mediocritatea rezultatelor
obþinute de cãtre autoritãþi ºi de cãtre societatea civilã în acest teritoriu deosebit de sensibil
la condiþionãri politice (ºi nu numai) se cuvin
a fi percepute în contextul eºecului colectiv
pe care îl reprezintã întreaga Românie postdecembristã. Perioada 1990-2000 poate fi
împãrþitã, din acest punct de vedere, în douã:
19901996 ºi, respectiv, 19972000. Sã le
luãm pe rând.
1. Primele guvernãri iliesciene
(19901996)
Principala preocupare a feluritelor
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prime guverne iliesciene a fost încercarea de a
izola parlamentar, politic ºi propagandistic
Uniunea Democratã a Maghiarilor din
România (UDMR), de preferinþã prin
prezentarea celorlalte minoritãþi naþionale din
þara noastrã (e.g.: armeni, albanezi, germani,
bulgari etc.) drept alãturi de Guvern.
Principalul motiv pentru adoptarea acestei
poziþii trebuie sã fi fost mai puþin antimaghiarismul respectivelor guvernãri, ºi mult
mai mult faptul cã UDMR a fost perceput de
la început ca fiind mai degrabã apropiat
câtorva partide de opoziþie; e de prisos,
probabil, sã se sublinieze faptul cã, în perioada 19901996, UDMR s-a aflat constant în
opoziþie, fiind una dintre þintele preferate ale
celor de la putere, îndeosebi pe parcursul
guvernãrii patrulaterului roºu (19921996),
dar ºi înainte (cf. violenþele inter-etnice de la
Tîrgu Mureº, din Martie 1990). Modalitãþile
instituþionale prin care guvernanþii ºi-au
asigurat sprijinul minoritãþilor naþionale (altele decât cea maghiarã, desigur) au fost: (a)
Consiliul pentru Minoritãþile Naþionale (CptMN),
înfiinþat în Aprilie 1993, (b) secretariatul
CptMN, element constitutiv al Guvernului ºi
aflat sub coordonarea Secretariatului General
al Guvernului (SGG), 19931996, (c) grupul
deputaþilor reprezentând, în Parlamentul
României, alte minoritãþi decât cea maghiarã,
ºi (d) subsidii, de la Bugetul de stat, pentru
organizaþiile ºi asociaþiile cooperante,
printr-un veritabil sistem de pensii alimen-
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tare. Mãsura în care anumiþi parteneri (e
vorba, desigur, despre partide naþionaliste,
xenofobe ºi izolaþioniste, precum Partidul
România Mare  PRM  sau PUNR) la
coaliþia guvernamentalã ºi-au adus contribuþia
creatoare la alcãtuirea iniþialã a acestui sistem
nu constituie tema acestor rânduri. Sistemul
pensiilor alimentare a continuat cu mult
succes ºi dupã Noiembrie 1996, în principal
deoarece este deosebit de dificil sã elimini
ceva ce ai apucat o datã sã dai pe daiboj, iar
apoi deoarece întregul sistem, în esenþã clientelar, nu costã deosebit de mult, la nivelul
întregului Buget de stat. Astfel, pentru anul
1997, nivelul fondurilor de acest fel era de 6
miliarde de lei, în 1998 de circa 12 miliarde,
în 1999 de 35 de miliarde, iar în anul 2000 
de circa 63 de miliarde de lei (desigur, doar
pentru capitolul de buget reprezentat de
pensiile alimentare necesare celor vreo 17
organizaþii reprezentate în CMN).
Acest sistem este, totodatã, ºi cel mai
primitiv sistem de finanþare (iar lipsa sa de
transparenþã a fost din plin doveditã de când a
început sã funcþioneze la noi, adicã de circa
un deceniu): în urma unor considerente
politice, electorale sau/ºi de altã naturã,
Guvernul alocã o anumitã sumã, cuiva, sub
forma unei pensii alimentare. A doua treaptã în asemenea finanþãri o reprezintã concursurile publice pentru proiecte ºi programe
dedicate minoritãþilor naþionale; este vorba
despre o finanþare a la carte, în care Guvernul
joacã un rol reactiv faþã de solicitãrile
societãþii civile; totuºi, pasul de la pensia
alimentarã la finanþarea de proiecte este unul
imens. Existã însã ºi o a treia modalitate de
finanþare de la Bugetul de stat: cea potrivit
cãreia fondurile sunt îndreptate spre îndeplinirea obiectivelor fixate de cãtre politicile
publice; ºi în aceastã a treia modalitate de
finanþare existã un concurs public de proiecte,
dar finanþatorul nu plãteºte decât de-a lungul

liniilor de forþã pe care politicile publice
sectoriale, inter-sectoriale etc. le-au stabilit.
În prezent, în România, abia facem, cu multe
dificultãþi, trecerea de la stadiul prim la cel
de-al doilea, în principal din motive politice
(rezistenþa la nou a beneficiarilor de pensii
alimentare, nepãsarea legislatorilor, insuficienta maturitate a societãþii civile etc.), urmând ca o eventualã trecere la cel de-al treilea
stadiu sã fie legatã de (a) existenþa respectivelor politici publice (în cazul de faþã: o lege
a minoritãþilor naþionale, o strategie guvernamentalã pentru romi etc.), precum ºi de (b)
voinþa politicã de a înfãptui prevederile respectivelor politici publice.
Încercarea de a izola UDMR din punct
de vedere parlamentar, politic ºi propagandistic presupunea însã ºi un element
esenþialmente pozitiv (ºi cu adevãrat original, pe plan european); o însemnatã mãsurã de
acþiune afirmativã a fost inventatã pentru
celelalte minoritãþi naþionale, prin încurajarea
intrãrii în Parlament (mai precis, în Camera
Deputaþilor) a reprezentanþilor mai multor
organizaþii non-guvernamentale. Astfel, art. 4
din Legea electoralã (Legea nr. 68 din 15
Iunie 1992) permite ONG-urilor minoritãþilor
naþionale din þara noastrã sã participe la
alegeri, ºi sã trimitã chiar un reprezentant în
Parlament dacã organizaþia respectivã reuºeºte sã obþinã doar cel puþin 5% din media
voturilor de care au nevoie reprezentanþii
partidelor politice (în Noiembrie 2000, acest
prag a fost de mai puþin de 1300 de voturi).
Reprezentarea parlamentarã presupune, în
primul rând, recunoaºterea oficialã a acelei
minoritãþi; în al doilea rând, aceastã reprezentare aduce cu sine un fotoliu în interiorul
Consiliului Minoritãþilor Naþionale (CMN),
urmaºul din 1997 al CptMN. În al treilea rând,
cine are un loc în Parlament ºi în CMN,
primeºte pensia alimentarã de la Bugetul de
stat. Anumite organizaþii sunt singure la
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pãrinþi (e.g.: Federaþia Comunitãþilor Evreieºti, Forumul Democrat al Germanilor etc.)
ºi, ca atare, sunt sigure cã vor intra în Parlament, altele însã trebuie sã înfrângã o aprigã
concurenþã pentru a putea sã facã parte dintre
the happy few (spre pildã, numai numãrul de
organizaþii ale romilor este apreciat a se
apropia de cifra 150  însã numai vreo nouã
dintre ele îºi disputã plãcinta parlamentarã,
dar lupte îndârjite poartã ºi asociaþiile ce îi
reprezintã pe albanezi, bulgari, italieni,
ucrainieni, greci º.a.). Partea oarecum hazlie
cu aceste minoritãþi mici o reprezintã tendinþa lor (se pare, cu neputinþã de stopat) de a
se multiplica, tocmai în virtutea ispitei
parlamentare; astfel, la alegerile din toamna
anului 2000, au mai apãrut (ºi intrat în
Parlament) minoritãþi precum macedonenii
slavi ºi rutenii. Din pãcate, o altã minoritate
nouã, huþulii, au reuºit sã adune ceva peste
1000 de voturi doar, ratând de puþin triumful
parlamentar (ºi, implicit, accesul la pensia
alimentarã de la Bugetul de stat). Pentru
alegerile generale viitoare, se poate imagina o
situaþie (desigur, numai teoreticã, ºi fãrã vreo
ºansã de a se întrupa în realitate) în care
Parlamentul României sã fie compus din douã
mari categorii de deputaþi/senatori: prima, cu
circa 500 de membri, care sã reprezinte temiri-ce minoritãþi naþionale (în definitiv, la
Recensãmântul general din Ianuarie 1992, au
existat ºi câteva persoane care, la capitolul
alte naþionalitãþi s-au declarat a fi ... huni),
cea de-a doua, cuprinzând circa 300 de
capete, reprezentând diferite partide politice. Însãºi posibilitatea de a imagina o asemenea aberaþie aratã cu claritate limitele (ºi
pericolele) actualei situaþii.
Reprezentanþii
parlamentari
ai
minoritãþilor naþionale (se exclud aici,
desigur, cei 12 senatori ºi 27 de deputaþi ai
UDMR) voteazã, cu regularitate, cu Guvernul. În legislatura 1996-2000, a existat o
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singurã excepþie de la aceastã veritabilã
regulã de aur: Mãdãlin Voicu, reprezentând
Partida Romilor  deputat ce s-a ºi înscris, în
timpul acestei legislaturi, în PDSR, pentru ca
totul sã fie mai limpede, pentru toatã lumea.
Cu alte cuvinte, comportamentul lui Mãdãlin
Voicu a fost a-tipic pentru cel al unui deputat
reprezentând o minoritate naþionalã. A vota
cu Guvernul, indiferent de cine formeazã acel
Guvern, este, în fond, o dovadã a instinctului
de conservare politic de care au dat, cu
regularitate, dovadã reprezentanþii minoritãþilor mici, iar  pânã în prezent  acest
principiu a fost respectat; mãsura în care acest
instinct de conservare a fost, realmente, al
minoritãþii respective, sau doar cel al conducerii organizaþiei ce reprezintã respectiva minoritate în Parlament  aceasta este o chestiune în genere contestatã, asupra cãreia
aceste rânduri nu vor insista în mod deosebit.
În orice caz, faptul cã acele conduceri posedã,
într-o proporþie însemnatã, persoanã în vârstã
ºi/sau foarte în vârstã, nu constituie doar o
consecinþã a structurii de vârstã a minoritãþii
naþionale respective în România, ci ascunde,
poate, o problemã mult mai serioasã.
2. Interludiul coaliþiei de centru
dintre 19972000
Alegerile din Noiembrie 1996 au adus
la putere o coaliþie de amestecate forþe
politice, din care a fãcut parte ºi UDMR.
Îndelunga obiºnuinþã cu opoziþia, precum ºi
lipsa de experienþã de guvernare a celor mai
mulþi parteneri (cu notabila excepþie a Partidului Democrat), au reprezentat un handicap
dificil de depãºit de Guvernele ce s-au
succedat între Noiembrie 1997 ºi Decembrie
2000. În esenþã, participarea UDMR la acea
coaliþie guvernamentalã a însemnat doar douã
posturi de miniºtri, dintre care unul al
minoritãþilor naþionale, post pe care, probabil,
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nu l-ar fi dorit nimeni altcineva (celãlalt post de
ministru UDMR a fost întâi la Turism, apoi la
Sãnãtate  cu alte cuvinte, nu erau ministere de
putere sau/ºi de prestigiu, ci doar locuri mai
degrabã simbolice, în mãsurã sã arate electoratului UDMR cã europeniºtii de la conducerea Uniunii sunt ºi eficienþi, iar compromisul
participãrii la Guvernul de la Bucureºti îºi are ºi
pãrþile sale benefice). În realitate, mult mai mult
decât cei doi miniºtri UDMR (ce-ºi vor fi pierdut
destul de repede suflul, din varii motive) au
contat cei 11 secretari de stat UDMR; aceºtia din
urmã au fost, în marea lor majoritate, tineri ºi
foarte tineri, iar experienþa pe care o vor fi
câºtigat în interiorul administraþiei centrale va fi,
cumva, valorificatã pentru România, inclusiv
pentru ungurii de la noi. De asemenea, se cuvin
menþionate aici ºi prezenþele ungureºti în
numeroase consilii locale ºi judeþene, îndeosebi
cele din anumite zone transilvane.
În comparaþie cu alegerile începãtoare
(i.e.: cele din 1990, 1992 ºi 1996), se face simþitã
în anul 2000 o anumitã erodare a caracterului
compact, în bloc, al votului maghiarimii din
România. Ca ºi întreaga þarã, maghiarimea de la
noi a început sã fie mai feluritã, mai împrãºtiatã ºi mai puþin disciplinatã (i.e.: votul etnic
este, tot mai mult, înlocuit cu votul politic  în
definitiv, o dovadã de maturitate a acestui
segment electoral din România); cel mai evident
este acest fenomen în Secuime (cf. rezultatele
alegerilor locale, unde UDMR a pierdut în faþa
candidaþilor aºa-ziºi independenþi în oraºe
importante, precum Miercurea-Ciuc, Odorheiu
Secuiesc sau Sfîntu Gheorghe).
În contextul Europei de Sud-Est (acesta
este noul termen politically correct pentru zona
Balcanilor), experimentul din România a putut
apãrea drept unul foarte reuºit, mai ales dacã era
privit din satelit; de pildã, ambasadorul Statelor
Unite ale Americii la Bucureºti a semnat, la 1
Iulie 1999, în prestigiosul jurnal Washington
Times un articol în care dãdea România drept

exemplu pozitiv în zonã pentru rezolvarea
paºnicã ºi democratã a problemei naþionale
(exemplul negativ reprezentându-l, evident,
Iugoslavia lui Slobodan Miloºevici, ce urma sã
fie, foarte curând, bombardatã de cãtre forþele
NATO pentru chestiunea provinciei Kosovo). De
asemenea, nici preºedintele Bill Clinton nu ºi-a
economisit superlativele la adresa României,
cam în aceeaºi perioadã  ºi din aceleaºi motive;
doar câþiva activiºti ai UDMR par sã fi sesizat
corect cinismul unor asemenea evaluãri
americãneºti, deoarece doar ei au protestat atunci
(destul de neconvingãtor) împotriva hipostazierilor de circumstanþã.
Adevãrul este cã UDMR ºi-a dat repede
seama, dupã Noiembrie 1996, cã nu va putea
proceda radical ºi grãbit, deoarece coaliþia
guvernamentalã era fragilã ab initio, ºi deosebit
de înclinatã spre destrãmare; conducerea
UDMR a adoptat, atunci, o serie de mici miºcãri
care sã îndrepte Guvernul cãtre satisfacerea
intereselor corporatiste ale maghiarimii din
România, dar fãrã a crea tensiuni de nesuportat
în interiorul coaliþiei. Retrospectiv, se pare cã
tactica va fi reuºit, chiar dacã preþul plãtit de cãtre
europeniºtii de la conducerea UDMR a fost
enorm: strategic vorbind, aceºti remarcabili
europeniºti au trebuit sã cedeze teren politic ºi
electoral lupilor tineri, îndeosebi aºa-numitului
Bloc Reformat (cf. Szilagy Zsolt, de pildã).
Alternativa ar fi fost însã cedarea conducerii
UDMR cãtre aºa-ziºii radicali (la limitã, celor
de tip Tokes Laszlo sau Katona Adam), ceea ce
pe termen mediu ar fi adus prejudicii mari tuturor
ungurilor din România, precum ºi tuturor
cetãþenilor României, în genere.
În domeniul minoritãþilor naþionale,
participarea UDMR la coaliþia guvernamentalã
dintre 1997-2000 a însemnat, practic, îndeplinirea dezideratelor corporatiste ale maghiarimii
de la noi, în paralel cu o evidentã punere între
paranteze a chestiunilor ontologice, de felul
vreunei legi a minoritãþilor (pânã ºi în programul
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electoral al UDMR, din toamna anului 2000,
lipsea o asemenea revendicare, consideratã
probabil drept nerealistã de cãtre liderii maghiari). La capitolul de împliniri, s-ar putea
pomeni: plãcuþele bi- sau multi-lingve, sistemul
de învãþãmânt în ungureºte (actualmente, de la
grãdiniþã la doctorat, se poate învãþa în limba
maghiarã, în universitãþi de stat din România),
posibilitatea de a înfiinþa o universitate proprie,
de a folosi limba maternã în administraþia
publicã, retrocedarea anumitor bunuri comunitare (îndeosebi bisericeºti) ce fuseserã confiscate etc. Mai sunt, cu siguranþã, multe de fãcut în
acest domeniu, dar cred cã, mai ales sub aspect
simbolic, ungurii noºtri pot sã fie mulþumiþi,
deocamdatã.
O enormã cantitate de energie a fost
consumatã, în toþi aceºti patru ani, pentru a face
acceptabilã pentru clasa politicã ºi opinia publicã
din þara noastrã înfiinþarea unei universitãþi de
stat cu limba de predare maghiarã; când, în
sfârºit, colegii de coaliþie ºi-au dat, cumva,
acordul, UDMR observat cu ochiul liber ceea ce
se ºtia de la bun început: nu prea sunt studenþi
pentru aºa o universitate (iar cei care sunt
studenþi, studiazã deja, în cele câteva centre
universitare unde existã facultãþi ºi secþii în
ungureºte), apoi, nu prea sunt profesori etc. În
realitate, dacã cineva din România doreºte sã
studieze la o universitate în limba maghiarã,
normal este sã doreascã sã facã asta la Budapesta
(printre altele, pentru cã e mai bine sã fii student
acolo, decât dincoace); mult mai firesc ar fi, însã,
pentru un tânãr din România, indiferent de
naþionalitatea sa, sã doreascã sã studieze în limba
englezã, sã spunem, la o universitate ce ar avea ºi
o diplomã recunoscutã în lumea bunã (UE,
SUA etc.). Încã o datã, simbolistica etnicã a
biruit gândul cel logic  dar aºa va fi fost
întotdeauna, se pare.
În orice caz, pe tot timpul cât au fost la
guvernare, reprezentanþii UDMR au avut o
prestaþie politicã rezonabilã, adesea cu mult
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superioarã aceleia a multor colegi; mai prost au
stat unii lideri UDMR la capitolul calitãþilor
manageriale, dar cred cã asta este o problemã
mai generalã, care ne priveºte pe toþi, în aceastã
þarã.
În afarã de UDMR, coaliþia guvernamentalã dintre 1997-2000 nu a avut preocupãri
speciale în legãturã cu minoritãþile naþionale; de
facto, coaliþia a lãsat ca UDMR sã joace,
eventual, un rol de locomotivã ºi pentru celelalte
minoritãþi. Într-adevãr, în ceea ce îi priveºte pe
romi, îndeosebi, aºa a stat situaþia: ministrul
Tokay a demarat procedurile proiectului PHARE
RO 9803.01 (de 2 milioane de EURO), iar
ministrul EKP, pe de o parte, a semnat mai multe
documente de parteneriat cu asociaþiile romilor,
iar pe de altã parte s-a ocupat intens (chiar dacã
ºi în secret) cu OG nr. 137/2000 (ai cãrei mari
beneficiari ar trebui sã fie romii). Partidele aflate
în aceastã perioadã în opoziþie nu au arãtat
preocupãri excesive în problematica minoritãþilor naþionale (dacã exceptãm, desigur, anumite
intervenþii ale unui anumit lider PRM). Totuºi, la
sfârºitul anului 1999, PDSR a reuºit sã încheie
un acord cu principala organizaþie electoralã a
romilor, cu Partida Romilor; rãmâne de vãzut
dacã acel acord va avea vreo însemnãtate ºi
acum, când PDSR a ajuns sã formeze Guvernul.
În orice caz, PDSR are o filosofie  dacã în
genere poate fi suspectat cã are aºa ceva 
intervenþionistã, în sensul teoriei integrãrii
sociale a romilor, care l-ar putea aduce destul de
repede în conflict deschis cu anumiþi lideri ºi
activiºti romi, adepþi ai teoriei discriminãrii
rasiale.
3. Povestea unei ordonanþe
guvernamentale (OG)
Este vorba, desigur, despre OG nr. 137
din 31 August 2000, publicatã în Monitorul
Oficial nr. 431 din 2 Septembrie 2000, numitã ºi
Ordonanþa privind prevenirea ºi sancþionarea
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tuturor formelor de discriminare. Alte porecle:
Lex Marko, Lex Soros etc. Aceastã OG a fost
trecutã prin ultima ºedinþã de Guvern din
timpul vacanþei parlamentare, ºi numai volumul
imens de muncã pentru acea memorabilã ºedinþã
de Guvern va fi putut sã facã a trece aºa un text,
fãrã modificãri semnificative (ce vor fi însã
necesare la transformarea ordonanþei în lege
propriu-zisã, adicã la discutarea ei în Parlament).
Importanþa OG nr. 137/2000 consta în
aceea cã ea reprezintã una dintre foarte puþinele
dovezi cã este posibilã elaborarea, de cãtre
Guvernul României, a unor politici publice, mai
cu seama în domeniul atât de gingaº al protecþiei
minoritãþilor (nu doar naþionale, dar ºi religioase,
sexuale etc.). Faptul cã, pânã ºi aici, am ratat 
cum spunea C. Noica, buna întâlnire cu
Europa de astãzi  tinde sã dovedeascã faptul cã
nu suntem, totuºi, în stare de prea multe (ºi prea
mari) lucruri, cel puþin deocamdatã.
Lucrurile vor fi început prin 1997, când
ministrul Tokay Gyorgy a dat poruncã sã se facã
proiectul unei legi împotriva discriminãrii
minoritãþilor naþionale; proiectul a fost elaborat
în interiorul DPMN, iar în anul 1998 a obþinut
toate aprobãrile prealabile (ca, de pildã, cea a
CMN). În Februarie 1999, în locul ministrului
Tokay Gyorgy, UDMR aºeazã pe EcksteinKovacs Peter (EKP), ºi, aproape imediat, Renate
Weber (pe atunci, proaspãta preºedintã a
Fundaþiei pentru o Societate Deschisã (FSD), exSoros, îi propune noului ministru un proiect mult
mai ambiþios, acela al unei legi împotriva tuturor
formelor de discriminare, unde discriminarea
împotriva minoritãþilor naþionale sã fie doar una
din multiplele forme de discriminare ce se cereau
a fi combãtute. Ministrul EKP acceptã oferta, ºi
numeºte un colectiv format din 5 persoane (cred
cã ar trebui sã fie o chestiune elementarã pentru
ele sã facã publicã povestea lor, oricare ar fi
aceasta, în mãsura în care, desigur, nu s-au legat
prin jurãmânt sã nu o facã ), dintre care vreo
douã aveau chiar studii juridice de specialitate.

Apoi, intrãm într-o lume a perfectei lipse de
transparenþã, o lume a zvonurilor ºi a tainei;
existã mai multe variante cu privire la, de pildã,
sumele ce vor fi fost plãtite de Centrul pentru
Resurse Juridice (Soros) membrilor colectivului
de elaboratori. Dupã încã aproape un an de
zile, productul final a fost un proiect de lege
destul de radical, în mãsurã sã satisfacã atât
UDMR, cât ºi pe anumiþi activiºti pentru
drepturile omului din România. Pe de altã parte
însã, tocmai radicalismul proiectului de lege l-a
condamnat sã stea fãrã vreun folos în cancelaria
Parlamentului, într-un an electoral precum a fost
2000. Printre alte radicalisme, se numãrã ºi acela
introdus în urma unei comenzi politice a UDMR,
ºi anume un oarecare accent pus pe dreptul
comunitãþilor. În varianta edulcoratã ce a
trecut drept OG la data de 31 August 2000, mai
existã, din fericire, doar câteva referiri la
comunitate/comunitãþi (cf. art. 2, 19, 20 ºi 22),
dar la art. 2, aliniatul 5 este introdus conceptul
comunitãþile minoritãþilor naþionale, ceea ce se
poate dovedi, pe termen mediu, extrem de
periculos. Teoria ºi practica legislativã
europeanã de dupã cel de-al doilea rãzboi
mondial evitã, cu consecvenþã, dreptul
comunitãþilor (ce a avut, de altminteri, un
succes deosebit în a doua jumãtate a secolului al
XIX-lea ºi în prima jumãtate a celui de-al XXlea); dreptul comunitãþilor a devenit însã ceva
dificil de apãrat dupã ce a fost intens abuzat de
cãtre naziºti (cf. invadarea Sudeþilor ºi a
Cehoslovaciei, anexarea Austriei etc.). Pentru
România, chestiunea are o încãrcãturã specialã:
dreptul comunitar nu a permis ca, în timpul
rãzboiului, germanii de la noi (saºi ºi ºvabi) sã fie
înrolaþi în armata românã, ci doar în
Wermacht, ºi anume în trupele Waffen SS. Dupã
terminarea rãzboiului, dreptul colectiv a
funcþionat din nou, de astã datã sub forma unei
vini colective, iar germanii din România au
fost persecutaþi, confiscându-li-se bunurile
(casele, pãmânturile etc.), iar ei fiind deportaþi,
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pentru durate mai lungi sau mai scurte de timp
(doar în Bãrãgan, sau chiar în Siberia) etc.
Desigur, probleme încã mai dramatice, chiar
tragice, pot fi gãsite, la noi, cu începere de prin
1938 ºi pânã la terminarea rãzboiului, în legãturã
cu evreii ºi cu romii (deportãri în Transnistria ºi
chiar dincolo de Bug, pogrom, asasinate
colective, inclusiv cu participarea nemijlocitã a
autoritãþilor de stat etc.).
Un alt element resimþit drept radicalism
de cãtre legiuitorii de la Casa Poporului (dar nu
numai de cãtre ei: de pildã reprezentanþii Partidei
Romilor în CMN s-au opus variantei radicale,
deoarece au perceput mãsurile anti-discriminatorii din proiect ca lipsindu-i pe romi de poziþia
privilegiatã pe care o poate crea o lege
împotriva discriminãrii doar etnic-naþionale) a
fost ideea (în principiu, excelentã) de a amesteca
mai multe feluri de minoritãþi, de la cele
naþional-etnice ºi religioase pânã la cele sexuale.
Evident, România are multe de fãcut pentru a
avea o adevãratã legislaþie anti-discriminatorie, o
legislaþie care sã pedepseascã discriminãrile
fãcute pe bazã rasialã, etnicã, naþionalã, religioasã, sexualã º.a.m.d.; dar ºi mobilizarea
societãþii civile va trebui sã depãºeascã actualul
nivel, lamentabil, prea adesea, prin care chestiuni
extrem de importante pentru numeroase categorii de cetãþeni, precum ºi pentru România în
ansamblul sãu, sunt lãsate doar în grija revistei
22 ºi a lui Gabriel Andreescu.
Cred cã este de prisos sã menþionez aici
cã o asemenea ordonanþã guvernamentalã a
primit toate avizele necesare, ºi cã toþi miniºtrii
cabinetului Isãrescu au acceptat-o fãrã crâcnire,
la data fatidicã de 31 August 2000. Aºteptãm cu
interes (dar ºi fãrã prea multe iluzii) dezbaterea
parlamentarã viitoare legatã de transformarea
unei asemenea ordonanþe de Guvern în lege a
României. Atât Recomandarea nr. 2 a Comisiei
Europene Împotriva Rasismului ºi Intoleranþei
(ECRI), ce conþine doar prevederi neobligatorii, cât ºi articolul 13 al Directivei Consiliului
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Europei din anul 2000 privind implementarea
principiului de tratament egal între persoane, fãrã
deosebire de origine rasialã sau etnicã, ce conþine
prevederi obligatorii, presupun cã instituþia
denumitã la noi Consiliul Naþional pentru
Combaterea Discriminãrii (CNCD) sã fie un
organism independent, în vreme ce articolul 23
din OG nr. 137/2000 precizeazã fãrã mila: 
se constituie Consiliul Naþional pentru
Combaterea Discriminãrii, ca organ de
specialitate al administraþiei publice centrale, în
subordinea Guvernului. Mai mult încã, în
varianta ciornei de hotãrâre de Guvern privind
înfiinþarea ºi funcþionarea CNCD pe care am
avut-o la dispoziþie stãtea scris nu numai faptul
cã CNCD se subordoneazã Guvernului, dar ºi
faptul, cel puþin la fel de grav, potrivit cãruia
CNCD pune în practicã politica Guvernului în
domeniul combaterii discriminãrii. La ora la care
aceste pagini au fost trimise la tipar, încã nu se
cunoaºte forma finalã, ce va fi fost aprobatã, prin
hotãrâre de Guvern, prin luna Decembrie 2000,
pe ultima sutã de metri a fostului executiv
condus de Mugur Isãrescu. În practica legislativã
din þara noastrã, de altfel, nici nu existã
organisme propriu-zis independente, ci doar
elemente autonome ale administraþiei publice
(cum ar fi: Consiliul Naþional al Audiovizualului, Avocatul Poporului, poate ºi altele). E
de aºteptat cã se vor ivi în perioada urmãtoare
încã ºi mai multe probleme legate de deja
faimoasa OG nr. 137/2000, datã fiind
componenþa Parlamentului de dupã 26
Noiembrie 2000.
4. Politici publice pentru romi
Este evident faptul cã o bunã parte din
ceea ce se numeºte problematica romilor din
România este ceva comun cu dificultãþile prin
care trece populaþia majoritarã; aceasta este
observaþia de la care a pornit ºi PDSR, iar din
punct de vedere politic ºi electoral se poate spune
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cã socoteala a fost bine fãcutã, dupã cum au
arãtat alegerile din anul 2000. Totuºi, spre
deosebire de alte minoritãþi naþionale din þara
noastrã, romii sunt supuºi unei situaþii ce adaugã
imense handicapuri la mai generalele dificultãþi
ale tranziþiei de la post-comunism la capitalismul
ce va veni; astfel, romii au fost supuºi, mai bine
de 500 de ani, unui regim de sclavie (robia,
totuºi, înseamnã sclavie), iar când acesta a
încetat a urmat, în cel mai bun caz, o totalã
neglijare a problematicii romilor de cãtre
autoritãþi (dar ºi de cãtre opinia publicã). În
timpul celui de-al doilea rãzboi mondial,
aproximativ 10% dintre romi au constituit
obiectul odioaselor deportãri în Transnistria,
deportãri efectuate de cãtre autoritãþile româneºti
(jandarmerie, armatã etc.), iar nu de cãtre naziºtii
germani. Dupã rãzboi, numeroºi romi, care mai
erau încã nomazi, au fost sedentarizaþi, inclusiv
cu forþa; ulterior, regimul comunist a avut faþã de
romi o atitudine vãdit asimilaþionistã, întru totul
comparabilã cu cea preconizata, în secolul al
XVIII-lea, de cãtre Maria Terezia ºi Iosif al II-lea.
Formula utilizatã pentru a desemna asimilarea
era cea de integrare socialã (atât de des
folositã ºi astãzi, ºi nu numai în România), ceea
ce corespundea perfect dirijismului uniformizator al regimurilor comuniste. Desigur, cei
mai sofisticaþi activiºti romi de la noi au respins
teoria integrãrii sociale, devenind în schimb
adepþii teoriei concurente, cea a discriminãrii
rasiale; potrivit acestei a doua teorii, problema
romilor a fost ºi continuã sã fie discriminarea la
care ei sunt supuºi din partea populaþiei
majoritare. Cu alte cuvinte, dacã existã o
problemã legatã de romi, aceasta se localizeazã
la nivelul majoritarilor, ce produce necontenit
felurite forme de discriminare împotriva romilor.
Astfel, o serie de chestiuni mai delicate (ca de
pildã violenþa exercitatã, în unele colectivitãþi
mai conservatoare de romi, împotriva femeilor ºi
a copiilor, sau sistemul cãsãtoriilor preadolescentine etc.) devin pur ºi simplu subiecte

tabu în discursul acestor lideri ºi activiºti romi.
Probabil cã adevãrul se aflã la mijloc, aºa cum se
întâmplã de obicei, iar teoria integrãrii sociale ºi
teoria discriminãrii rasiale s-ar cuveni sã fie
socotite drept perspective oarecum complementare, iar nu doar concurente, ca pânã acum.
Dacã stagnarea ar fi cuvântul ce
caracterizeazã cel mai bine situaþia minoritãþilor
naþionale din România în ultimii 11 ani, din
simpla (ºi, în genere, atât de prost înþeleasã)
perspectivã a politicilor publice, în ceea ce-i
priveºte pe romi  situaþia este nu doar diferitã,
dar ºi mult mai complicatã. Alãturi de tãtari,
romii sunt minoritatea naþionalã din þara noastrã
care nu posedã o þarã-mamã, care  eventual 
sã le apere interesele, inclusiv prin metoda
tratatelor bilaterale (dupã modelul tratatelor
dintre România ºi Ungaria, sau dintre România
ºi Ucraina, de pildã, unde se prevãd condiþii
speciale pentru etnicii români, maghiari ºi,
respectiv, ucrainieni ce sunt cetãþeni ai þãrii
celeilalte, pe bazã de oarecare reciprocitate). În
ceea ce îi priveºte pe romi, India a semnalat de
destulã vreme faptul cã nu îi considerã pe romi
ca fiind o populaþie în diaspora (aºa cum va fi
fãcut, însã, Israelul, în legãturã cu evreii din
întreaga lume). Dintr-o asemenea pricinã, legea
din Ungaria face o anumitã distincþie între
minoritãþile naþionale, pe de o parte, ºi minoritãþile etnice, pe de alta; singura minoritate
etnicã din Ungaria este cea a romilor, toate
celelalte fiind considerate drept minoritãþi
naþionale. La noi, nici teoria, nici practica nu
face, deocamdatã, vreo deosebire între minoritãþile naþionale ºi cele etnice, în principal deoarece nivelul de elaborare a discursului despre
minoritãþi este cu totul rudimentar în spaþiul
cultural ºi politic din þara noastrã.
Din perspectivã politicã, meritã fãcutã
observaþia cã pânã ºi generoºii (denumire sub
care se ascund fel de fel de liberali într-ale minoritãþilor) nu merg mai departe de a recunoaºte
necesitatea ca România sã respecte tratatele ºi
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convenþiile internaþionale pe care le-a semnat.
Generoºii, nici mãcar ei, nu pot sã priceapã
faptul cã toate tratatele, convenþiile ºi recomandãrile internaþionale reprezintã doar un
minimum, reprezintã doar standardele, ce abia
apoi, respectate fiind de cãtre fiecare þarã, se pot
construi veritabile modele naþionale, ce þin cont
de specificul regional, de tradiþii etc. Astfel,
existã modelul finlandez, care prevede, printre
altele, existenþa, lângã Helsinki, a unei
universitãþi de stat în limba minoritãþii suedeze
(evident, standardele internaþionale nu vorbesc
nimic nici despre universitãþi în limba minoritãþilor, nici despre reprezentarea parlamentarã a
minoritarilor, nici despre plãcuþe bi- sau multilingve); în cadrul modelului spaniol, nu existã
vreo recunoaºtere oficialã a vreunei minoritãþi
naþionale, dar existã sistemul autonomiilor locale
(ce funcþioneazã cu succes în Catalonia, dar nu
prea merge în Þara Bascilor etc.), unde fiecare
regiune are Parlamentul sãu, Guvernul sau
(Junta), cu responsabilitãþi foarte largi, mai cu
seamã în domeniul administraþiei locale, al
bugetãrii locale, al educaþiei etc. Franþa (ca ºi
Spania, Grecia sau Turcia) nu recunoaºte
existenþa minoritãþilor naþionale, dar sistemul sãu
administrativ este, prin tradiþie, mult mai
centralizat decât cel spaniol post-franchist. Este
limpede cã, de pildã, interesele corporatiste ale
ungurilor din România, interese reprezentate în
plan politic de cãtre UDMR, merg spre impunerea unui model românesc mai apropiat de
modelele catalan sau/ºi finlandez, în vreme ce
majoritatea politicienilor români ar prefera 
probabil  mai degrabã un model apropiat de
cel franþuzesc. Pânã în prezent, ceea ce s-ar putea
numi modelul românesc include, în principal,
urmãtoarele patru puncte: (1) reprezentarea
preferenþialã a minoritãþilor naþionale mici în
Parlament, în conformitate cu Legea electoralã,
(2) mãsuri legate de promovarea ºi conservarea
învãþãmântului (de toate gradele) în limbile
minoritãþilor, precum ºi mãsuri de acþiune afir-
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mativã în favoarea romilor (aici, ministeriatul lui
Andrei Marga s-a fãcut remarcat prin consecvenþa ºi coerenþa mãsurilor pro-romi, precum ºi
prin opoziþia quasi-sistematicã la înfiinþarea unei
universitãþi de stat în limba maghiarã), (3)
mãsuri în favoarea minoritãþilor naþionale
mari, singurele în mãsurã sã beneficieze de
posibilitãþile de a utiliza limba maternã în
administraþia localã, (4) forme (totuºi,
preponderent simbolice) de compensare a trecutelor nedreptãþi fãcute ºi împotriva minoritãþilor naþionale (eg.: retrocedarea unei pãrþi a
clãdirilor ºi proprietãþilor  inclusiv a celor
bisericeºti  confiscate în perioada comunistã,
înapoierea unei pãrþi a aurului confiscat de la
romi, mãsuri compensatorii pentru persoanele ce
au suferit deportãri sau alte forme de persecuþie
în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial etc.).
Cele mai multe dintre aceste mãsuri au
avut (ºi continuã sã aibã) un caracter
preponderent propagandistic, pro-guvernamental, iar trãsãtura principalã a acestor demersuri a fost, aproape întotdeauna, parþialitatea lor,
nedeplinãtatea lor; câteodatã, chiar, unele mãsuri
în favoarea minoritãþilor naþionale au putut
apãrea opiniei publice din România drept adevãrate dictate ale unor forþe din afara þãrii (cf.
includerea Recomandãrii 1201 a Consiliului
Europei în Tratatele bilaterale ale þãrii noastre cu
Ungaria ºi, respectiv, Ucraina, dar ºi unele retrocedãri de bunuri comunitare).
În realitate, existã în þara noastrã douã
feluri de minoritãþi: (a) mari din punct de
vedere demografic (ungurii ºi romii), ºi (b)
mici (germanii, evreii, armenii, albanezii, bulgarii, grecii, italienii, polonezii, ruºii  cunoscuþi
ºi sub denumirea de ruºi-lipoveni , ucrainienii,
rutenii, turcii, tãtarii, croaþii, slovacii, cehii, sârbii
ºi macedonenii slavi). O minoritate mare
precum este cea maghiarã are ºi o reprezentare
politicã semnificativã, sub forma UDMR (e.g.:
12 senatori ºi 27 de deputaþi, de pildã);
dimpotrivã, o minoritate mare, aºa cum sunt
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romii din punct de vedere demografic (circa 409
mii de suflete, potrivit recensãmântului din 1992,
sau vreo 2 milioane, potrivit estimãrilor celor
mai credibile) nu posedã o reprezentativitate
politicã majorã în calitate de etnie, ceea ce este
normal, pânã la un anumit punct: peste tot în
Europa, romii voteazã cu partide politice de
stânga sau de centru-stânga, pe care le percep ca
putându-le apãra mai bine interesele decât
grupãri esenþialmente etnice. Dimpotrivã, existã
minoritãþi mici din punct de vedere demografic, dar care cântãresc foarte mult în planul
influenþei politice (germanii, evreii etc.), datoritã
tradiþiei, legãturilor internaþionale sau chiar unor
situaþii conjuncturale.
Existã reprezentanþi ai minoritãþilor
naþionale în practic toate partidele politice; totuºi,
Hildegard Puwak nu reprezintã FDGR, ci PDSR,
Iuliu Furo este deputat PRM, iar nu UDMR,
Varujan Vosganian este fostul lider al Uniunii
Forþelor de Dreapta  UFD (ºi preºedintele Uniunii Armenilor), dar deputatul armean s-a
chemat ºi se cheamã tot Varujan, dar Pambuccian etc. Este de presupus cã romii sunt,
numeric, bine reprezentaþi în Parlament (ca ºi în
Guvern, în administraþia centralã ºi localã etc.),
dar nu în calitate de romi, ci de oameni; este
dreptul oricui sã îºi asume (sau nu) o anumitã
identitate etnicã, la un moment sau altul al vieþii
sale. Mai mult încã: aceastã identitate etnicã este
o asumare individualã, numai în faþa celui ce
efectueazã completarea chestionarului pentru
Recensãmânt, ºi sub atributul confidenþialitãþii.
Cu alte cuvinte, nu e voie sã cer poliþiei sau
primãriei, de pildã, o listã cuprinzând numele
persoanelor de o anumitã etnie dintr-o anumitã
zonã, dupã cum legile nu permit heteroidentificarea naþional-etnicã.
Din motive istorice, nu putem avea,
deocamdatã, o politicã publicã pentru ungurii din
România (vreau sã spun: o politicã deschisã,
generoasã ºi europeanã); mitologia istoricã (a
ambelor tabere) ne desparte încã, iar pânã când

Transilvania se va afla în situaþia în care se aflã
astãzi Alsacia ºi Lorena, va mai trece multã apã
pe Dîmboviþa (ºi: Dunãre, Someº, Târnave,
Criºuri, Prut ºi Nistru). Ceea ce putem însã avea
în clipa de faþã este o politicã publicã faþã de
romi  iar noi, din nefericire, nu avem decât
elemente ale unei asemenea politici, îndeosebi în
domeniul educaþiei (dar ºi în cel al  paradoxal 
prevenirii infracþionalitãþii).
În privinþa romilor, mai existã ºi o foarte
puternicã presiune din partea strãinãtãþii ca sã se
facã ceva în vederea îmbunãtãþirii situaþiei lor
în România, îndeosebi de când percepþia acestei
strãinãtãþi a devenit aceea potrivit cãreia (1) romii o
duc mizerabil la noi, ºi, de aceea, (2) cautã sã
plece în strãinãtate, adicã în Vest. O asemenea
perspectivã (ce conþine destule stereotipuri, atât
despre romi, cât ºi despre România) poate fi
gãsitã în unul dintre puþinele documente oficiale
europene care pune între paranteze fenomenologice discursul politically correct; este vorba de
documentul nr. 8830 din 22 Septembrie 2000 al
Adunãrii Parlamentare a Consiliului Europei
(APCE), ce este, în fapt numai o moþiune
pentru o recomandare a APCE, purtând titlul:
Improvement of living and social conditions
of the Roma/Gypsy population in order to
decrease possible Romani migration from the
countries of Central and Eastern Europe. Cu
alte cuvinte: sã îmbunãtãþim situaþia materialã ºi
socialã a romilor din Europa de Rãsãrit, pentru a
preveni miºcarea lor migratorie înspre Europa de
Apus. E limpede, în acest sens, cã motivaþia
occidentalã este determinatã, înainte de toate, de
costurile politice ale acestei percepute miºcãri
migratorii a romilor, ºi mult mai puþin de
costurile efectiv financiare ale ei; costurile
politice înseamnã ascensiunea unor miºcãri
politice xenofobe, extremiste, rasiste (ca în
Franþa, Austria sau în partea de Rãsãrit a
Germaniei), cu tot ceea ce implicã acest lucru în
plan internaþional (cf. sindromul Heider, care a
izolat temporar o þarã precum Austria
).
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Situaþia este, de fapt ºi mai complicatã: în
realitate, componenta Romã a miºcãrii
migraþionale din România reprezintã doar
ceva între 5% ºi 7%; vizibilitatea romilor este,
însã, mult mai mare decât cea a oricãror altor
cetãþeni români. Aceeaºi diferenþã între realitate, pe de o parte, ºi percepþia acestei realitãþi se poate întâlni ºi în alte sectoare, ºi tot
în defavoarea romilor (de pildã, infracþionalitatea romilor nu este mai mare decât
media pe þarã, dar vizibilitatea lor în calitate
de infractori, ajutatã, desigur, de o massmedia ce e în cãutare permanentã de senzaþional  ºi de stereotip) este, într-adevãr,
exageratã.
Personal, cred cã trebuie profitat de
interesul strãinãtãþii în chestiunea romilor din
România pentru a grãbi apropierea þãrii
noastre de Europa cea adevãratã, de Europa
care nu e doar o noþiune cartograficã, ci ºi una
culturalã, economicã ºi de securitate  pe
scurt, apropierea României de Uniunea Europeanã (UE). Problematica romilor ar putea sã
fie doar un soi de catalizator, între alte câteva,
pentru a grãbi distanþarea noastrã faþã de urgia
probabilã dinspre Rãsãrit (urgie ce s-ar putea
sã se porneascã în aproximativ zece ani, dacã
nu facem, acum, ceva pentru a o împiedica).
Dacã problemele economice ale României
sunt unele a cãror rezolvare nu poate fi
imaginatã decât pe termen lung (ºi cu multe
sacrificii sociale ºi politice), dacã armonizarea legislaþiei româneºti cu aquis-ul comunitar european va dura încã destulã vreme, în
problematica minoritãþilor naþionale, în
genere, ºi în ceea ce-i priveºte pe romi, în
special, lucrurile par sã fie chiar ieftine,
inclusiv din punct de vedere financiareconomic. ªi, oricum, tot va trebui sã rezolvãm problema romilor; cu romii, aºa cum
sunt ei acum, în România, þara noastrã nu va
putea intra niciodatã în Europa (dupã cum nici
cu românii, aºa cum sunt ei acum, în Ro-
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mânia, aceastã þarã n-o sã reuºeascã ºi altceva
decât felurite parteneriate, eventual strategice, prin care se vor atribui ceva compensaþii
ideologice pentru mulþimea frustraþiilor
materiale ºi politice cãrora populaþia va fi
nevoitã sã le facã faþã.
5. Epilog: Minoritãþile naþionale ºi
primul Guvern condus de Adrian
Nãstase (Decembrie 2000 sqq.)
Aparent, ceea ce s-a cãznit atât de
mult sã construiascã (între 1996-1998) ministrul Tokay Gyorgy a fost distrus nu atât de
cãtre noul Guvern Nãstase, rezultat al alegerilor din 26 Noiembrie 2000, cât de cãtre
ministrul Eckstein-Kovacs Peter (între 19992000); mai precis, este vorba despre o
distrugere (optimiºtii o numesc doar diluare)
instituþionalã a mecanismelor pentru asigurarea protecþiei minoritãþilor naþionale în
România. Mai exact, odatã cu retragerea
UDMR în opoziþie, în urma rezultatului alegerilor generale de la sfârºitul anului 2000,
DPMN a rãmas în izbeliºte, fãrã mamã  fãrã
tatã. Nici înainte nu o dusese prea bine, în
principal datoritã unor strigãtoare la cer
incompetenþe manageriale. Acum, însã, este
altceva. Degradat la rangul unei simple
direcþii mai durdulii în cadrul unui  cel puþin
 ciudat denumit Minister al Informaþiilor
Publice (pe româneºte, ar suna ºi mai rãu:
Ministerul Propagandei ), DPMN supravieþuieºte. Nu e mort. Dar nici nu trãieºte, cred
eu.
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UDMR la schimbarea puterii
ANA DINESCU

Dupã patru ani de participare la guvernare alãturi de PD ºi CDR, Uniunea Democraticã a Maghiarilor din România (UDMR) a
ajuns din nou pe bãncile opoziþiei. Spre
deosebire, însã, de momentul 1990, situaþia de
acum e complet diferitã: majoritatea liderilor
politici români ºi maghiari au început sã
prefere cooperarea ºi dialogul conflictului, iar
la nivelul populaþiei ambele categorii au
realizat cã problemele cu care se confruntã
sunt, în mare parte, aceleaºi. Rezultatele
obþinute în ultimii ani  deºi nu constituite, în
opinia multor reprezentanþi ai Uniunii, decât
jumãtãþi de mãsurã  reprezintã, fãrã îndoialã,
un progres în privinþa relaþiilor româno-maghiare ºi cu efecte favorabile ºi în ce priveºte
situaþia acestei minoritãþi. Continuarea acestui proces depinde, acum, de modul în care
liderii UDMR vor ºti sã se foloseascã de instrumentele politice pe care le au acum la
îndemânã.
Prezenþa UDMR în coaliþia creatã în
1996 a fost consideratã de puterile occidentale ºi de Statele Unite ca un semnal
pozitiv al deschiderii noii puteri de atunci. Pe
de o parte, era o garanþie cã, de acum înainte,
metodele care vor fi folosite pentru îndeplinirea scopurilor legate de problema naþionalã a maghiarilor vor fi strict politice. De
asemenea, co-participarea Uniunii la afacerile
statului demonstra încrederea acordatã acesteia care s-a transformat din duºman secular
în coleg de guvernare al partidelor româneºti.

De altfel, în semn de recunoaºtere a acestei
schimbãri, cu puþin timp înainte de încheierea
mandatului sãu, preºedintele Emil Constantinescu s-a deplasat la Sfântu Gheorghe, apreciind cã în cei patru ani cât a condus þara a
reuºit sã-ºi îndeplineascã principalul scop al
mandatului sãu: menþinerea pãcii ºi a înþelegerii între români ºi maghiari. Judeþele
Covasna ºi Harghita reprezintã un simbol al
înþelegerii dintre douã etnii, reprezentând un
laborator mondial, a declarat Emil Constantinescu. În aceste douã judeþe s-a realizat un
model de înþelegere pentru România, pentru
Europa ºi pentru lumea întreagã. De aceea,
am vrut sã mulþumesc comunitãþii maghiare ºi
româneºti pentru aportul la cea mai importantã realizare a mandatului meu  pacea ºi
înþelegerea între români ºi maghiari, aprecia
atunci Constantinescu.
Mult mai precauþi, liderii UDMR au
avertizat de fiecare datã cã nu se poate vorbi,
cel puþin pentru moment de un model românesc de rezolvare a problemelor etnice, cu
referire la caracterul instabil al realizãrilor
obþinute în ultimii patru ani. Pacea ºi înþelegerea, considerã reprezentanþii formaþiunii
conduse de Markó Béla, existã, este adevãrat,
dar nu pot fi considerate caracteristice mediului interetnic românesc.
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a intrat în Parlament au fost: reînfiinþarea
universitãþii maghiare de stat de la Cluj,
adoptarea legii administraþiei publice locale 
care sã consfinþeascã folosirea limbii maghiare, retrocedarea bunurilor comunitare. Nu în
ultimul rând, s-a fãcut referire ºi la elaborarea
unei legi a minoritãþilor naþionale, proiect
rãmas, însã, doar la stadiul de discuþie în
cadrul mediilor politice ºi ale societãþii civile.
Sã vedem, însã, care sunt realizãrile
Uniunii pe plan legislativ. Dupã patru ani,
legea administraþiei publice locale, trecutã
prin diverse aventuri în timpul guvernelor
care s-au succedat la Palatul Victoria din
1996, nu a putut fi adoptatã de Camera Deputaþilor, unde a zãcut aproape un an ºi unde se
aflã ºi în prezent. Legea privind statutul
funcþionarului public, unde sunt conþinute mai
multe prevederi privind folosirea limbii
materne de cãtre funcþionarii din zonele unde
minoritãþile naþionale trãiesc în proporþii
semnificative a fost mai norocoasã, fiind
publicatã în Monitorul Oficial ºi aplicatã de
peste un an.
Nici universitatea maghiarã de stat nu
a fost prea bine primitã. Dupã o serie de
dispute  din care nu a lipsit nici o propunere
fantezistã de universitate de o parte ºi de alta
a graniþei româno-ungare  ce au culminat cu
ameninþarea UDMR cu pãrãsirea coaliþiei, s-a
ajuns la o soluþie de mijloc: Universitatea
germano-maghiarã Petofi Sandor. Dar
scandalul nu s-a oprit aici: hotãrârea de
înfiinþare a acestei structuri de învãþãmânt
superior a fost contestatã în instanþã de PRM
ºi PUNR, au urmat apoi timp de câteva luni
procedurile juridice, diferendul a fost rezolvat
în favoarea universitãþii, dar, când sã se aºeze
reprezentanþii Guvernului ºi ai maghiarilor ºi
germanilor se apropiau alegerile aºa cã au fost
sfãtuiþi sã aºtepte. ªi, în cele din urmã, cu
sprijinul Guvernului Orban au fost demarate
procedurile în vederea creãrii unei universitãþi

S.P. nr. 87-88/2001

particulare în Transilvania.
O altã problemã delicatã este cea a
bunurilor comunitare ale bisericilor istorice
maghiare, care a figurat aproape de fiecare
datã pe agenda întâlnirilor bilaterale românoungare, dar care, ºi în acest caz, a fost
consideratã ca fiind mult prea delicatã
pentru a fi soluþionatã în patru ani.
Aceste prioritãþi legislative ale Uniunii au fost trecute pe agenda coaliþiei ºi, cel
puþin la nivel declarativ, au fost susþinute de
ceilalþi parteneri de guvernare. De fiecare datã
când era vorba de discutarea sau votarea unor
asemenea prevederi s-a dovedit cã susþinerea
a fost doar mimatã din interese mai mult sau
mai puþin meschine  cum ar fi cel de imagine
necesar obþinerii sprijinului Occidentului sau
sprijinul pentru votarea unor legi care nu
puteau fi trecute fãrã sprijinul parlamentarilor
maghiari. Aceastã comunicare defectuoasã
sau, mai precis, a jumãtãþilor de mãsurã, a
existat de la învestirea Guvernului Ciorbea ºi
a fost pãstratã cu succes pânã la sfârºitul
mandatului. Deºi CDR ºi PD ar fi putut sã
spunã Uniunii de la bun început ce sunt
dispuºi ºi ce nu sã le dea, surprinºi, poate de
succesul din 1996, s-au arãtat dispuºi pentru
orice solicitare, fãrã însã a se gândi dacã sunt
într-adevãr capabili sã le ducã la îndeplinire.
ªi, acum, privind retrospectiv, ne putem da
seama cã o asemenea situaþie nu a caracterizat
doar problemele minoritãþii maghiare.
Scãpãri ºi hibe care au fost sancþionate de
electorat prin vot. Iar preºedintele UDMR,
Markó Béla, a fost printre primii care a dat o
explicaþie a rezultatelor lui Vadim Tudor prin
prisma rezultatelor coaliþiei. Într-un interviu
publicat pe 4 decembrie în cotidianul de
limbã maghiarã Romániai Magyar Szó, el a
apreciat cã expansiunea naþionalismului
extremist propagat de PRM reprezintã un
veritabil semnal de alarmã pentru clasa politicã româneascã, incapabilã sã schiþeze
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planuri de perspectivã sau sã contureze viitorul României, clasã preocupatã exclusiv de
interesele politice efemere. Îi condamn pe
foºtii noºtri parteneri de coaliþie, ei fiind cei
care au lãsat lucrurile sã decurgã astfel ºi cred
cã situaþia de faþã are la bazã tocmai neputinþa
ºi aroganþa lor, a declarat Markó, arãtând cã
explicaþia ascensiunii PRM este foarte simplã.
El considerã cã, dupã cele întâmplate, clasa
politicã din România ar trebui sã se trezeascã
la realitate, sã stopeze corupþia ºi sã-ºi
înfrâneze aroganþa.
Mai mult, preºedintele UDMR a
subliniat cã PRM ºi Corneliu Vadim Tudor au
fost lansaþi chiar de PDSR, în condiþiile în
care au fãcut parte din coaliþia de guvernãmânt a anilor 1992-1996. El a adãugat cã însuºi Petre Roman, preºedintele PD, a aprobat
ºi a sprijinit financiar, în calitate de premier,
apariþia sãptãmânalului România Mare.
Maghiarii ºi românii, între dialog ºi
confruntare
Cum stã, însã, situaþia pe teren? Ce
gândesc maghiarii obiºnuiþi despre situaþia lor
ºi care le sunt dorinþele. Cel mai bun instrument în acest sens îl reprezintã sondajele de
opinie realizate în Transilvania ºi care pot da
o imagine asupra climatului interetnic din
regiune. Astfel, potrivit ultimului raport al
Institutului Relaþiilor Interetnice din Cluj
(preluat de cotidianul Nepszabadsag din 16
octombrie, 2000, cnf. Tibori Szabo Zoltan 
Majoritatea maghiarilor din Transilvania îl
susþine pe Markó) reiese cã maghiarii din
Transilvania au alte scopuri principale decât
cele declarate de UDMR. Cei intervievaþi
cred cã atenþia UDMR se îndreaptã cãtre
universitatea maghiarã independentã de stat,
cãtre autonomia teritorialã din Secuime ºi
dreptul folosirii limbii materne. Dar, aceºtia
considerã în egalã mãsurã cã Uniunea ar

trebui sã se concentreze mai bine asupra ºomajului, asupra micºorãrii inflaþiei ºi ridicãrii
nivelului de trai. În opinia a doar 19,3 la sutã
dintre cei intervievaþi UDMR n-a realizat nimic din program. În opinia a 77,2 la sutã dintre alegãtorii de etnie maghiarã lucrurile în
România se îndreaptã într-o direcþie greºitã,
iar 73,5 la sutã sunt nemulþumiþi cu condiþiile
lor de trai.
Un alt etno-barometru, realizat de acelaºi Centru de Cercetare a Relaþiilor Interetnice de la Cluj, pentru perioada mai-iunie
2000, dã o imagine asupra stadiului relaþiilor
româno-maghiare. Pentru 54,3 la sutã dintre
maghiari ºi pentru 45,8 la sutã dintre români
relaþiile interetnice s-au îmbunãtãþit în ultimii
patru ani, pentru 20,9 la sutã dintre maghiari
ºi 32 la sutã dintre români nu a intervenit nici
o schimbare, în timp ce 24,8 la sutã dintre
maghiari ºi 22,2 la sutã dintre români acestea
s-au înrãutãþit. O altã întrebare s-a referit la
explicaþia faptului cã în România nu a
izbucnit un conflict la fel de violent ca cel din
Kosovo. Motivele principale oferite de
maghiari ºi români sunt diferite. Astfel, 23,4
la sutã dintre maghiari susþin cã motivul
principal este cã ei sunt mai înþelegãtori,
16,1 la sutã considerã cã politicienii UDMR
sunt mai înþelepþi, iar 14,8 la sutã au
apreciat cã sistemul politic din România este
mai democratic. În schimb, pentru 23,1 la
sutã dintre români explicaþia principalã este
cã ei sunt mai toleranþi, în timp ce 20,5 la
sutã sunt de pãrere cã maghiarii se bucurã de
un tratament mai bun decât cel de care s-au
bucurat albanezii din Kosovo. Un procent de
15,4 au menþionat ºi ei sistemul politic românesc mai democratic. În ce priveºte activitatea
UDMR în ultimii patru ani, 51,9 la sutã dintre
maghiari au considerat cã de când aceasta s-a
aflat la putere situaþia lor s-a îmbunãtãþit, iar
27,8 la sutã nu au identificat nici o schimbare.
Pentru 3,8 la sutã situaþia s-a înrãutãþit ºi 16,5
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la sutã nu au putut face nici o apreciere în
acest sens.
Nu în ultimul rând, 52,3 la sutã au
considerat cã Uniunea trebuie sã participe la
guvernare indiferent de partidul care va câºtiga alegerile ºi doar 42,6 la sutã considerã cã
o asemenea decizie trebuie luatã numai dacã
este vorba de formaþiuni democratice.
La acest proces de început al
restabilirii încrederii a contribuit în mod
considerabil ºi participarea Uniunii la
guvernare, un element important în construirea încrederii între cele douã comunitãþi.
Participarea lui Frunda Gyorgy la campania
prezidenþialã din 1996 s-a dorit a fi un prim
pas în acest sens. În 2000, el spune cã vrea sã
dãrâme zidul anti-maghiar al Berlinului
care desparte încã cele douã comunitãþi (cnf.
unui interviu acordat la puþin timp dupã
desemnarea sa drept candidat la prezidenþiale
de cãtre Consiliul Reprezentanþilor Unionali
pentru Magyar Hirlap).
Participarea UDMR cu un candidat
propriu a fost o solicitare expres exprimatã de
reprezentanþii maghiarilor potrivit sondajelor
de opinie, care poate fi explicatã ºi prin faptul
cã aceºtia nu au reuºit încã sã identifice în
programul unui candidat român problemele
care îi preocupã. Aceastã opþiune a fost
confirmatã ºi de rezultatele finale ale primului
tur al alegerilor parlamentare ºi prezidenþiale,
alegãtorii din judeþele Harghita, Covasna,
Mureº, Satu Mare ºi Sãlaj fiind singurii care
au votat în procente semnificative pentru
candidatul UDMR.
Are minoritatea maghiarã un
viitor?
Sau, mai precis, la ce se vor putea
aºtepta maghiarii în urmãtorii patru ani?
Viitoarea politicã a PDSR în privinþa drepturilor minoritãþilor este, încã, destul de neclarã.
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Deºi în timpul campaniei electorale pentru
prezidenþiale ºi parlamentare, liderii acestui
partid declaraserã cã nu exclud participarea
Uniunii la viitoarea guvernare, ei au precizat
clar cã nu vor face concesii pretenþiilor
exagerate ale formaþiunii maghiarilor, cum
ar fi universitatea maghiarã ºi folosirea limbii
maghiare în administraþie. Astfel, actualul
preºedinte, Ion Iliescu, a apreciat frecvent cã
pretenþia UDMR la învãþãmânt superior
separat ar accentua tendinþa de separatism ºi
segregaþionism, care, în opinia sa, va fi un
handicap ºi pentru tinerii maghiari. Poziþie
care, în contextul alegerilor din acest an este
explicabilã. Zvonurile vehiculate de aproximativ un an privind o eventualã cooptare a
UDMR la guvernare nu a fãcut decât sã dea
apã la moarã poziþiilor extreme ale lui
Corneliu Vadim Tudor ºi PRM, spre care, de
altfel, s-au ºi îndreptat câteva procente
considerabile din electoratul tradiþional al
PDSR, cu o orientare net anti-maghiarã.
Odatã anunþate rezultatele finale ale
alegerilor parlamentare, partidul majoritar a
anunþat cã va forma singur guvernul, solicitând, însã, suportul opoziþiei: PD, PNL ºi
UDMR. În protocolul propus acestor formaþiuni de PDSR  Memorandum privind realizarea unui pact politic ºi social în România 
se face referire la un moratoriu social cu
principalele centrale sindicale ºi patronale
care are în vedere, printre altele, relansarea
activitãþii economice, combaterea sãrãciei ºi
ºomajului ºi stoparea birocraþiei ºi corupþiei,
precum ºi la eventualele prioritãþi legislative
 modificarea Constituþiei României, a
regulamentelor de organizare ºi funcþionare
ale Senatului ºi Camerei Deputaþilor ºi alte
legi necesare reformei sistemului politic ºi
electoral  care sã fie pregãtite de o Comisie
specialã. Se mai vorbeºte ºi despre necesitatea
unor mãsuri de urgenþã pentru dezvoltarea
sectorului privat, sprijinirea categoriilor
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defavorizate sau continuarea reformei fiscale
ºi definitivarea legilor proprietãþii, dar problematica minoritãþilor  în general, ºi nu numai
cele care privesc în mod direct minoritatea
maghiarã  nu au fost considerate prioritare
de autorii Memorandumului.
La întâlnirea PDSR-UDMR din 14
decembrie Uniunea nu a putut obþine 
potrivit Buletinului Informativ al Uniunii 
decât asigurãri cã noul Guvern va sprijini
lãrgirea învãþãmântului în limba maghiarã,
mai exact lãrgirea catedrelor de învãþãmânt în
cadrul Universitãþii Babeº-Bolyai, acordarea
unei independenþe sporite bugetare, profesionale ºi de autonomie. Acelaºi Buletin
precizeazã cã cei prezenþi au cãzut de acord
sã prezinte atenþie sporitã rezolvãrii problemelor legate de proprietãþile care aparþin bisericilor istorice maghiare ºi altor probleme
primordiale ale UDMR. Oare se va repeta
situaþia de acum patru ani când au fost doar
lansate promisiunile?
Pe bãncile Opoziþiei, Uniunea lui
Markó Béla va avea mai multe mijloace
pentru a obþine rezultatele dorite decât dacã ar
fi prezentã la Palatul Victoria. PDSR nu deþine
majoritatea în Parlament ºi, este de presupus,
va prefera sã negocieze voturile opoziþiei
democratice, orice înþelegere cu PRM fiind
exclusã pentru moment. Pe de altã parte, nici
UDMR  ca formaþiune  nu are conturatã
foarte clar o strategie de viitor, orice decizie
în acest sens având nevoie de girul Consiliul
Reprezentanþilor Unionali  miniparlamentul
acestei formaþiuni. Actuala conducere a fost
nu de puþine ori atacatã în acest for pentru
poziþia sa prea moale în cadrul coaliþiei ºi
numeroase voci s-au ridicat pentru pãrãsirea
Guvernului. Dar, dacã fosta putere se bucura
de mai multã simpatie în rândul elitei maghiare, nu acelaºi lucru se poate vorbi ºi
despre PDSR, trecutul de confruntãri
neputând fi ºters cu buretele prea uºor. Lui

Frunda Gyorgy, Tokay Gyorgy ºi Verestoy
Attila nu li se iartã nici acum acceptarea discuþiilor de la Neptun din 1994 cu preºedintele
Ion Iliescu. ªi, nu trebuie uitat cã înaintea
alegerilor locale, Markó Béla a reuºit cu greu
sã facã faþã nemulþumiþilor cãrora le-a propus
rediscutarea formulei originare a UDMR,
solicitare care, dat fiind contextul preelectoral
nu a fost consideratã prioritarã. Dar, lipsa de
comunicare din cadrul Uniunii ºi frecuºurile
permanente dintre aºa-ziºii moderaþi ºi
radicali riscã sã aducã formaþiunea maghiarilor în pragul unei crize. Amânarea rezolvãrii
unor probleme legate de procesul de decizie ºi
clarificarea unor vechi conflicte, de multe ori
vizând anumite persoane din Uniune ºi animozitãþile acestora, pune în pericol unitatea în
diversitate a UDMR  atât de lãudatã ºi
invidiatã de aproape toate partidele româneºti
care, de-a lungul celor zece ani s-au confruntat cu miºcãri disidente. ªi, astfel, ar scãdea ºi
eficienþa demersurilor acesteia.
Bineînþeles, acestea nu sunt decât
supoziþii ce pornesc, însã, de la o situaþie realã. Rãmâne acum de vãzut care va fi disponibilitatea de dialog a actualei puteri ºi cât
sunt de dispuºi liderii UDMR sã cedeze. ªi,
mai ales, cu ce preþ.
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Marja de eroare
 Mecanica sondajelor electorale 
FILON MORAR
Criza reprezentãrii politice?
Este comun azi sã anunþi crize, diverse
tipuri de crize. Ideea de crizã a reprezentãrii
cu trimitere directã la o crizã a partidelor care
nu mai pot face faþã cererilor cetãþenilor pe
care trebuie sã îi reprezinte departe de a fi
falsã, este supradimensionatã.
Nu este falsã pentru cã mulþi oameni
se simt din ce în ce mai puþin reprezentaþi de
cei ce îi conduc ºi întrevãd o rupturã între
prioritãþile ºi aspiraþiile lor ºi mãsurile întreprinse de politicieni. Sondajele de opinie ºi
studiile sociologice mãrturisesc aceastã tendinþã. În estul european, explicaþia rezidã în
special în eºecul, perceput a fi primordial al
partidelor, de a genera bunãstare ºi prosperitate.
Este supradimensionatã pentru cã
partidele politice sunt vehicole inconturnabile
ale reprezentãrii democratice ºi, mai mult,
instituþii politice ce au demonstrat de-a lungul
timpului o deosebitã capacitate de adaptare la
nevoile ºi cerinþele sociale. Numai dacã
privim înapoi la genul de probleme pe care le
aveau de girat politicienii la începutul
secolului ºi cele din prezent, observãm cu
uºurinþã atât numãrul sporit, cât ºi complexitatea ºi varietatea mai mare a problemelor
de rezolvat. La fel dacã privim agenda unei
zile de lucru a unui ministru la început ºi la
sfârºit de secol XX. Aceasta nu pentru a dezvinovãþi sau gãsi argumente care sã pledeze
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pentru partide ºi politicieni, dar trebuie recunoscut cã aceºtia ºi-au integrat de-a lungul
timpului în discursuri ºi acþiuni noi teme ºi
probleme, noi tehnici ºi politici.
Existã totuºi un paradox manifest. Pe
de-o parte, statul este nevoit sã se retragã din
multe domenii, marja sa de manevrã fiind
restrânsã datoritã atrofierii puterilor ºi resurselor sale. În aceste condiþii nu îºi mai poate
permite atingerea unor obiective foarte
generoase. Pe de altã parte, statul, prin instituþiile sale este chemat sã decidã în noi probleme, generate de evoluþii tehnice ºi ºtiinþifice, de modificãri sociale, dinamici economice, mutaþii la nivelul mentalitãþilor ºi comportamentelor. În acest fel, decizia politicã ºi
intervenþia administrativã se aflã într-o relaþie
de tensiune în interacþiunea cu cerinþele ce vin
dinspre societate, acþiunea fiind modelatã de
constrângerile delimitate de capacitãþile reale
disponibile.
Acest lucru este absolut normal în
societãþi democratice unde partidele se aflã
permanent sub presiunea opiniei publice ºi a
grupurilor de interese ºi concureazã pentru
satisfacerea cerinþelor cetãþenilor-electori. De
fiecare datã când în societate au intervenit
modificãri sau au apãrut noi probleme,
partidele politice democratice au fost nevoite
sã þinã pasul cu aceste mutaþii pentru a
supravieþui. ªi nu numai de a þine pasul, dar ºi
de a gãsi soluþii la noile tipuri de probleme
apãrute. Cine s-ar fi gândit la începutul
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secolului la reglementãri privind contracepþia,
politicile de creºtere economicã, restructurarea industriilor neperformante, politici de reconversia profesionalã, problemele ecologice,
genetice sau cu implicaþii religioase sau
morale ca stratul de ozon, clonarea umanã ºi
transplantul de organe? Partidele politice au
reuºit sã se adapteze odatã cu schimbãrile
economice, sociale, culturale, comportamentale din societate. Aceeaºi legãturã strânsã cu
ceea ce se petrece în societate este de naturã
sã reducã din scepticismul celor care
proneazã o crizã a reprezentãrii ºi a partidelor.
Aceasta pentru cã, pe de-o parte, continuã
acelaºi proces de adaptare ºi, pe de altã parte,
nu existã alternativã viabilã la partidele
politice ca vehicole ale reprezentãrii politice.
Nu existã alte instituþii care sã-ºi asume
rolurile partidelor politice ºi sã fie altceva
decât partide politice.
Cum se explicã însã cã în þãrile est
europene, dar ºi în cele occidentale,
încrederea în instituþiile democratice nu este
foarte solidã? România de exemplu se aflã în
topul þãrilor est europene în ceea ce priveºte
lipsa de încredere în instituþii fundamentale
pentru o democraþie reprezentativã: parlament, partide politice, guvern. Conform unui
sondaj CURS publicat în noiembrie 2000 cota
de neîncredere a acestor instituþii este de 88%,
86% ºi respectiv 85%. Fenomen îngrijorãtor
care, departe de a trãda o înclinaþie profund
nedemocraticã prin respingerea instituþiilor
democratice, condamnã ineficienþa acestora.
Astfel, o explicaþie pentru acest fenomen este
exigenþa crescândã a cetãþenilor din state
democratice în direcþia eficienþei sau a unei
eficienþe sporite a instituþiilor.

exteriorul lor. Oamenii politici denunþã
«politicianismul» poate cel puþin la fel de
vehement ca presa. Or aceasta din urmã este
interesatã sã fie singura forþã care sã joace
rolul avocatului poporului, aceasta presupunând o inconºtientã sau conºtientã reacþie sau
tacticã de subminare a politicului. Aceastã
presiune constantã poate fi însã ºi beneficã
pentru menþinerea interesului politicului faþã
de problemele societãþii ºi continua ajustare la
input-urile care vin dinspre societate, dacã
intermediarii, adicã presa, le ilustreazã pe cele
reale.
Dacã luãm exemplul imaginii Parlamentului român, dincolo de acuzele venite din
direcþia membrilor Guvernului sau chiar a
unor parlamentari, acesta este pictat invariabil
în aceleaºi culori de cãtre presã, ceea ce a
creat un cliºeu: în Parlament se doarme, se
citeºte presa (!), se mãnâncã, se lipseºte, orice
numai nu se munceºte. Aceasta nu înseamnã
cã aceste lucruri nu sunt reale sau cã unii
deputaþi sau senatori nu sunt de o calitate
profesionalã sau moralã îndoielnicã. Aspectele trecute sub tãcere sunt însã ºi ele relevante, iar absenþa lor din tabloul general nu
poate conduce decât spre lipirea unei etichete
stigmatizatoare: activitatea în comisiile de
specialitate este practic necunoscutã, ºedinþele în plen sunt selectiv prezentate, funcþionarea celor douã Camere ºi mecanismele de
luare a deciziilor sunt trecute sub tãcere,
funcþiile de dezbatere ºi control a Parlamentului sunt automat suspectate de
ineficienþã ºi caracter electoral, sunt vânate
greºelile ºi elementele de spectacol, fiind omise succesele.
Condamnarea politicului, a oamenilor
politici, a practicilor politice, a deciziilor
Concurenþa politicului
politice este un fapt recurent ºi explicabil datã
fiind dimensiunea eºecului de a produce
O altã explicaþie rezidã în atacarea efecte vizibile benefice în spaþiul social ºi
constantã a acestor instituþii din interiorul ºi economic. Aceasta presupune însã cã sfera
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politicii este cunoscutã pentru a fi apreciatã ºi
judecatã, tot aºa cum aceasta are cunoºtinþã de
tendinþele ºi realitãþile majore din domeniile
componente ale societãþii.
De altfel, este evident cã voinþa poporului nu mai reprezintã un mister pentru
guvernanþi în vremea noastrã. Elementul primordial în epoca contemporanã în ce priveºte
ecuaþia reprezentãrii îl constituie faptul cã
voinþa poporului se formeazã în permanenþã,
se poate modifica ºi mai ales poate fi
cunoscutã în orice moment prin intermediul
deja banalelor tehnici ale sondajului sau ale
reportajelor ºi anchetelor de presã. Guvernanþii moderni au de reprezentat ceva mobil,
cognoscibil aproape imediat, ceea ce lasã loc
la puþine interpretãri. Nu mai existã mister ºi
grandoare în aceeaºi mãsurã ca în perioada
monarhiilor de drept divin, dar ºi aleatoriul ºi
discreþionarul s-au redus considerabil.
Reprezentarea presupune o structurã
binarã din moment ce este un raport între doi
termeni: reprezentantul primeºte de la reprezentat dreptul de a acþiona pentru, în numele
sau în locul sãu. Se creeazã astfel un drept. ªi
cum o lege care creeazã drepturi sau obligaþii
trebuie sã prevadã ºi sancþiuni, în cazul reprezentãrii politice aceste sancþiuni sunt electorale, dacã nu intrã în sfera penalã depãºind
astfel dimensiunea politicã. Sancþiunile
electorale spre deosebire de cele strict legale
nu se pot produce aproape în orice moment.
Sancþiunile politice, cu excepþia momentelor
de intervenþie directã a cetãþenilor în timpul
mandatului: referendumuri sau manifestãri
stradale care pot rãsturna guvernul sau deciziile sale, au loc la intervale mari în timp  în
momentul scrutinului , dar ºi pot afecta
partidele ºi politicienii tot pe perioade mari de
timp, dacã de exemplu obþin un scor electoral
mic, nu intrã în Parlament sau vor fi în
opoziþie. Astfel cã nu se poate spune, din
aceastã perspectivã, cã sancþiunile politice
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care pot sã li se aplice nu sunt persuasive ºi
incitatoare spre o conduitã apreciatã de judecãtori, adicã de electori. Se poate spune însã
cã existã un hiatus între posibilitatea de a
sancþiona electoral ºi procesul de reprezentare.
Participarea, influenþarea, controlul
asupra aleºilor înceteazã sã mai fie însã un
simplu deziderat în zilele noastre când alesul
îºi poate forma o opinie clarã despre ce vor
alegãtorii. Tot aºa cum ºi cetãþenii pot afla ce
fac ºi ce vor cei pe care i-au ales ºi cei ce îi
conduc politic. Instrumentele predilecte ale
acestei cunoaºteri mutuale sunt în societãþile
democratice contemporane presa ºi institutele
de sondaje  sindicatele ºi diferitele ONG-uri
nu îºi propun sã reprezinte în genere decât
sectorial anumite categorii sau grupuri
coagulate în jurul unui criteriu specific).
Transparenþa ºi accesibilitatea informaþiilor în
dublu sens sunt mediate de aceste instituþii în
principal ºi desigur se poate ridica problema
modului în care îºi îndeplinesc aceastã sarcinã
autoasumatã. În orice caz, aceste instituþii nu
pot lua locul partidelor politice ºi oamenilor
politici în raportul de reprezentare, deºi
uneori par sã pretindã acest lucru, aºa cum
uneori par sã pretindã cã pot sã þinã loc ºi de
celãlalt pol al raportului de reprezentare:
cetãþenii.
În fapt, putem vorbi tot atât de bine ºi
despre crize ale sondajelor sau crize ale
mediei. Aceste instituþii concurente partidelor
politice ridicã problemele lor. În cazul
sondajelor electorale, sinceritatea intenþiilor
ºi acurateþea tehnicilor pot fi puse în discuþie.
Dacã a doua componentã þine de disciplina
autoimpunerii unor tehnici des vizitate ºi
încercate: elaborarea chestionarelor, definirea
eºantionului reprezentativ, numãrul operatorilor ºi al subiecþilor, timpul de efectuare a
sondajului, centralizarea datelor etc.,
sinceritatea intenþiilor poate cãdea în capcana

64

Alegeri 2000
folosirii acestui instrument nu în scopul sãu
primar, ci în cel de provocare a unor pãreri.
Astfel, în loc sã fie un instrument eminamente
de mãsurare a ceea ce existã: opiniile ºi
opþiunile cetãþenilor, sondajele se pot
transforma într-o armã electoralã deturnatã de
la sensul ei spre pista creãrii, inducerii unor
opinii. Din obiect devine subiect. De la o
operaþiune de observaþie care intrã în mod
natural în sfera sa de preocupare, sondajul
purcede la o operaþiune de procreaþie.
Profitabilitate ºi credibilitate în
sondaje
Factori facilitanþi ai acestei posibile
metamorfoze (a acestei realitãþi în spaþiul
românesc postcomunist), sunt dificultatea de
verificare, posibilitatea blamãrii diferitelor
elemente care intervin în proces ºi pot
introduce erori, sau simpla modificare a
opiniei publice între timp. Nu în ultimul rând,
institutele de sondaje sunt firme private, iar
pericolul discreditãrii pe termen lung nu pare
întotdeauna în þãrile în tranziþie ca România
mai mare decât pericolul neobþinerii profitului pe termen scurt.
Credibilitatea este pusã în balanþã cu
profitabilitatea. Din pãcate cele douã sunt
vãzute ca ireconciliabile ºi nu drept
complementare, una conducând sau facilitând-o pe cealaltã. În aceastã logicã, sondajul
este mai util ca armã nu ca unealtã, deºi cele
douã au destinaþii complet diferite: una
produce, în timp ce cealaltã atacã sau distruge.
Speranþa ar rezida în faptul cã dupã un
timp aceste instituþii se vor consolida financiar ºi vor fi preocupate primordial de acumularea unui capital moral ºi profesional pe de-o
parte, ºi, pe de altã parte, instrumentele de
sancþiune ar putea fi ºi altele decât cele ale
nedumeririi opiniei publice. În fond, insti-

tuþiile de sondaje îºi vor schimba optica
atunci când ºi partidele ºi întreaga societate
vor gândi mai puþin în termeni de confruntare
ºi mai mult în termeni lucrativi de eficienþã:
producerea unor soluþii ºi efecte practice. Mai
mult, când ponderea sondajelor comerciale va
creºte, aceste institute nu vor mai fi atât de
pregãtite sã îºi punã în joc credibilitatea.
Este relevant faptul cã nici un
reprezentant al institutelor de sondaje nu ºi-a
recunoscut eºecul dupã publicarea rezultatelor oficiale ale alegerilor de cãtre Biroul
Electoral Central. Acest eºec este evident
pentru oricine comparã scorurile electorale
reale cu cele anunþate de diversele institute de
sondare a opiniei publice. Marja de eroare de
1% sau 3% era de cele mai multe ori cu mult
depãºitã. Acest eºec, fie cã este vorba de
supradimensionarea unor partide sau
subdimensionarea altora (în genere aceleaºi,
în funcþie de institut), este imposibil de
disimulat sau justificat în cazul sondajelor
efectuate la ieºirea de la urne prin refugiul în
spatele invocãrii evoluþiei opþiunilor electoratului în timp, a modificãrii ratei de participare sau a procentului nehotãrâþilor. De
aceastã datã institutele de sondaje s-au
întrecut sã arate cã pot aprecia corect distribuþia voturilor. Sancþiunea era iminentã ºi în
joc se afla credibilitatea lor. Însã ºi de aceastã
datã în unele cazuri marja de eroare, la
institutele care au anunþat-o de 1%, a fost
surmontatã. Este adevãrat nu atât de copios ca
în timpul campaniei electorale, ceea ce nu
împiedicã mirarea când comparãm aceste
date, apropiate totuºi de cele reale, cu datele
prezentate în sondajele din timpul campaniei
de acelaºi institut.
Nu poate fi ignorat însã faptul,
sugestiv pentru tendinþa de utilizare a sondajelor ca arme de convingere ºi persuasiune
electoralã, cã spaþiile de publicitate închiriate
de partide politice în ziare ºi la televiziuni nu
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prezentau întotdeauna mesaje sau programe
electorale, ci ºi sondaje de opinie. Acest rãzboi mediatic prezenta favorit un partid sau un
altul, în funcþie de cei ce închiriau spaþiul
respectiv, pentru un anumit segment electoral
în intenþia polarizãrii, concentrãrii voturilor
pentru un candidat la preºedinþie sau un
partid, folosindu-se uneori ºi de tema duºmanului sau pericolului comun. Aceste manevre
s-au fãcut prin intermediul sondajelor, este
drept «plasate» de Birourile de campanie, însã
nu este mai puþin adevãrat cã fãrã sau chiar cu
complicitatea institutelor de sondare, aceste
sondaje au încercat influenþarea electorilor
prin manipularea unor date reputate a fi
obiective, reale. În fapt, de multe ori aceste
date nu erau reale, însã încercau sã creeze
realitatea într-un mod oneros. Altfel nu ne
putem explica cum o alianþã politicã care nu a
trecut în cele din urmã pragul electoral era
vãzutã în unele sondaje cã l-ar surmonta fãrã
probleme, sau cum unii candidaþi sau partide
s-au «dezumflat» sau «umflat» considerabil
dupã alegeri în funcþie de sondaje.
Totuºi, ºi lipsa de reacþie a celor ce au
asistat la acest spectacol este surprinzãtoare.
Ea poate fi pusã pe seama obiºnuinþei sau a
internalizãrii unor astfel de jocuri generalizate
în practica româneascã. Aceasta echivaleazã
însã cu acceptarea tacitã ºi eventual speranþa
extragerii unui beneficiu, ceea ce revine la o
situaþie de complicitate nemãrturisitã sau resemnarea nedisimulatã. Aºa cum a demonstrat-o
contextul electoral din noiembrie 2000 este
totuºi momentul unei dezbateri pe aceastã
temã.
Trebuie privite totuºi ºi limitele
sondajelor. Pe de-o parte, electoratul român în
perioada postdecembristã este în genere
volatil, insuficient fidelizat, numãrul «electorilor captivi» fiind relativ redus în
comparaþie cu cel din þãrile cu democraþii
consolidate datoritã instabilitãþii economice,
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sociale dar ºi politice. Este astfel dificil de
mãsurat un subiect atât de variabil. Pe de altã
parte, doar o micã parte din electori par a fi
influenþaþi de sondajele electorale. În sprijinul
acestei idei vine ºi faptul cã deºi sondajele pot
juca drept stimulente pentru determinarea
concentrãrii voturilor pentru un anumit partid
dintr-o zonã politicã, mulþi electori au votat
cu partide creditate cu puþine ºanse în sondaje
(deºi ne putem întreba în continuare pânã
unde se întinde influenþa sondajelor asupra
celor care s-au reorientat spre o opþiune
second best ºi au abandonat prima opþiune din
pragmatism).
Votul util, adicã votul pentru partide
care sunt creditate cu ºanse sã acceadã în
Parlament ºi sã aibã un cuvânt de spus în forul
legislativ ºi eventual în executiv, a fost relativ
constant, comparat cu cel de la alegerile
parlamentare din 1996. Deºi legea electoralã,
Legea 68 din 1992, a fost modificatã în sensul
ridicãrii pragului electoral atât pentru formaþiuni politice (de la 3% la 5%), cât ºi pentru
alianþe de partide (între o plajã de 5% pânã la
10%), ceea ce venea în sensul încurajãrii
votului util, un numãr de sufragii apropiat a
fost redistribuit la alegerile din 2000 ºi la cele
din 1996. În 1996, aproximativ 20% din
voturi erau reorientate de la partidele care nu
depãºiserã pragul electoral spre partidele
parlamentare, cetãþenii care votaserã neputând controla ulterior traiectoria votului lor în
nici un fel. Aceastã proporþie s-a situat în
noiembrie 2000 la 19,94% la alegerile pentru
Senat ºi la 23,18% la alegerile pentru Camera
Deputaþilor. Sub aceastã rezervã a modificãrii
pragului electoral, reiese cã sondajele de
opinie nu au influenþat atât de mult voturile,
deºi votul diferenþiat pentru cele douã Camere
poate revela de multe ori un vot pentru
partidul preferat ºi un vot pentru un alt partid
agreat ºi creditat în acelaºi timp cu ºanse de
reprezentare ºi potenþialã decizie. De altfel, la
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aceste alegeri s-a remarcat aceeaºi tendinþã ca ºi
în 1996: existenþa a douã forþe politice care se
detaºeazã electoral de restul partidelor
parlamentare.
Responsabilitate ºi corectitudine în
sondaje
Totuºi, dacã oamenii politici se pot uita
în fiecare dimineaþã în oglindã ºi pot vedea dacã
imaginea lor se calcheazã peste cea datã de
institutele de sondaje, în principiu revelatoare ale
dorinþelor, nevoilor, aspiraþiilor celor ce i-au ales,
trebuie ca aceastã oglindã, pentru a fi una în care
sã merite sã-þi rezervi timpul sã te uiþi, sã nu
deformeze sau rãstoarne imaginea opiniei
publice, cel puþin nu intenþionat sau interesat. În
statele occidentale sondajele politice sunt în
genere depozitarele încrederii generale, iar marja
de eroare nu este eroarea în sine precum stau
lucrurile adesea la noi.
În România, puþini sunt cei care nu
trateazã sondajele cu rezerve. Practica sondajului
electoral dublu este din pãcate o cutumã
înrãdãcinatã deja: de multe ori, sondajele reale
sunt pentru comanditar, cele transformate în
interesul acestuia sunt pentru adversari ºi
influenþarea opiniei publice. Ceea ce poate
surprinde este supravieþuirea unor instituþii de
sondare a opiniei publice care deºi au fãcut
greºeli de apreciere imense uneori ºi probate de
rezultatul scrutinului se menþin in business ºi
prosperã. Sã ne gândim doar la alegerile
prezidenþiale din 1996, când nu a fost vorba de o
manipulare sau de un câºtig al institutului care a
dat câºtigãtor confortabil alt candidat  voturile,
proba materialã, fiind deja în urnã , ci de erori
de operare cu uneltele sondajului.
Mirarea poate ar trebui sã se opreascã
aici cãci aceste instituþii sunt mai puþin puse sub
semnul sancþiunii decât obiectul mãsurãtorii lor:
partidele ºi oamenii care le populeazã nu sunt
beneficiarii clemenþei opiniei publice, ceea ce nu

se poate spune despre institutele de sondare care
nu au a se supune decât legilor pieþei, insuficient
încimentatã la noi încã, ºi creditatã uneori a fi
panaceu ºi unic regulator. În acest sens, partidele
trebuie sã acþioneze mult mai responsabil decât
institutele de sondaje sau presa pentru cã sunt
mai expuse sancþiunilor politice prin natura
activitãþii lor cu impact mai puternic ºi mai direct
asupra vieþii cetãþenilor. Ceea ce revine la
afirmarea necesitãþii partidelor politice ºi la lipsa
de alternativã: soluþia este continua adaptare a
partidelor sub presiunea opiniei publice, a media
ºi a sondajelor, ºi nu dispariþia sau atrofierea lor,
cum ideea este acreditatã, de altfel deloc
neinteresat, de media în special. Pentru cã
scãderea în influenþã a partidelor politice
echivaleazã cu creºterea în influenþã a mediei ºi
sondajelor, instituþii mult mai greu de controlat ºi
sancþionat de cãtre cetãþeni.
Cu toatã încrederea în piaþã ºi în forþa ei
de a cerne lucrurile, ingineriile sondajelor la noi
demonstreazã cã dispreþul faþã de reguli oneste,
neprofesionalismul se pot acomoda cu piaþa,
dacã aceasta este the only game in town. Pentru
moment cel puþin credibilitatea ºi moralitatea
sunt sacrificate constant pentru profit ºi
aranjamente interesate. Instrument de influenþare, pervertire ºi deformare de cele mai multe ori
la noi, sondajul electoral este pus sub umbrela
ipocritã a informãrii electorilor ºi oamenilor
politici pentru ca aceºtia sã ia decizii mai bune.
Acest lucru este util ºi sondajele
contribuie într-adevãr la cunoaºterea tendinþelor
ºi realitãþilor din societate, mai ales atunci când
este vorba de sondaje care reflectã ºi reveleazã
sincer dorinþele, necesitãþile, aspiraþiile,
percepþiile cetãþenilor. Însã sondajele care îºi
propun sã mãsoare în intervalul electoral nivelul
intenþiilor de vot par a fi de cele mai multe ori
orientate în funcþie de un parti pris ºi astfel
deturnate de la scopul lor.
Trebuie însã spus cã se impune o
distincþie între institutele de sondare serioase sau
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cele care vãdesc o preocupare pentru
obiectivitate ºi credibilitate ºi institutele de
sondare «ciupercã» care nu apar însã dupã
ploaie, ci înainte de alegeri, dupã care practic îºi
leagã existenþa de momentul care le poate hrãni.
Trebuie însã ca acele institute serioase sã nu intre
în logica unor practici care sã le menþinã cu orice
preþ în lupta concurenþialã cu celelalte institute
de sondare gata sã îºi ofere serviciile asemenea
mercenarilor ºi sã valorizeze mai mult credibilitatea pe termen lung.
Pentru aceasta trebuie gândite unele
mãsuri care sã introducã o rigurozitate ºi o
corectitudine sporite asemenea celor instituite
pentru presã ºi în special televiziune la aceste
alegeri. Instituirea unor reguli ºi sancþiuni clare
de naturã sã confere un cadru civilizat ºi obiectiv
de dezbatere ºi confruntare de idei ºi programe
pentru dezbaterile televizate a redus din bâlciul
prezent cu aceste ocazii la alegerile precedente ºi
a prezentat mai credibil clasa politicã, canalizatã
sau încurajatã nu spre înfruntare ºi spectacol, ci
spre identificarea problemelor ºi prezentarea
soluþiilor, chiar dacã aceastã evoluþie nu a
mulþumit în mod evident apetitul natural pentru
senzaþional al mediei.
Un posibil remediu, care ca ºi în cazul
problemei facþiunilor în Federalist Papers nu
poate fi mai rãu decât boala însãºi, adicã
eradicarea cauzei problemei, stã în fixarea unui
cadru mai clar privind unele aspecte esenþiale
pentru un control al institutelor de sondare.
Instrumentele ar putea fi cel puþin trei. Primul, o
transparenþã a fondurilor, a originii ºi a nivelului
acestora. Se va putea vedea astfel clar cine
finanþeazã ºi în plus s-ar face legãtura cu
transparenþa reclamatã a fondurilor utilizate în
campanie de partidele politice. Al doilea,
obligativitatea anunþãrii odatã cu rezultatele
sondajului a celui care l-a comandat, cu
precizarea dacã este cazul, în ceea ce priveºte
fundaþiile, asociaþiile, institutele, a proximitãþii
faþã de o anumitã formaþiune politicã. Astfel,
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electorul ar fi corect informat, deziderat împãrtãºit ºi de toate mijloacele de informare în masã.
Al treilea, o autoritate care sã nu fie doar
«colegialã» (un colegiu al Institutelor de sondare
ar fi tot atât de înclinat spre sancþionarea
membrilor breslei ca ºi Colegiul medicilor sau
Consiliul avocaþilor) care sã acrediteze ºi sã
supravegheze activitãþile institutelor de sondare,
aºa cum presa de exemplu trebuie sã respecte
anumite norme predictibile, generale ºi echidistante. Aceasta nu înseamnã cenzurã, ci
corectitudine.
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CINE NE CITEªTE:
Citesc cu mare plãcere Sfera Politicii
fiindcã de multe ori, prin analizele sale
eretice ºi iconoclaste îmi contrazice
multe idei primite necritic ºi-mi lumineazã
cotloanele spirituale unde se strâng platitudinile auzite sau citite în grabã în alte
pãrþi.
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Paradigme, Parademonstraþii,
Paratrãsnete (IV)
MICHAEL SHAFIR
5. Paratrãsnete
Ar mai rãmîne de lãmurit un mister.
Cum se face cã România literarã pune la
dispoziþia doamnei Vrancea acele douãsprezece pagini întregi pentru a-ºi debita teoriile
conspirative cu instrumente ale cãror
veridicitate ºi probitate ºtiinþificã le-am analizat mai sus? Nu numai cã o face, dar
iniþiativa aparþine, cum remarcam, însuºi
directorului revistei. Publicarea de cãtre
subsemnatul a articolului O tragicomedie în
desfãºurare?, în care domnul Manolescu ºi
cîþiva din apropiaþii ºi colaboratorii revistei
erau direct vizaþi, constituie numai o parte a
explicaþiei. ªi nu cea mai importantã. La urma
urmei, cum aflãm de la însãºi doamna Vrancea, revista 22 (simþindu-se nejustificat
plasatã în aceeaºi categorie cu România
literarã) o înºtiinþase cu entuziasm cã va
publica articolul, pentru ca, în cele din urmã,
sã accepte spre publicare numai acel capitol
care se referea la falsul comis de subsemnatul în cestiunea Petrovici. Avertizatã
(presupun) de multiplele aberaþii din celelalte
pãrþi ale articolului, doamna Gabriela Adameºteanu s-a rãzgîndit. Spun presupun deºi,
potrivit altei aberaþii a autoarei de la Ierusalim
specializatã în depistarea comploturilor, ar
trebui sã ºtiu, deoarece aº avea informatori
chiar în sînul publicaþiei Grupului pentru
Dialog Social.1
Cum o fi aflat, însã, domnul Mano-

lescu, de intenþia revistei Dialog de a publica
articolul doamnei Vrancea, cerînd sã i se acorde ºi domniei sale dreptul de a-l reproduce?
Secretul nu e chiar imposibil de descifrat. El
se numeºte Monica Lovinescu, colaboratoare
constantã a României literare ºi  pentru
motivele specificate în citatul din Goma reprodus mai sus în legãturã cu falsul cãlinescian  veºnic îndatoratã doamnei Vrancea
pentru acel splendid volum de reabilitare a
pãrintelui sãu.2 Aºadar, la România literarã
doamna Vrancea se bucurã de un vajnic
sprijinitor, care o apãrã de orice trãsnet ºi este
dispus sã-i aplaude orice trãsnaie. Influenþa
acestei directoare de conºtiinþã asupra
revistei este de netãgãduit, tot aºa cum de
netãgãduit îi sînt meritele acumulate înainte
de 1989. Pentru elucidarea acestei influenþe aº
avea nevoie de prea multe pagini. Invit, însã,
cititorul dispus sã o facã, la un exerciþiu
amuzant: sã extragã trei-patru expresii
cheie din articolele publicate de Monica
Lovinescu în (sã spunem) ultimii trei-patru
ani ºi sã verifice apoi frecvenþa aceloraºi
expresii  ca sã nu mai vorbim de idei  în
editorialele domnului Manolescu, în articolele domnului adjunct Gabriel Dimisianu ºi
ale altor colaboratori permanenþi ai revistei.
Eu am fãcut-o, ºi poate cîndva voi scrie ceva
despre noua (ºi nu mai puþin nociva) limbã
de lemn a post-comunismului românesc.
Nu cad, însã, în pãcatul pe care îl
atribui doamnei Vrancea (ºi nu numai)? Nu
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devin ºi eu o victimã-agresor a paradigmei
conspiraþioniste care dominã articolele în
cestie ale domnilor Manolescu ºi Tudoran?
Nu, pentru cã, spre deosebire de domniile lor,
nu cred cã am de a face cu nici un fel de
conspiraþie mondialã anti-shafiricã, ºi nici
mãcar cu una în care subsemnatului i se
atribuie un rol mai secundar, el nefiind decît
unul din înþelepþii Sionului, alãturi de (în
primul rînd) Norman Manea ºi (mai apoi) un
Radu Ioanid, un Leon Volovici, o Alexandra
Laignel-Lavastine, un Edgar Reichmann ºi
(last but by no means least) insignifiantul
George Voicu, sau marxizatul bourdieuist
Mihai Dinu Gheorghiu, care nici mãcar nu au
scuza alogenismului. Cred, în schimb, cã
avem de-a face cu încã unul dintre multiplele
ºi naturalele grupuri de afinitate existente
sub orice regim politic. Aº fi înclinat sã
folosesc chiar termenul de comunitate epistemicã dacã el nu ar implica, totuºi, o oarecare tangenþialitate cu probitatea ºtiinþificã.
Iatã de ce nu pot folosi acest termen:
într-un articol al Monicãi Lovinescu din
septembrie 1999, Coerenþa unui fals în
desfãºurare este calificat drept un studiu de
referinþã, care rãspunde întrebãrii de ce
antisemitismul este cãutat nu acolo unde
existã, ºi din plin... ci este atribuit unor
democraþi notorii ca Nicolae Manolescu sau
Dorin Tudoran, în ultima vreme chiar ºi lui
Horia Patapievici. Problema, scrie doamna
Lovinescu, nu mai poate fi pusã de acum
înainte eludîndu-l.3 Adicã, eludînd articolul
Ilenei Vrancea. Doamna Lovinescu are
dreptate. Studiul Ilenei Vrancea trebuie sã
devinã unul de referinþã. Orice student, la
orice facultate  de la agronomie la zootehnie,
trecînd prin literaturã, ºtiinþe politice ºi
sociologie  va trebui sã înveþe ce nu este
permis într-o lucrare ºtiinþificã: ignorarea ºi
falsificarea surselor, fabricarea citatelor ºi/sau
omiterea lor în context, în fine, o lipsã
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elementarã a noþiunilor ºtiinþifice de bazã
folosite ºi  mai grav  criticate cu tupeu.
Cît de mult am ascuns antisemitismul
grupului România Mare s-a vãzut deja cu
prisosinþã. Am arãtat, de asemenea, de ce
antisemitismul care a început sã se facã simþit
în paginile României literare îºi meritã pe
deplin denumirea de rinocerizare, fenomen
care îºi are (nu-i aºa?) o fazã incipientã ºi una
epidemicã. O tragicomedie se ocupa mai
degrabã de prima decît de cea de a doua fazã.
Între timp, ne-am apropiat simþitor ºi de a
doua, în cursul campaniei lansate dupã
publicarea inexactei recenzii a lui Reichmann
la articolul lui George Voicu. Rinocerita l-a
atins în aceastã a doua perioadã ºi pe un
V.Popovici, consul la Marsilia consolat la
Paris, care dupã multiple delaþiuni avîndu-i
þintã pe Voicu, dar ºi pe Alexandra LaignelLavastine, conclude: te întrebi atunci cum sã
nu dai crezare demonstraþiei recente a Ilenei
Vrancea?4 Rãspunsul la întrebarea popovicianã e uluitor de simplu: citind, domnule
Popovici, citind! Eventual, citind chiar din cei
pe care îi citeazã (dar nu aplicã) Monica
Lovinescu însãºi. Rãul, scrie Monica Lovinescu parafrazîndu-l pe André Glucksmann,
trebuie privit în faþã cu vigilenþã, atunci cînd
se aflã în faza sa incipientã, spre a se lupta din
timp împotriva lui.5
Pentru doamna Lovinescu, însã, atunci cînd operaþia se aplicã  ca sã folosesc sintagma lui Paul Goma  celor mai iubiþi copii
(spirituali),6 ea devine un atac asupra unor
democraþi notorii. Drept care ºi G. [Sancho]
Dimisianu, vajnicul etern adjunct ºi  cum o
aratã Goma  autor de nenumãrate nesemnate
editoriale din România literarã pe linie de
partid ºi de stat  calificã ºi el studiul Ilenei
Vrancea drept memorabil (este!) ºi cu
argumente de nedislocat.7 Fostul membru
BOB se gãseºte sã dea, de asemenea, lecþii de
anti-comunism lui Mihai Dinu Gheorghiu8,
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amnezia fiind  pentru a-l cita pe Goma
pentru a treia oarã în acelaºi paragraf  o
maladie nu tocmai rarã între mînuitorii
condeiului din România post-comunistã. Cã
domnul Dimisianu se cam simte cu musca pe
cãciulã, e de înþeles. Cã trecutul revistei în
perioada ceauºistã este totuºi mai mult decît
onorabil, aºa cum o afirmã, am susþinut ºi eu,
chiar în O tragicomedie. Argumentînd de
la distanþã cu subsemnatul, domnul
Dimisianu scrie: Dar astea au fost ieri, poate
cineva replica, pe cînd azi... Azi, adicã în
aceºti ultimi zece ani, România literarã nu a
fãcut altceva decît sã continue, sã amplifice ºi
sã dinamizeze, în condiþiile libertãþii de exprimare, lupta dusã ºi înainte pentru susþinerea
valorilor autentice ale culturii, pentru
apãrarea valorilor democratice, sã se opunã
energic, prin reacþie reflexã, imediatã, recrudescenþei naþionalismului xenofob, angajînd
dure polemici cu acesta, dupã cum colecþia
revistei o poate oricînd proba. Unde a fãcut-o?
La Revista revistelor, rubricã ce întruneºte
consensul redacþional, în rubricile permanente ale unor colaboratori acuzaþi aiuritor,
tocmai ei, de rinocerizare (Mihai Zamfir9,
Dorin Tudoran) ºi, nu în ultimul rînd, în
editorialele directorului publicaþiei supus ºi el
aceleiaºi stigmatizãri.10
Mãi, sã fie!  pentru a folosi de data
asta sintagma unui alt mare filosemit,  l-am
numit pe Constantin Þoiu. ªi eu care tot caut
sã vãd cînd, unde ºi mai ales cum a scris
Cronicarul Dimisianu despre revista legionarã Puncte cardinale de la Sibiu, în schimb îl
gãsesc pe Rãzvan Codrescu, redactor-ºef al
sus-numitei publicaþii ºi autor al cîtorva
volume ultra-tradiþionalist-legionaroide publicat în România literarã, ºi devenit în felul
acesta (nu-i aºa?) respectabil. Am vãzut,
într-adevãr, polemici dure cu România
mare sau Atac la persoanã, dar a polemiza cu
aceste publicaþii a devenit un exerciþiu banal.

Unde a avut Cronicarul o reacþie reflexã,
imediatã, la propunerea senatorului þãrãnist
Ion Moisin din iunie 1999 de a-l reabilita juridic pe Ion Antonescu (de doamna Vrancea ce
sã mai vorbim, memoria-i selectivã ºi bibliografia-i memorabilã marcînd numai
încercãrile de reabilitare antonescianã venite
de la stînga)? Nici la recenta (iunie 2000)
dezvelire a statuii dictatorului într-un cimitir
(al eroilor!) din Iaºi nu l-am prea vãzut
reacþionînd! ªi lista e lungã, dar domnul
Dimisianu mã preocupã numai tangenþial în
acest context.
Sã revenim, deci, la paratrãsnetul
parizian. Îi datorez, scriam în O tragicomedie în desfãºurare?, prea multe Monicãi
Lovinescu pentru a intra în orice polemicã cu
ea. Poate am sã scriu o datã ºi ce îi datorez.
Acum mã mulþumesc sã menþionez materiale
puse la dispoziþie pentru lucrarea de doctorat
ºi (mai ales) faptul cã datoritã soþilor Ierunca
l-am cunoscut pe Dumitru Þepeneag, al cãrui
rol în disidenþa anilor 60-70 este cu atît mai
repede ºi convenabil uitat cu cît i se fabricã
înlocuitori care pe atunci stãteau frumos în
bãncile lor de rezistenþi prin culturã. Fãrã
ajutorul lui Þepeneag, fãrã nenumãratele ore
petrecute în compania sa fie bãtînd strãzile
Parisului, fie acasã la Mihnea Berindei ºi în
alte locuri, fãrã corespondenþa dintre noi,
niciodatã nu aº fi reuºit sã-mi elaborez
lucrarea de doctorat. Le mai datorez monicilor  cum îi numea Paul Goma  ºi faptul
cã l-am cunoscut pe acesta din urmã. ªi nu
regret nici un moment cã l-am cunoscut, mã
grãbesc sã adaug.
Dar nu datorez, nici Monicãi Lovinescu ºi nimãnui altcuiva, o convertire. Nici
la repulsia faþã de comunism, pe care o aveam
mult înainte de a ºti cine e doamna Lovinescu,
ºi cu atît mai puþin datorez o eventualã
convertire la altã religie. Nu sînt, deci, dispus,
sã întorc celãlalt obraz ºi dacã doamna
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Lovinescu a gãsit de cuviinþã sã iasã din
umbrã pentru a interveni în polemica rinocerizãrii, m-a absolvit implicit de angajamentul pe care mi-l luasem.
N-am s-o întreb pe Monica Lovinescu
cum explicã aplauzele la scenã deschisã
pentru Ileana Vrancea, care se referã injurios
ºi fals în Coerenþa la cîteva lucrãri ale
subsemnatului elogios menþionate la timpul
lor în Limite. Nu o fac, deoarece unul dintre
criteriile de bazã dupã care Monica Lovinescu
judecã merite sau lipsa lor este cel al
prieteniei. Despre aplicarea acestui criteriu
a scris (ºi bine!) Paul Goma. M-am numãrat,
la timpul meu, dacã nu printre prieteni, cel
puþin printre amici. Cum soþii Ierunca îmi
mãrturisiserã cã nu stau prea bine cu limba
englezã, nu puteam sã atribui prea mare
importanþã acelor elogioase menþiuni.
Altfel stau lucrurile cînd este vorba de
Ileana Vrancea, cum s-a vãzut din citatul din
Goma referitor la falsul cãlinescian. De
altfel, elogierea Ilenei Vrancea în paginile
României literare nu a trebuit sã aºtepte
izbucnirea polemicii rinocerizãrii.11 Pînã
aici  slãbiciuni omeneºti, chiar dacã ele
frizeazã cîteodatã ridicolul. Astfel, aflãm de
la Monica Lovinescu cã s-ar fi putut
întîmpla  ca Nicolae Manolescu sã devinã
persecutat de regim, deºi, cum se vede nevoitã
sã admitã, el aparþinea acelei categorii de ai
noºtri care cu prea rare excepþii [nu erau]
deloc disidenþi, dar în plan de culturã [erau
totuºi] opuºi exigenþelor puterii. S-ar fi putut
[întîmpla], dar iaca nu s-a... S-a, însã,
altceva. S-a stabilit o îndelungatã complicitate, cum bine formuleazã lucrurile Monica
Lovinescu.12 Iar aceastã complicitate o va face
pe Monica Lovinescu sã cadã (la împlinirea 
mulþi înainte  a 60 de ani de cãtre Manolescu) atît de mult în admiraþia literatului
devenit ºi dez-venit ºef de formaþiune
politicã, încît sã scrie partid cu P mare cînd
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se referea la rãposatul PAC! Trecuserã
aproape nouã ani de cînd cuvîntul apãruse sub
aceastã formã în România literarã.13
Tot amiciþia este cea care o determinã pe Monica Lovinescu sã declanºeze
campania împotriva lui Norman Manea în
martie 1992. De data aceasta este vorba de
amiciþia cu Mircea Eliade, care decedase cu
patru ani în urmã. S-a scurs multã, mult prea
multã, cernealã pe marginea acestui subiect ºi
a articolului Felix Culpa, publicat de Manea
în The New Republic din 5 August 1991 ºi
republicat într-o proastã traducere în revista
22, nr. 6, 1992. Cînd Manea va recidiva (tot
în The New Republic) în aprilie 1998 ºi revista
22 va publica eseul Incompatibilitãþile în
luna iunie a aceluiaºi an, soþii Ierunca (este
secretul lui Polichinelle) vor demisiona din
colegiul de redacþie  o formã nu chiar
originalã a deficitului de democraþie de care
Monica Lovinescu îi acuzã pe alþii. O practicaserã ºi tovarãºii de drum ai comuniºtilor
imediat dupã 1944  e drept, de la distanþe
mai mici. Dar numai geografic mai mici.
Cu excepþia lui Paul Goma ºi a amicului sãu de corespondenþã Alexandru
László,14 nimeni nu a observat în eseul
publicat în 1992 flagranta contradicþie dintre
argumentele cu care Monica Lovinescu îl
apãra pe Mircea Eliade, pe de o parte, ºi cele
cu care avea sã-i atace pe criticii acestuia, pe
de alta. Primul argument: dacã Eliade ar fi
admis în multiplele-i scrieri autobiografice
trecutul sãu legionar, orice carierã intelectualã
în Occidentul dominat de stîngism ar fi
devenit imposibilã.15 Las la o parte inexactitatea afirmaþiei  la urma urmei, admiterea
aceleiaºi culpe de cãtre Cioran i-a sporit
popularitatea,  mã refer însã la argumentul în
sine, provenit din pana unei autoare care nu
înceteazã sã denunþe colaboraþionismul unor
Mihail Sadoveanu, George Cãlinescu, Tudor
Vianu. Cum bine sintetizeazã László: din
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douã una; ori Monica Lovinescu este mai
interesatã sã priveascã adevãrul conjunctural al evoluþiei cuiva în carierã, ori este
preocupatã de exprimarea adevãrului nud al
faptelor? (Dar chiar acceptînd premisele
apãrãtoarei lui Mircea Eliade, vin astãzi ºi mã
întreb: cum ar fi putut istoricul religiilor sã-ºi
prejudicieze cariera intelectualã, dacã ar fi
schiþat o cît de micã dezaprobare a ideologiei
legionare în jurnalul sãu intim bunãoarã,
publicabil postum?!).
Al doilea argument major: dupã 1989
nu era momentul ca atenþia sã fie îndreptatã
cãtre trecutul fascist sau fascizant al
României. Îþi vine, scria Monica Lovinescu,
sã stai ºi sã te întrebi dacã nu cumva eºti
victima unei halucinaþii. Nu cumva România
a stat ea vreo jumãtate de veac sub o stãpînire
legionarã iar comuniºtii sînt aceia care au
deþinut puterea doar cîteva luni de zile ºi apoi,
bãgaþi la închisoare de Antonescu, n-au mai
ieºit decît prin 1964 din temniþe? Nu cumva
am visat, ºi tot Estul European a scãpat din
1999 încoace, nu de teroarea comunistã, ci de
cea fascistã?. Ca ºi cum, sub comuniºti,
subiectul fascismului ar fi fost de mult
analizat ºi elucidat, ca ºi cum ambele
elucidãri nu ar fi fost atît necesare cît ºi
posibile. Cine argumenta, deci, în 1992, în
favoarea unui monopol al suferinþei?
Manea sau Monica Lovinescu?
Dar acest lucru nu o va împiedica sã-l
atace (fãrã a-i pomeni numele) pe Z.Ornea,
autorul unei lucrãri de referinþã despre anii
treizeci din care Eliade nu iese tocmai curat,16
pentru a fi venit în apãrarea lui Vianu ºi
Cãlinescu, scriind indignatã: E momentul de
a pune în chestiune întreaga operã literarã ºi
ºtiinþificã a lui Mircea Eliade întinzîndu-se pe
vreo 60 de ani  ºi cam tot atîtea scrieri  din
pricina a vreo zece sau douãzeci de articole
publicate de-a lungul unui an sau doi. Nu este
însã momentul de a ne ocupa de cei care au

fãcut propaganda regimului comunist în timp
ce închisorile þãrii gemeau de nevinovaþi, iar
cultura româneascã era decapitatã?17 Iar
Manolescu va relua variaþiunile pe temã de
cîteva ori.
Ba da, doamnã ºi domnule, este
momentul de a face ambele. Dar cu bunã
credinþã. Monica Lovinescu, însã, nu dã
dovadã de ea. I-o reproºeazã ºi Alain Paruit,
într-o recentã scrisoare deschisã publicatã în
Contemporanul  Ideea europeanã (ºi
democratic refuzatã de România literarã).
Monica Lovinescu dezinformeazã, scrie
fostul ei colaborator de la Paris ºi excelent
traducãtor al majoritãþii operelor disidenþilor
români ajunºi pe meleaguri franceze. Faci,
Monica, o diversiune de tipul celor pe care le
îndrãgeau dialecticienii marxiºti, scrie
Paruit referindu-se la articolul Marea Paradã, în care Lovinescu comenteazã ultima
carte a lui Jean-François Revel.18 Asemenea
acelor dialecticieni, scrie autorul scrisorii,
cînd se discuta un subiect ce nu le convenea,
aduceau altul pe tapet. Ciudat: vorbeºti de
datoria memoriei, dar îi pui graniþe, încerci
s-o îngrãdeºti, s-o limitezi la unul din cele
douã totalitarisme ale secolului... Nu, Monica.
Ambele trebuie enunþate, iarãºi ºi iarãºi.
Condamnarea unuia nu exclude condamnarea
celuilalt, dimpotrivã. De altfel, contrar
afirmaþiilor pe care le faci aici ºi în alte
articole recente, de mulþi ani imensa
majoritate a intelectualilor francezi, fie ei de
dreapta sau de stînga, le condamnã deopotrivã.
Monica Lovinescu, într-adevãr,
dezinformeazã. ªi aici, îmi este teamã, se
întîlneºte pe acelaºi plan operaþional, dacã
nu ºi intelectual, cu Ileana Vrancea. Þepeneag
îl contrazicea pe drept pe Voicu, arãtînd cã nu
Gabriel Liiceanu, ci Monica Lovinescu se aflã
în spatele minimalizãrilor Holocaustului în
România ºi/sau a punerii semnului de egali-
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tate între ele19. Monica Lovinescu citeazã cu
înverºunare din Trecutul unei iluzii (ºi bine
face) dar niciodatã din faimoasa corespondenþã pe care François Furet o poartã cu Ernst
Nolte, din distanþarea lui faþã de încercãrile
istoricului german de a prezenta antisemitismul drept o reacþie raþionalã a lui Hitler
la, pasãmite, iudeo-bolºevism. ªi nu este de
mirare. Cum ar fi putut altfel sãri în apãrarea
unor notorii democraþi care acuzã evreimea
(mondialã sau fost-localã) de monopolizarea
suferinþei dacã ar produce un citat care
afirmã cã noþiunea totalitarismului, deºi
permite compararea comparabilului între
regimurile lui Hitler ºi Stalin, este incapabilã
de a explica originile lor atît de diferite?20
Dar în faþa afirmaþiei lui Furet cã poziþia lui
Nolte mascheazã ceea ce fiecãrui regim
fascist îi este endogen ºi particular ºi cã
elementele culturale pe care [aceste regimuri] ºi le-au asumat drept doctrinã au
antecedat rãzboiul din 1914, deci ºi revoluþia
din octombrie? Pentru ca, în continuare,
Furet sã scrie cãtre Nolte: Afirmaþia [dumneavoastrã] cum cã Gulagul a precedat
Auschwitzului nu este falsã ºi nici lipsitã de
semnificaþie. Dar ea nu poate avea sensul unei
legãturi cauzã-efect.21 Antisemitismul, mai
adaugã istoricul francez, este o pasiune
strãinã de Revoluþia rusã (chiar dacã, într-un
stadiu ulterior, va fi folosit de Stalin), ºi nu
cred cã în cuvintele lui Hitler vom putea gãsi
acea asemãnare între exterminarea chiaburilor
ºi cea a evreilor pe care o schiþaþi. Ca ºi
dumneavoastrã, gãsesc cã o istorie paralelã a
bolºevismului ºi a fascismului este necesarã
pentru înþelegerea secolului XX european, dar
ea nu trebuie sã punã în umbrã ceea ce este
specific pasiunilor fiecãruia ºi crimelor
fiecãruia.22 Nici mai mult, nici mai puþin, nu
este ºi nu a fost vreodatã afirmat de vreun aºazis monopolist al suferinþei. În ceea ce mã
priveºte, subscriu cu douã mîini ºi la
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urmãtoarea afirmaþie a lui Furet: exterminarea evreilor constituie punctul culminant al
crimelor comise în acest secol în numele unei
ideologii politice. Este ºi Furet un propagator al monopolului asupra suferinþei?
Subscriu, de asemenea la afirmaþia cã
nimic din acest punct culminant nu poate
justifica sau scuza masacrul chiaburilor în
Rusia anilor 30, asasinarea în masã a elitelor
poloneze la Katyn ºi în alte locuri în 1940,
ororile marelui salt înainte în China sau
genocidul cambodgian. Dar, adaugã Furet,
Holocaustul evreiesc se deosebeºte, totuºi, de
celelalte întruchipãri politice ale Rãului din
douã motive. Primul este acela cã procesul
de exterminare al evreilor vizeazã bãrbaþi,
femei ºi copii numai pentru faptul cã sînt
nãscuþi ca atare, independent de orice alte
consideraþii inteligibile derivînd dintr-o luptã
pentru putere. Teroarea antisemitã [sfîrºeºte
prin] a pierde orice legãturã cu sfera politicului care a nãscut-o. Al doilea motiv, scrie
Furet, þine de caracterul poporului evreu ºi
influenþa acestui popor asupra istoriei umane
în general, ºi a celei europene în special...
Martirizîndu-l, sau încercînd sã-l distrugã,
nazismul nimiceºte însãºi civilizaþia Europei... ªi þin sã afirm cã noi, europenii, ºi nu
numai germanii, încã nu am depãºit aceastã
nenorocire, care ne va supravieþui. Formele
rememorãrii pe care [poporul evreu] le
adoptã, tipul de pedagogie pe care o inspirã,
nu sînt întotdeauna profunde, ºi el poate fi
folosit în scopuri politice. Dar ceea ce acest
popor exprimã trebuie înþeles ca fiind un
sentiment politic esenþial, împãrtãºit de
cetãþenii þãrilor democrate în acest sfîrºit de
secol.23
Poate directoarea de conºtiinþã
explica de ce nu a gãsit niciodatã de cuviinþã
sã facã mãcar aluzie la aceste citate dintr-un
favorit autor al domniei sale? Poate explica de
ce, în numele nobilului sentiment al amiciþiei
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(dar cu Platon ºi adevãrul cum mai stãm?), i-a
ascuns pînã ºi lui Goma (pe atunci apropiat
prieten) trecutul lui Eliade, de care ºtia prea
bine, deºi Goma este ºi astãzi convins cã
aflase numai în 1993?24 Dacã într-adevãr nu-l
cunoºtea, putea sã afle de acest trecut de la
Eugen Ionescu. Dar cu Eugen Ionescu avusese, potrivit propriilor mãrturisiri, deja o
experienþã puþin încurajatoare. Acesta rupsese
relaþiile cu Monica Lovinescu, ºi rupte au
rãmas vreme de aproape un deceniu. ªi
aceasta din douã motive, unul fiind acela cã
Ionescu se supãrase cã am luat partea lui
Vintilã Horia în scandalul premiului
Goncourt. Drept care am închis telefonul ºi
închis a rãmas pînã ce Marie-France [fiica
dramaturgului] mi-a devenit, pentru o vreme,
o prietenã nedespãrþitã, iar cu Eugen ºi
Rodica am reluat relaþiile de altãdatã.25
Pentru Lovinescu trecutul lui Vintilã Horia
era prea puþin important atunci cînd
România suferea de comunism. Chiar insignifiant. Cine monopoliza, deci, suferinþa,
nu din 1993, ci încã din anul de graþie 1960?
Monica Lovinescu are ºi o altã curioasã
justificare pentru aceastã atitudine: Vintilã
Horia se situa la dreapta, cu alunecãri uneori
spre extrema dreaptã, dar nu fusese niciodatã
legionar cum i se imputa acum26.
Am avea, deci, de a face cu alunecãri sau, cum vor fi ele numite mai tîrziu în
cazurile Manolescu, Tudoran ºi Liiceanu,
posibile derapaje  dar nimic mai mult.
Afirmaþia este precedatã de o apariþie
televizatã a soþilor Ierunca în Memorialul
exilului românesc, difuzat în martie 1996 ºi
repetat în octombrie 1997, potrivit lui Alexandru László. Virgil Ierunca afirma în acea
emisiune cã acuza de legionarism la adresa lui
Vintilã Horia era o minciunã sfruntatã. ªi
cei doi îºi aduc aminte nu cu puþinã mîndrie
cum au participat la dezamorsarea minciunii, ea constînd, printre alte acþiuni, în

difuzarea în presa francezã a unei fotografii a
lui Mihai Ralea, nãscocitorul campaniei
ticãloase, în uniforma Frontului Renaºterii
Naþionale al regelui Carol al II-lea. Cum
aceastã uniformã era foarte asemãnãtoare cu
cea purtatã de SS-iºti, rezultatul a fost cã
presa francezã a vuit cã acuzatorul de
fascism al lui Horia este un notoriu SS-ist,
etc., etc.27 Cu alte cuvinte, sfruntata minciunã era contracaratã de una tot atît de sfruntatã, totul fiind, s-ar zice, justificat de faptul cã
România suferea de boala comunismului.
Dar cît de sfruntatã fusese minciuna cu Vintilã Horia? Chiar dacã nu fãcuse
parte din miºcarea legionarã, el fusese autorul
unor ultra-fasciste articole în revista Sfarmã
piatrã, unde, cum descoperã László, îl numea
pe Hitler primul om politic al epocii moderne care meritã calificativul de Mare European.28 Nici A.C.Cuza, nici Nichifor Crainic
nu fãcuserã parte din miºcarea legionarã.
Presupun cã nici ei, în ochii soþilor Ierunca,
nu meritã atenþia cercetãtorului de astãzi. Ce
facem, însã, cu exegeza lui Furet despre
valorile democraþiei ºi implicita lor afectare
de felul în care este tratat Holocaustul? Le
ignorãm, iatã ce facem. Mai mult: ce exemplu
oferã modelul de conºtiinþã celor trãiþi sub
comunism ºi dispuºi, precum Nicolae Manolescu, sã emuleze orbeºte acest model? Rãspunsul se oglindeºte foarte bine în felul în
care domnul Manolescu gãseºte de cuviinþã sã
citeze din schimbul epistolar dintre Furet ºi
Nolte într-un editorial publicat în aprilie
2000, ºi în concluziile pe care le trage din
acest citat, aºa cum o aratã din nou
Þepeneag.29 Adicã lãsînd la o parte tot ce ar
incomoda teza cu pricina. Tel maître, tel
valet. Sau mai neaoº, cum e turcul, ºi
pistolul. Iar turcul inspirã ºi apoi aplaudã
felul în care pistolul gãseºte de cuviinþã sã
trateze complicata chestiune a multiculturalismului în America ºi aiurea.30
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Dar de data aceasta, elevul îºi depãºeºte profesorul. Dacã Monica Lovinescu
(de pe o poziþie iacobinã tipic francezã ºi de
mult depãºitã în teoriile moderne ale
democraþiei) este convinsã cã democraþia se
reduce la egalitatea în drepturi a minoritãþilor
cu majoritarii (atît micuþul Dupont cît ºi
micuþul senegalez învãþînd la ºcoalã despre
nos ancêtres les gaulois), Manolescu nu
ezitã sã vorbeascã despre rasismul în sens
invers produs de multiculturalism. Liderul
unui partid care (totuºi!) îºi zice liberal,
ajunge sã condamne (într-o recentã conferinþã) teroarea minoritãþii faþã de majoritate,
una care, potrivit domniei sale, ar fi mai
periculoasã decît discriminarea tradiþionalã de
tip european, a minoritãþii de cãtre majoritate.31 La ce a dus, în cele din urmã, ultima
formã de discriminare, se ºtie prea bine.
Apocalipticul Manolescu prevede însã un
Holocaust mai groaznic  cel al rasei albe,
supusã, nu-i aºa, discriminãrii produsã de
privilegiul acordat de culoarea pielii.32 El
aratã, în aceastã conferinþã, cã în Statele Unite
încercarea de a face totul pentru a nu
discrimina pe nimeni în numele categoriei, al
sîngelui, al rasei, culturii, culorii pielii,
orientãrii sexuale a produs cea mai ciudatã
discriminare. Am avea de-a face cu un
absurd în care cel mai rãu lucru care þi se
poate întîmpla este sã fii bãrbat ºi nu femeie
sau copil, alb, celebru ºi în viaþã. De pe
înalte posturi de superioritate europeanã  fie
ele ºi periferice  domnul Manolescu observã
cã termenul de political correctness nu ar
avea cãutare în Europa. Nu specificã în care
Europã, dar toate drumurile sale europene par
a duce la o adresã din cel de-al nouãsprezecelea arondisment al marelui Bucureºti,
unde totul se citeºte cu ochii chintesenþei
regretatului  ºi imaginarului  mic Paris.
De acolo, se pare (de n-o fi din Carinthia
haiderianã), aflã domnul Manolescu cã
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multiculturalismul este în fapt un gauchism. Pînã ºi la foºtii studenþi ai domniei
sale actualmente urmînd o carierã universitarã în America, domnia sa observã conotaþii ideologice de stînga ce-i aduc aminte
de atmosfera intelectualã a Franþei din anii
50-60.33 Sancta simplicitas! Domnul
Manolescu, ale cãrui repere franceze nu îi
sînt chiar proprii, nu are habar cã multiculturalismul este combãtut în America nu
numai de pe poziþiile dreptei (ceea ce nu
este surprinzãtor), ci în special de pe poziþiile
veritabilei stîngi (nu cea pe care amicii
domniei sale precum Tudoran o descoperã în
jurul revistei The New Republic!). O stîngã
care nu vede în el decît o abilã manipulare a
claselor dominante, menitã sã dezamorseze
singurul mecanism valabil al revoluþiei 
lupta de clasã. Poate foºtii studenþi ai domniei
sale, de pe poziþiile academice pe care le deþin
acolo, sã-i procure niscaiva bibliografie. Dar
cum sã o facã, bieþii de ei, dacã la New York
librãriile sînt mai rare ºi mai greu de gãsit
decît oriunde, aºa cum decreta dupã numai
cîteva zile petrecute în metropolã? ªi tot dupã
acest scurt sejur, domnul Manolescu este
dispus sã decreteze fãrã nici un dubiu, cã în
marele oraº atît chinezul cît ºi negrul
american (aºa, la grãmada generalizatoare) nu
sînt caracterizaþi de curãþenie.34
E adevãrat cã domnul Manolescu nu a
comparat (încã?) corectitudinea politicã
americanã cu stalinismul, cum a fãcut-o
Cristian Tudor Popescu, care, cu mult înaintea
domnului profesor, deplora faptul cã în
America situaþia cea mai incomodã o are... o
persoanã care este alb, bãrbat, creºtin, heterosexual. La fiecare pas, el poate fi dat în
judecatã de copiii sãi, de negri, de femei ºi cui
îi mai trece prin cap.35 Societatea româneascã, potrivit celor afirmate de domnul Manolescu în aceeaºi conferinþã, ar fi deprinsã
numai cu mici (sic!) discriminãri tradi-
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þionale precum misoginismul sau antisemitismul latent (sic!), dar, confruntatã fiind
la ora actualã cu tot felul de importuri, s-ar
putea gãsi curînd periclitatã de moda americanã. Acestea sînt poziþiile de pe care
reformatorul Manolescu se crede capabil sã
avanseze integrarea României în structurile
occidentale!
De altfel, Manolescu ºi Cristian Tudor
Popescu au mai multe în comun decît atît.
Amîndoi s-au numãrat printre apãrãtorii lui
Roger Garaudy. Curios, dar nu am vãzut-o pe
Monica Lovinescu protestînd  tocmai ea,
care în articolul publicat în apãrarea lui Eliade
în martie 1992 în revista 22, argumenta în
favoarea introducerii în legislaþia românã a
penalitãþii negãrii Holocaustului! Da, dar
atunci negaþioniºtii se gãseau numai în
rîndurile celor rãi  Corneliu Vadim Tudor
ºi al sãu mentor Iosif Constantin Drãgan
ocupînd rangul întîi. Alta e situaþia astãzi.
Acum o gãsim pe doamna Lovinescu
argumentînd împotriva negaþionismului de
stînga cu o formulã împrumutatã de la Revel.
Ar fi vorba despre, repet, inexistenta negare a
Gulagului de cãtre ceea ce dînsa percepe ca
fiind stînga în combinaþie cu monopolizatorii [etnici ai] suferinþei. Atunci cînd ei
nu sînt chiar identici.
Am cîteva noutãþi pentru doamna
Lovinescu. Stînga a fost din totdeauna
negaþionistã. Nu numai a Gulagului, ci
chiar a Holocaustului. Aºa cum pentru
Ceauºescu, Holocaustul pe pãmînt românesc
se rezuma la atrocitãþile comise de maghiari ºi
(cîteodatã) la mult-diminuatul în proporþii
pogrom de la Iaºi sau la cel legionar de la
Bucureºti, tot aºa pentru polonezi la
Auschwitz fuseserã exterminaþi în speþã
cetãþeni polonezi. Iar pentru sovietici, dupã
ce ignoraserã mult timp Babi Yar, în urma
protestului lui Evgheni Evtuºenko se decretase cã acolo fuseserã exterminaþi grajda-

nini sovietici. Deci, nici o noutate în negaþionismul stîngii. Al veritabilei stîngi. ªi mai
am o noutate pentru doamna Lovinescu.
Potrivit lui Ghenadi Ziuganov, actualul lider
al Partidului Comunist din Federaþia Rusã,
atît numãrul victimelor Holocaustului cît ºi al
celor ale Gulagului ar fi infinit mai mic
decît cel recent al ruºilor cãzuþi pradã mizeriei
ºi foametei induse de globalizarea propagatã de agenþii mondiali ai sionismului.36
Concurenþa la cifre, aparent denunþatã drept
sinistrã ºi totuºi repetatã la infinit dupã
Stéphane Courtois, sunã cumva cunoscutã?
Dar restul?
ªi totuºi, cine poate uita cã Monica
Lovinescu fusese cel mai aprig critic al
legionarismului mascat din epoca
Ceauºescu, cã venise în apãrarea unui Norman Manea ºi unui Z.Ornea, pentru a
menþiona numai douã exemple din rîndul
celor care aveau sã-i devinã adversari? Numai
cã atunci alta era miza jocului. Orice
argument ºi oricine îl putea produce, erau
bineveniþi în lupta pentru cauzã. Cãderea
comunismului a schimbat, totuºi, realitãþile.
Miza astãzi nu este cîtuºi de puþin trecutul, ci
viitorul României. Dar viitorul, aºa cum o
aratã de atîtea ori doamna Lovinescu, trebuie
sã se debaraseze de povara trecutului.
Greºeºte. El trebuie sã se debaraseze de
poverile trecutului. De ambele.
Omeneºte, obsesia doamnei Lovinescu poate fi înþeleasã. Nimeni nu are
dreptul sã îi cearã nici sã ierte, ºi nici sã uite
oribilul asasinat al mamei sale într-o puºcãrie
comunistã. Dar unei Monica Lovinescu i se
poate pretinde asumarea unor responsabilitãþi
impersonale ºi colective, oricît de grele ar fi
ele. O directoare de conºtiinþã cu o
îndelungatã prezenþã în Occident ar avea atît
datoria transpunerii, cît ºi avantajul experienþei cãreia i-a fost martorã pe alte
meleaguri. Altfel, aº înclina sã cred cã a
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pierdut timpul în Occident. Dar poate cã
Monica Lovinescu are dreptate cînd afirmã:
N-am de ce sã mã întorc, din moment ce n-am
plecat niciodatã.37 Nu ºtiu dacã este conºtientã de implicaþiile afirmaþiei. ªtiu însã cã
nu regret cã am cunoscut-o. Dar regret nespus
de mult cã nu a rãmas... Monica Lovinescu;
sau mai bine zis, ceea ce pãrea sã fie.
Epilog în loc de concluzie
Doamna Ileana Vrancea este pãguboasã. Nu pãguboasã în sensul celebrei
balade a lui Miron Radu Paraschivescu, ci
tocmai în sensul opus. În tinereþe, domnia sa
opteazã pentru ideologia comunistã. O primã
opþiune greºitã. Se îndepãrteazã, în cele din
urmã, de sociologismul vulgar al stalinismului dîmboviþean, dar, vai, nu ºi de metodele folosite de acesta pentru combaterea
adversarului. Descoperã acum tradiþiile
democratice ale culturii ºi politicii
româneºti interbelice, dar o face cu aceeaºi
lipsã de discernãmînt critic cu care, cu numai
cîþiva ani în urmã, înfiera aceste tradiþii. O
nouã opþiune greºitã. La o vîrstã relativ
înaintatã, emigreazã, în sfîrºit, dar o face cînd
e prea tîrziu pentru a-ºi asigura o reputaþie
academicã. A treia opþiune greºitã, deoarece
evenimentele din 1989 i-ar fi putut oferi o
foarte bunã niºã între nenumãraþii apologeþi ai
interbelicului românesc. Pe meleagurile unde
se aflã, mulþi evrei de origine românã au
devenit între timp Sinai ºi Hermon ºi
Meron ºi Tabor  toate nume derivate din
înãlþimile din ºi în jurul Þãrii Sfinte. Heda
Katz, însã, se numeºte Vrancea. Izolatã ºi
frustratã, domnia sa va opta sã vadã cauzele
neîmplinirii sale în comploturi mondiale 
o paradigmã cu atît mai ridicolã cu cît reflectã
aceeaºi psihopatologie care la Bucureºti sau
Iaºi este repetat defilatã de un Ion Coja, un
Mihai Ungheanu, un Gheorghe Buzatu. Ca sã
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nu mai vorbim de ridicolul substituirii unei
drame (sau comedii) personale soartei (sau în
fine, numai imaginii) unei þãri întregi. Nu este
însã singurã în aceastã curioasã repetare a
sintagmei dai în mine  dai în Partid!. Alþii,
reacþionînd similar, au propus  vadimtudorescian  în paginile României literare
înfiinþarea unei comisii care sã cerceteze
presupuse activitãþi anti-româneºti. Sau
poate, necunoscînd propunerile similare ale
tribunului, s-au gîndit numai la reputatul
vînãtor de pseudo-comuniºti, senatorul
Joseph McCarthy.
Noroc cu nepoþii, care mai aduc o
alinare. ªi cu paratrãsnetele. Prilejul publicãrii Tragicomediei în desfãºurare de cãtre
subsemnatul în 1998, îi oferã doamnei
Vrancea ocazia de a demonstra a cui e vina.
Vizaþi direct sau indirect, ba chiar unii dintre
ei deloc vizaþi, cîþiva (nu chiar puþini) literaþi
în sau din România îmbrãþiºeazã fãrã nici o
ezitare argumente pe care numai ieri-alaltãieri
le respingeau, uneori (mi se spune) argumentînd în particular sau scrisori cu nãdufurile doamnei Vrancea contra autorului
articolului. A patra opþiune greºitã. Dar ea nu
mai este numai a doamnei Vrancea. Peste
tragicomedie a cãzut cortina mai rapid decît
o prevãzusem în 1998. Rinocerii s-au
înmulþit ºi se înmulþesc pe zi ce trece. Dar
acest lucru n-a transformat tragicomedia în
dramã. Cel mult  datã fiind lipsa de
originalitate atît faþã de precedentul istoric cît
ºi faþã de fenomene paralele în alte þãri ale
fostului bloc  într-o enormã plictisealã.
Una la care nu mai am nici cînd, ºi nici de ce
sã fiu pãrtaº. Deci  ºi totuºi în spirit de comedie shakespearianã  will [thou], for my kind
offer, when I make curtsy, bid me farewell?
(Rosalinda, epilogul din Cum vã place) 38
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Teme antisemite în discursul
public (VIII)
GEORGE VOICU
TELEOLOGIA DISCURSULUI ANTISEMIT
(1) Antisemitism fãrã antisemiþi1
sau dublu discurs
Ciudãþenia acestui discurs antisemit
este aceea cã emiþãtorii sãi nu se considerã
cîtuºi de puþin antisemiþi. În consecinþã, ei
protesteazã violent atunci cînd sînt catalogaþi
ca antisemiþi. Trucul acesta este vechi, îl
gãsim ºi la mulþi antisemiþi din perioada
interbelicã, dar în post-comunism el a devenit
cu adevãrat imperativ. Motivele unei asemenea abjurãri nu sînt greu de detectat. În
postumitatea Holocaustului, a se recunoaºte
cineva ca antisemit comportã riscuri sensibile.
Antisemitismul este interzis prin legea fundamentalã ºi, totodatã, incriminat de Codul
penal. Este poate una din raþiunile pentru care
în România post-comunistã nimeni nu se
declarã antisemit, deºi, dupã cum am vãzut,
ideile antisemite nu lipsesc.
Este aceasta, s-ar pãrea, o tipicã fugã
de situaþie, cum spun psihanaliºtii. Încape
atunci, ne-am putea întreba, vreun mecanism
de auto-respingere în aceastã reacþie? Nicidecum. Dimpotrivã, ea devine un alt prilej de
hetero-respingere, altfel spus o nouã ocazie de
antisemitism, confuz, chinuit, dar adesea paroxististic. Întoarcerea refulatului se petrece
adesea cu o vitezã uluitoare ºi poate avea
efecte devastatoare. Logica acestei reveniri
rapide a ceea ce tocmai pãruse a fi fost refulat

rezidã aºadar în consecvenþã...
Antisemitismul strident al unor
publicaþii ar fi, potrivit autorilor lui, un fel de
produs involuntar sau de efect pervers, imputabil exclusiv receptorului, care ar rãstãlmãci
în acest fel un discurs public inocent. Ba
chiar, se susþine adesea, antisemitismul trebuie atribuit celor care vãd antisemitism acolo
unde acesta nu trebuie vãzut. În consecinþã,
antisemiþi sînt consideraþi  de cãtre discursul
antisemit  Moses Rosen sau Elie Wiesel, cel
din urmã fiind taxat ºi celebru apologet al
holocaustului2. ªi ca lucrurile sã fie pe deplin clare, discursul antisemit susþine cã pur ºi
simplu antisemiþii sînt evreii înºiºi sau cã
antisemitismul este produs de evrei aºa cum
bila este secretatã de ficat3.
Cît îi priveºte pe autorii acestui
discurs, ei nu numai cã nu se recunosc antisemiþi, dar neagã orice antisemitism care s-ar
atribui românilor. Bizareria este însã cã, uneori, mesajul manifest de negare a antisemitismului nu exclude un mesaj latent de admitere a sa. Se poate gãsi o asemenea situaþie în
unele texte ale lui C. V. Tudor. Iatã un exemplu, ales practic la întîmplare:
Aici nu este vorba de antisemitism sau
de xenofobie, pe care ºi noi le condamnãm, ci de apucãturile unora de a
învinovãþi cu orice preþ poporul nostru,
care este cel mai vechi ºi cel mai nobil
popor din Europa  singurul popor
nãscut creºtin. Noi preþuim sincer
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poporul evreu, aºa cum preþuim orice
popor al Domnului, ºi nu meritãm atîta
ingratitudine.4
Se înþelege de la sine cum poate preþui
C. V. Tudor celelalte popoare în condiþiile în
care al sãu este cel mai nobil din Europa. În
sintagma utilizatã de retorul naþionalist sînt
vii toþi germenii discriminãrii. Ideea nobleþii poporului român ca urmare a genezei sale
creºtine ia alteori forme foarte apãsate:
în România nu a fost, nu este ºi nu va fi
niciodatã antisemitism, fiindcã românii
sînt un popor nobil ºi creºtin5,
decreteazã C.V. Tudor într-un alt discurs.
Dincolo însã de acest aspect,
interesant este cã mulþi antisemiþi simt nevoia
sã-ºi afiºeze preþuirea pentru poporul evreu.
Nu numai liderul PRM procedeazã astfel, ci ºi
alþi naþionaliºti radicali. Spre exemplu, într-un
articol cu vizibile tente antisemite, Gheorghe
Dumitraºcu, istoric ºi senator PDSR, scrie
despre suferinþele pe care poporul român lea avut de suportat din partea unor evrei, mai
ales în ultima sutã de ani, pentru ca peste
cîteva rînduri sã afirme: toatã viaþa am fost
un preþuitor ºi un prieten al evreilor ºi nici azi
nu sînt altfel6.
Situaþii de acest gen se pot întîlni la tot
pasul în presa care cultivã discursul naþionalist radical. Într-un articol extrem de xenofob,
care îndeamnã pur ºi simplu la violenþã rasialã
ºi etnicã, apãrut într-un alt periodic, se spune
totuºi: Repetãm, noi nu sîntem nici rasiºti,
nici fasciºti7. Autorul crede probabil cã, fãcînd aceastã precizare, va putea dejuca acuzaþia pe care singur a creat-o.
Alteori, contradicþia logicã se vede
mai bine din ansamblul materialelor unei publicaþii.
Pentru cine are urechi sã audã: noi,
românii, nu am fost niciodatã legionari,
comuniºti, naziºti, fasciºti ori altceva, ci
am fost întotdeauna o Naþiune care a
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luptat pentru independenþa naþionalã8,
se susþine într-un alt text din România Mare.
În ciuda acestei inocenþe declamate, în acelaºi
numãr de publicaþie, este gãzduit un articol
care afirmã nu numai contrariul, dar care vede
chiar în liderul PRM un legionar, îndemnîndu-i pe toþi legionarii sã-l sprijine; ºi cum
semnatarul se declarã el însuºi legionar, s-ar
deduce cã el ºtie ce spune: C. Vadim Tudor 
scrie acesta, ºi România Mare e de acord, din
moment ce-l publicã 
este SINGURUL al cãrui program, ca
sã nu zic doctrinã, se acoperã cu gîndirea
ºi simþirea legionarã. Vadim e naþionalist, ca ºi voi, Vadim e creºtin, ca ºi voi,
Vadim îºi iubeºte Þara ºi strãmoºii, ca ºi
voi. Vadim are aceiaºi duºmani, ca ºi voi,
adicã: bandiþii, canaliile, vînduþii, neromânii ºi toatã scursoarea levantinã care
se lãfãie din nou pe pãmîntul Þãrii
[majusculele aut.  n.m.]9.
Publicaþiile antisemite, pentru a
convinge cã nu sînt antisemite, nu se mãrginesc numai la a clama nu sîntem antisemite.
Faptul acesta se poate dovedi ºi prin alte
mijloace. Inexistenþa antisemitismului într-un
periodic ca România Mare (ºi, implicit, în
cadrul PRM) este probatã prin publicarea
frecventã a unor scrisori laudative (îndeosebi
pentru liderul PRM) venite din
Israel ºi
10
semnate, evident, de evrei cinstiþi , cu nume evreieºti cît mai neaoºe. Expeditorul din
Tel Aviv al unei asemenea scrisori susþine: e
o neghiobie sã se afirme cã dl TUDOR ar fi
antisemit, el e doar român patriot [majusculele aut.  n.m.]11. Cititorul urmeazã sã
deducã: dacã un evreu susþine cã liderul PRM
nu este antisemit, neîndoielnic cã aºa este.
Cu alte ocazii, se încearcã legitimarea
vederilor antisemite cu ajutorul prestigiului
autorilor lor. Dacã printre antisemiþi s-au
numãrat figuri ca Eminescu sau Nae Ionescu,
B. Pascal sau B. Franklin, N. Iorga sau Carol
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al II-lea, înseamnã  fie ºi indirect  cã
antisemitismul e ceva... nobil. În consecinþã,
ideile lor antisemite trebuie popularizate.
România Mare o face frecvent12.
Ba chiar, în bunã logicã de acest tip,
antisemitismul necesitã un anumit...
rafinament cultural. Indivizii de rînd,
neºcoliþi, neinstruiþi, nici nu pot fi antisemiþi.
O expresie a acestei idei se poate gãsi la C. T.
Popescu. Referindu-se la acuzaþia de antisemitism pe care Liga Antidefãimare din SUA
i-a adus-o lui Dumitru Dragomir, directorul ºi
patronul sãptãmînalului Atac la persoanã,
redactorul-ºef de la Adevãrul scrie:
Antisemitismul de bâlci din aceste foi în
goanã dupã tiraj, înecat într-un puhoi de
insulte ºi calomnii de uz general, aproape cã e desprins de noþiunea de evreu.
Troglodiþii de la Atac la..., în cap cu
starostele, pânã la anti nici nu ºtiu ce-i
aia semit. Existã însã persoane care þin
cu tot dinadinsul, împotriva evidenþei, sã
demonstreze cã existã antisemitism în
România.13
Aºadar, aceeaºi idee: în România nu
existã antisemitism (de data aceasta pentru cã
existã prea multã... ignoranþã). Acuzaþii de
acest fel sînt însã aduse de unii evrei,
interesaþi, s-ar zice, sã existe ºi la noi asemenea sofisticãrie. E cazul, de pildã, al  cum
politicos se exprimã Cristian Tudor
Popescu  dl. evreu Radu Ioanid14.
În alte periodice, argumentul evreiesc ia forme bibliografice:
În situaþia în care pentru dvs.  i se
rãspunde unui om politic «îndãrãtnic» 
rãmîne valabilã acuzaþia de antisemitism, vã recomandãm sã cunoaºteþi pãrerile Rabinului ªef ªafran ºi ale lui N.
Steinhardt despre Miºcarea Legionarã.
Naþionalismul legionar nu este ºovin.15
În acelaºi scop, probabil, sînt
publicate în România Mare textele unor pre-

dicatori creºtini americani (Martin Mallette,
James St. John), texte menite sã arate deschiderea occidentalã a acestui sãptãmînal ºi a
miºcãrii politice pe care o serveºte.
Alte texte antisemite îºi neagã antisemitismul apelînd la sofisme filologice menite
sã demonstreze cã antisemitismul este o
imposibilitate logicã ºi existenþialã. Rãzvan
Codrescu (cel ce mai semneazã ºi cu pseudonimele Adolf Vasilescu ºi Adolf CrivãþVasile) întreprinde un asemenea demers pretenþios, dar care alunecã adesea în subtilitãþi
bizantine. Pornind, aºa cum îi ºade bine unui
erudit, de la biblicul Sem, R. Codrescu
constatã:
Existã puþine cuvinte atît de lipsite de
temei. Cãci «a fi antisemit» vrea sã zicã,
literal, «a fi împotriva a tot ce este semit»
[...] Iar dacã arabii sînt semiþi ºi Israelul
îi urãºte de moarte, atunci nu cumva
Israelul este antisemit?16
Potrivit acestui raþionament, ceva ce
nu poate fi numit nu are cum sã existe. Sau,
eventual, existã în chip paradoxal, impunîndu-se binecunoscuta concluzie cã semiþii
sînt cei mai straºnici antisemiþi [subl. aut. 
n.m.]17. În România Mare acest lucru se ºtia
demult, dupã cum am vãzut, fãrã a fi necesarã
atîta risipã de erudiþie. Aºadar, tot iudaismul tradiþional, sionismul, mesianismul
rasist al evreilor sînt de vinã. Iatã de ce
mai mult decît victimele «sãlbãticiei»
altora, evreii sînt adeseori victimele propriei lor lipse de tact ºi de scrupule faþã
de lumea neevree18.
Cu toate acestea, Rãzvan Codrescu nu
pare cã e dispus sã nege antisemitismul pînã
la capãt. În persistenþa istoricã a antisemitismului, el vede un argument legitimator:
De ce toatã lumea, dincolo de determinaþiile geografice, etnice sau religioase, a avut în permanenþã ceva tocmai
cu evreii [subl. aut.  n.m.]?19
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Întrebarea este retoricã, pentru cã nici
mãcar nu încearcã sã rãspundã. Cititorul urmeazã sã decidã singur dacã e vorba de
predestinare, de vreo pedeapsã divinã sau de
cine ºtie ce caracter malefic pe care evreii îl
dezvoltã în relaþiile lor cu neevreii. Important
este însã cã întrebarea pleacã de la premisa cã
antisemitismul a fost / este o realitate. Cum se
raporteazã acest spiritualist la aceastã
realitate de netãgãduit?
Cert este cã atitudinile «antisemite» nu
pot fi reduse la o singurã raþiune sau la o
singurã formã de manifestare ºi, în
consecinþã, nu pot fi judecate toate cu
aceeaºi mãsurã. Existã multe nuanþe
între tipul inferior (ura visceralã ºi agresivã) ºi tipul superior (vigilenþa discretã
ºi refuzul tacit de «a face jocul» unei
anumite propagande.20
Se înþelege cã, în cazul lui Rãzvan
Codrescu, avem de-a face cu atitudini antisemite de tip superior.
Mai este însã un argument, încã mai
subtil, cu ajutorul cãruia antisemitismul
poate fi negat. Anume, n-ar fi vorba de
antisemitism de vreme ce astãzi nu mai existã
evrei. Sînt unii care se dau evrei, dar în fapt
nu sînt evrei, sînt... khazari. O raþionalizare
a acestui argument se întîlneºte la C. V.
Tudor:
Eu, unul, n-am fost, nu sînt ºi nu voi
putea fi niciodatã antisemit. Ar însemna
sã neg sau sã ard Biblia. Dar Poporul
Cãrþii e una  iar hoardele de aventurieri
ºi escroci internaþionali care îþi scot
astãzi ochii în numele Regilor David ºi
Solomon sînt alta. Nu cred cã a mai
rãmas mare lucru din Poporul Bibliei,
din acei pãstori admirabili, care i-au dat
adãpost, în iesle, Nãscãtoarei Mîntuitorului. Am tot mai mult convingerea cã
evreii care au miºunat pe Planetã, de
1000 de ani încoace, sînt khazarii 

S.P. nr. 87-88/2001

populaþie turcicã, trecutã la religia
mozaicã. Altfel nu se poate explica varietatea extraordinarã a tipologiilor evreieºti existente în lume, printre care ºi
foarte ciudaþii dolicocefali roºcaþi ºi cu
pistrui, aºa cum e însuºi Sörös [sic!],
rasã care, în mod sigur, nu se regãseºte în
Nordul Africii sau în Spania sefarzilor
(unde predominã tipul brahicefal brunet), ci provine din marea masã turcomanã.21
Ideile ºi limbajul sînt simptomatice:
C.V. Tudor concepe pe evrei biologic, ca pe o
rasã, nu cultural, ca pe o etnie sau naþiune.
Dacã ar afla cã sînt ºi evrei negri, nu numai
khazari, ar fi pesemne definitiv convins cã
astãzi nu mai existã urmã de evreu... Evreii de
azi ar fi deci un fel de surogat al celor vechi;
în consecinþã, nu pot avea parte decât de
dispreþ. Concluzia este la îndemînã: dacã
evreii de azi nu sînt evreii biblici, ci o
populaþie turcicã, adicã inferioarã, resentimentul la adresa acesteia n-ar fi cîtuºi de puþin
antisemit, pentru cã ea nu e... semitã.
(2) Proiectul politic antidemocratic
Proiectul politic antidemocratic este
concluzia discursului public din România
actualã care cultivã teme antisemite. Sînt
destule argumente care ne fac sã credem cã
acest proiect este, la rigoare, scopul ultim al
acestui discurs. Deºi, deseori, proiectul este
doar schiþat, sugerat, nedezvoltat, întreaga
greutate a celorlalte mesaje antisemite apasã
pe ideea nedemocraticã. Iatã de ce se poate
considera cã antisemitismul acestor discursuri
nu este un scop în sine, ci doar o treaptã spre
altceva: spre o ordine politicã în care valorile
democraþiei vor putea fi anulate.
Dealtfel, dintotdeauna antisemitismul
s-a cuplat, în cultura politicã româneascã, cu
proiectul antidemocratic. Gînditorii politici
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români antisemiþi de dinainte de rãzboi au
fost de fiecare datã potrivnici democraþiei.
Reactualizarea
lor,
a
ideilor
lor
antidemocratice este  pentru canalele prin
care se propagã asemenea discursuri  o
urgenþã. Discursul cu teme antisemite este de
fapt un discurs antidemocratic.
Demonizarea democraþiei de cãtre
intelectuali (Nae Ionescu, Mircea Eliade,
Nichifor Crainic, Traian Brãileanu, Traian
Herseni, Emil Cioran º.a.) ºi oameni politici
(Corneliu Zelea Codreanu, I. Moþa, A.C.
Cuza º.a.) de extrema dreaptã din perioada interbelicã este reluatã nu numai în idee, ci ºi în
expresia ei originarã, în presã ºi în cãrþi, ca
pildã de învãþãturã. O frazã ca aceasta:
Cert este cã «democraþia» în înfãþiºarea
ei de astãzi (parlamentarism întemeiat pe
vot universal ºi partide politice) constituie cea mai mare primejdie pentru statul
nostru22,
aparþinînd lui Traian Brãileanu, membru marcant al Miºcãrii Legionare, este retipãritã de
publicaþiile care cultivã stereotipuri evreofobe
sub motivul, desigur, al actualitãþii ei. Asemenea idei nu sînt reluate pentru pitorescul 
lor, ci pentru cã sînt considerate ºi astãzi
legitime sãnãtoase, necesare.
Valeriu Neºtian, încercînd sã apere
modelul politic legionar, procedeazã nu
numai la comparaþii legitimatoare ci ºi la invocarea unui nume a cãrui autoritate este consideratã de bunã seamã inatacabilã:
Regimurile autoritare din Spania lui
Franco ori din Portugalia lui Salazar (cf.
Mircea Eliade, Salazar ºi revoluþia din
Portugalia, Ed. Gorjan, Tg. Jiu, 1942) se
disting nu numai prin susceptibilitatea
lor la democraþia «clasicã», ci ºi datoritã
faptului cã respectul autoritãþii, al ierarhiei, al datoriilor/drepturilor, nu le-au
transformat în forme de guvernãmînt
tiranice, dictatoriale. [ ] Asemãnãtor

stau lucrurile cu legionarismul.23
Uneori acest discurs admite cã
totalitarismul hitlerist sau cel comunist au fost
rele, dar este convins cã cel legionar e (va fi)
bun; totalitarismul este astfel inevitabil, pentru motivul  susþinut de Nichifor Crainic  cã
viziunea creºtinã a lumii e totalitarã24.
Sînt ºi demersuri mai sofisticate
împotriva valorilor democraþiei, idei care iau
o formã teoreticã, cum sînt cele ale lui Rãzvan
Codrescu. Pledînd pentru naþionalismul creºtin, care este naþionalismul adevãrat sau
naþionalismul etern, considerînd naþionalismul ateu o contradicþie în termeni, fiind
împotriva omului autonom, împotriva
toleranþei (pedepsei capitale i se aflã temei
creºtin), acest discurs este în esenþa lui  chiar
dacã nu ºi recunoscut ca atare  antidemocratic, fundamental potrivnic drepturilor omului.
În concluzie, naþionalismele uzurpate
astãzi de o anume stîngã extremistã devin
niºte accese de mentalitate gregarã ºi de
populism demagogic, fãrã vreo legãturã
nici cu tradiþia, nici cu Dumnezeu. Adevãratul naþionalism, cel puþin în þãrile de
tradiþie europeanã, nu se poate altoi
decît pe trunchiul drept al creºtinismului.
[ ] Universalul este rînduit sã se întrupeze în formele particulare ale
naþionalului, iar naþionalul este chemat
sã se dez-mãrgineascã (iar nu sã se
anuleze!) în ecumenicitatea haricã a
Iubirii.25
Cum? Ne spune mai departe acelaºi
autor: graþie unei elite mesianice26. ªi dacã
vom cãuta sã vedem cine poate forma o asemenea elitã mesianicã, vom afla cã în ea
figureazã nume precum Corneliu Zelea
Codreanu, Ion Moþa sau Vasile Marin, care au
fost pildã de eroism jertfelnic27.
Democraþiei îi este imputatã, de cãtre
acelaºi R. Codrescu, intrînd astfel într-o lungã
serie de critici, grava lipsã de autoritate28.
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Autorul Exerciþiilor de «reacþionarism»
susþine chiar cã epoca noastrã ar sta sub predominanþa patologiei democratice [subl. aut.
 n.m.]29, patologie înþeleasã deci ca deficit
grav de autoritate. Toleranþa devine astfel
condamnabilã. Ideea democraþiei moi îºi
are prestigioºi susþinãtori în istoria noastrã
cultural-politicã.
Cu un asemenea trecut aureolat, ideile
antidemocratice ºi-au fãcut apariþia, mai mult
sau mai puþin deschis, încã din primele momente post-comuniste. Radu Ciontea, deputat
ºi lider al PUNR în acea etapã, pleda  în
timpul dezbaterilor pe marginea proiectului
de constituþie  pentru un guvernãmînt
accentuat autoritar, care sã punã între paranteze instituþia parlamentarã ºi în care preºedintele sã aibã prerogative extinse spre a
putea conduce statul cu ceea ce numea chiar
el o mînã de fier30. Mîna de fier este o
sintagmã des folositã de discursul naþionalist
radical, xenofob ºi antisemit. Iatã un exemplu
luat dintr-un articol chiar astfel intitulat (O
mînã de fier!):
iar dacã instituþiile democratice nu sînt
în stare [sã stopeze infracþiunile comise
de alogeni, mai ales de mafia þigãneascã  n.m.], atunci ne trebuie o mînã
de fier capabilã sã facã ordine în þarã31.
Guvernarea antonescianã devine astfel
un model pentru România post-comunistã:
singura soluþie pentru depãºirea crizei
ºi salvgardarea naþiunii este instituirea
unui guvern de tranziþie predominant
militar32,
pledeazã cei de la România Mare încã de la
începutul tranziþiei. Dar nu numai Antonescu
este de urmat, potrivit acestui discurs, ci ºi alþi
conducãtori, de genul Vlad Þepeº sau
Nicolae Ceauºescu. Autoritarismul acesta
simptomatic este, fãrã îndoialã, prima capcanã care i se întinde democraþiei. Unul din
partizanii lui, Marian Munteanu, afirmã:
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Dacã necesitãþile istorice cer înlocuirea
democraþiei cu autoritarismul militar, nimeni nu trebuie sã considere aceasta extremism33.
Dar nu numai deficitul de autoritate
inspirã pe criticii democraþiei. Punctele lor de
vedere sînt adesea principiale: democraþia
nu rezistã la examenul minþii. Votul universal
e o invenþie nefericitã, susþine Ioan Buduca:
oamenii ar fi vãdit inegali, în consecinþã nu
existã temei pentru egalizarea voturilor...
Instituþiile democraþiei au parte de o
judecatã asprã, menitã sã le desfiinþeze. Aºa
gîndeºte, de exemplu, un neo-legionar precum ªerban Suru:
ªi eu am o pãrere proastã despre Parlament. Despre Parlament, nu despre parlamentari, þineþi minte ce vã spun. Despre
Parlament în sine, ca instituþie. Pentru cã
în ziua de azi Parlamentul este acea
instituþie care aprobã niºte legi, uneori în
necunoºtinþã de cauzã.34
Instituþiile democratice sînt criticabile
în numele profesionalismului, deci. Alteori,
ele sînt criticabile pentru cã îngrãdesc... libertatea individualã. O asemenea opinie are
George Piºcoci-Dãnescu. Care mai e de pãrere cã tot democraþia e de vinã ºi pentru existenþa trecutã a comunismului:
Ea, democraþia occidentalã, a fost
financiarul comunismului. Între altele,
Franþa, America, lumea occidentalã,
FMI i-au împrumutat lui Ceauºescu miliarde de dolari fãrã de care acesta n-ar fi
reuºit niciodatã sã nenoroceascã România.35
Cîteodatã se aduce argumentul suprem: Isus Christos n-a vorbit niciodatã de
democraþie.36 Nu poate fi legitim ceva ce nu
se gãseºte în discursul divin, pare sã gîndeascã preotul ortodox care a scris cuvintele
citate.
Dacã toate acestea par a fi mai mult
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niºte opinii politice, care pot foarte bine sã
rãmînã fãrã finalitate, în schimb sînt identificabile practici grãitoare pentru proiectul
politic al celor care cultivã teme antisemite.
De exemplu, componenþa masiv militarã
(foºti ofiþeri superiori, chiar generali de
armatã ºi securitate) a structurii de vîrf a PRM
este o realitate care sare în ochi ºi care
mãrturiseºte singurã asupra intenþiilor ºi
mijloacelor politice ale acestei formaþiuni.
Bunãoarã, 8 din cei 21 de membri ai comitetului de conducere aveau în 1995 un trecut
de acest gen, situaþia aceasta fiind, cum
remarcã M. Shafir, doar vîrful icebergului37. La alegerile generale din 1996, PRM a
folosit dealtfel un slogan simptomatic, prin
care cerea doi ani de regim autoritar.
ªi ca lucrurile sã devinã ºi mai
limpezi, este semnificativ faptul cã publicaþii
precum România Mare sau Europa iau
deschis apãrarea tuturor regimurilor nedemocratice sau antidemocratice din lume (Irak38,
Libia, Coreea de Nord, China, Serbia 
Kosovo etc.), dar ºi a unor miºcãri politice
afine: Pamiat-ul din Rusia, Frontul
Naþional din Franþa, neofasciºtii italieni ºi
spanioli, Republikaner-ii germani º.a. Se
înþelege cã asemenea poziþionãri atrag dupã
sine puternice idei anti-occidentale, anti-americane, anti-israeliene, anti-catolice º.a.m.d.
ªi dacã se adaugã ºi amãnuntul cã aceleaºi
publicaþii apãrã deseori naþional-comunismul
lui N. Ceauºescu, avem poate o etiologie mai
exactã a maladiei pe care o reprezintã discursul naþionalist radical, xenofob ºi antisemit
din România post-comunistã. Nu întîmplãtor,
desigur, mulþi din retorii gãlãgioºi ai acestui
discurs au fost colaboratori ai Securitãþii
(Marian Munteanu, Dan Zamfirescu) sau
chiar ofiþeri în cadrul ei (Ilie Neacºu, Pavel
Coruþ, Ilie Merce).
În contextul oferit de asemenea idei
politice, poate sã aparã astfel ºi cea mai cum-

plitã dintre ele: cea a soluþiei finale.
Pare de necrezut, dar singura mãsurã
de prevenire este eliminarea minoritãþilor periculoase. Cum? Prin orice
mijloace, începînd cu asimilarea culturalã  deci pierderea identitãþii spirituale
 ºi mergînd pînã la anihilarea fizicã.
[ ] Cu durere în suflet spun cã, poate, ar
trebui sã ne obiºnuim cu soluþia finalã.39
Îndemnuri mobilizatoare asemãnãtoare se pot întîlni ºi în alte pãrþi. Radu Theodoru, de pildã, îºi prezintã una din cãrþile sale
antisemite ca fiind
un disperat semnal de alarmã menit sã
trezeascã opinia publicã din apatie politicã, moralã ºi socialã în care a aruncat-o
deliberat rãzboiul psihologic ºi economic
dus de evreime împotriva noastrã.
Drept pentru care conchide: Mãcar
în ceasul al unsprezecelea: TREZIÞI-VÃ
ROMÂNI [majusculele aut.  n.m.]!40.
NOTE
Expresia aparþine lui Andrei Cornea. A se vedea în
acest sens articolul sãu intitulat Cele douã paradoxuri
ale antisemitismului de azi din România (publicat mai
întîi în 22, nr. 14, 15 aprilie 1993 ºi reluat în volumul
Maºina de fabricat fantasme, Bucureºti, Ed. Clavis,
1995, pp.105-111).
2
România Mare, nr. 164, 27 august 1993.
3
Mireille Astrid Popa, art. cit.
4
Corneliu Vadim Tudor, Interpelãri parlamentare, în
România Mare, nr. 147, 30 aprilie 1993.
5
C. V. Tudor, E. Barbu, M. Muºat, Scrisoarea
deschisã adresatã preºedintelui Ion Iliescu.
6
Gheorghe Dumitraºcu, Un rabin antisemit  Moses
de România, în România Mare, nr. 151, 28 mai 1993.
7
Mihai Ghica, Þiganii, cu botul pe labe!, în Noua
Dreaptã, nr. 10, iunie 1994.
8
Theodore Burlacu-Bogza, Procesul Monarhiei
Hohenzollern, în România Mare, nr. 395, 6 februarie
1998.
9
Alexandru Frîncu, Domnului Corneliu Vadim Tudor,
preºedintele PRM, în România Mare, nr. 395, 6
februarie 1998.
10
Cîteva exemple, luate la întîmplare, toate scrisorile
fiind adresate lui Corneliu Vadim Tudor: David
Braunstain, Mesaj de suflet de la un bãtrîn din Israel
1
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(România Mare,
nr. 231, 9 decembrie 1994); Maier Sinderman, Un
evreu cu frica lui Dumnezeu (România Mare, nr. 380,
24 octombrie 1997); Albert Foch, Profund îngrijoraþi
de soarta Þãrii (România Mare, nr. 376, 26 septembrie
1997); etc.
11
Mihail Fieraru, Mossadul cere proprietãþi din
România?, în România Mare, 13 octombrie 1995.
12
Douã exemple luate la întîmplare: Regele Carol al
II-lea despre asasinatele sãvîrºite de evrei împotriva
Armatei Române în Basarabia ºi Bucovina, în vara
anului 1940, România Mare, nr. 483, 15 octombrie
1999; Vlad Hogea, Benjamin Franklin despre evrei,
România Mare, nr. 475, 20 august 1999.
13
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CINE NE CITEªTE:
Sfera Politicii este o publicaþie care, pentru
mine, reprezintã mereu un moment deosebit, atât prin calitatea materialelor (stil,
analizã), cât ºi prin ideile pe care le promoveazã.

Radu Vasile

Fost Prim Ministru al României

GEORGE VOICU  Doctor în Filosofie, conferenþiar universitar ºi Decan al Facultãþii de ªtiinþe
Politice ºi Administrative a Universitãþii Bucureºti.
Este autorul volumului Pluripartidismul. O teorie a
democraþiei ºi Zeii cei rãi.
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Remember *
Prelungire dureroasã a
altor cãrþi dedicate de acelaºi autor
situaþiei juridice ºi nu numai a
evreilor din România, cartea de
faþã, un excelent studiu semnat
Carol Iancu, profesor ºi director al
Departamentului de Istorie Contemporanã al Universitãþii Paul
Valery, Montpellier, reprezintã nu
doar rezultatul final al unui reflex
natural  istoricul este membru al
comunitãþii pe care o descrie  ci ºi
o necesarã recuperare a unei teme,
a unei pãrþi a memoriei trecutului
recent.
Afirmaþia de mai sus are
în vedere în primul rând faptul cã
majoritatea istoricilor din România se feresc în continuare sã
abordeze situaþia evreilor, în general pe cea a minoritãþilor, din
cadrul României Mari  ne putem
referi din nou la lucrarea apãrutã
în 1999, semnatã Ioan Scurtu ºi
Gheorghe Buzatu, o veritabilã
saga etno-naþionalã dedicatã perioadei interbelice ca ultimã redutã
a orgoliului naþional ºi care dedicã
doar opt pagini din aproape ºapte
sute acestei mult prea delicate,
nevralgice chiar, probleme.
Perfect încadrabilã seriei
de lucrãri dedicate evreilor din
* Carol Iancu, Evreii din România.
De la emancipare la marginalizare. 1919-1938, Editura Hasefer,
Bucureºti, 2000, traducere de
Þicu Goldstein, 367 p

România sau unor subiecte adiacente de cãtre istorici precum
Victor Neumann, Zirgu Ornea,
Leon Volovici ºi Irina Livezeanu,
cartea profesorului Iancu poate fi
evaluatã la adevãrata ei valoare
prin raportarea la ºi lecturarea în
paralel a acestor lucrãri deja clasice. Un prim indiciu ar fi faptul
cã ceea ce apropie studiul de faþã
de celelalte este, dincolo de subiectul ales, maniera de abordare
a acestuia. Departe de a se
constitui într-un proces, cartea
pare a fi mai curând o dezvãluire,
oferind cititorului o serie de
rãspunsuri diplomatice, prudent
articulate, la nesfârºitele întrebãri
pe care le provoacã orice (re)deschidere dupã 1989 a Dosarului
României Mari.
Deºi dedicatã cititorului
din Occident, cartea profesorului
Iancu se adreseazã în egalã mãsurã profesioniºtilor cât ºi marelui public de la noi. Asta fie ºi
dacã avem în vedere numai tonul
încrâncenat al dezbaterilor politice ºi academice referitoare la
situaþia minoritãþilor din România
ºi/sau controversele privind situaþia evreilor în perioada ultimului
rãzboi mondial. O încrâncenare
care, aºa cum spunea Sorin
Antohi, creeazã impresia cã
elitele româneºti par a lua permanent în discuþie ordinea de zi a lui
1848, într-un moment în care
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occidentul pare a ieºi deja din
discuþia despre post-modernitate.
Am putea adãuga aici miza
politicã a momentului. Victoria
recentã în alegeri a extremistului
Vadim Tudor ºi a partidului sãu,
faptul cã România Mare reprezintã încã fantasma hegemonicã
chiar ºi pentru segmente importante ale elitelor româneºti occidentalizate ne indicã faptul cã, pe
lângã efortul depus în direcþia
decomunizãrii, societatea româneascã de astãzi ar putea fi
nevoitã sã acorde o atenþie cel
puþin egalã unei defascizãri reale
(Vladimir Tismãneanu). Or, tipul
de gândire extremisto-exterminaþionist cu care unii dintre noi încã
cocheteazã atunci când banalizeazã RÃUL îºi gãseºte rãdãcinile în orbirea generalizatã a anilor 1930 de care vorbea recent
Sorin Alexandrescu, în rinocerizarea surprinsã în epocã de Eugen
Ionescu sau Mihail Sebastian.
Revenind la subiectul
cãrþii de faþã, la situaþia juridicã a
evreilor între 1919 ºi 1938, 
perioadã începutã sub semnul
schimbãri, al victoriei asupra
prejudecãþilor ancestrale ºi
terminatã pentru evrei în tragedia
ªoah-ului  ceea ce frapeazã în
urma citirii în palimpsest, dincolo
de aspectele tehnice, este acurateþea cu care autorul surprinde
creºterea dupã principiul bulgãrelui de zãpadã, sesizatã de
Armin Heinen în cazul Gãrzii de
Fier, a marginalizãrii deliberate a
evreilor în societatea româneascã.
Entitate strãinã, dispre-
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þuiþi ºi stigmatizaþi, temuþi pentru
inteligenþa, puterea financiarã ºi
cosmopolitismul lor, puºi în
antitezã cu plina de virtuþi talpã a
þãrii, neintegrabili, iredentiºti ºi
neloiali României  am adãuga
rolul, atribuit, de agenþii ai bolºevismului , evreii apar multora
dintre români, ca de altfel celor
mai mulþi dintre central europeni,
drept corp strãin ºi totodatã coloanã a cincea a marilor puterii. Cu
riscul de a exagera, am putea spune cã în cazul României, forþatã a
semna statutul minoritãþilor la
Conferinþa de pace, sprijinul acordat de Marea Sorã, Franþa, evreilor, este perceput drept un nemeritat abandon ºi trãdare, iar emanciparea acestora, alãturi poate de
neplata unor datorii de rãzboi, de
limitarea extinderii graniþelor etc.,
creeazã un efect psihologic
asemãnãtor victoriei mutilate în
Italia sau al ºi mai celebrului stab
in the back german.
Odatã ratat acest prim
pas restul vine aproape de la sine.
Problema evreiascã ºi antisemitismul vor juca permanent, chiar
dacã în registre diferite, rolul de
liant pentru toate alianþele naþionaliste, reprezentând totodatã
unul din handicapurile de bazã ale
democraþiei româneºti interbelice. Liberalii, un partid în fond
prin excelenþã naþional, nu ezitã
sã întreþinã scânteia primordialã
pentru a se putea folosi astfel se ºi
deturna tensiuni ºi aºteptãrile populaþiei ºi a-ºi impune, printre altele, viziunea ºi voinþa politicã, cea a
controlului centrului asupra noului
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stat, încã fragil datoritã naturii sale
regionale ºi multinaþionale.
Opoziþia politicienilor
din Vechiul Regat faþã de emanciparea evreilor va reprezenta în
anii 1920 unul din flagelurile
extinse asupra provinciilor recent
alipite, inclusiv asupra tolerantei
Bucovine, punând astfel sub semnul întrebãrii întreg procesul de
construcþie a naþiunii. Permanenta
întrebare: cine are ºi cine nu drept
de cetate? structuratã în baza criteriului etno-lingvistic ºi uneori a
naþionalismului de clopotniþã,
continua revizuire a statutului de
cetãþean pentru evrei, însoþitã de
stereotipicele România Românilor, Naþionalizarea oraºelor etc.
vor reprezenta o permanentã tentaþie demagogicã pe care nu o va
refuza ulterior aproape nici unul
dintre partidele clasice româneºti.
Oul din care avea sã se
nascã ºarpele Gãrzii de Fier ºi
politica antisemitã a guvernului
Antonescu îl reprezintã ideile liberalilor, preluate ºi trecute în noi
registre de guvernul Tãtãrescu ºi
apoi de guvernul Goga-Cuza. Distanþa de la numerus clausus ºi
numerus valachicus la numerus
nullus de mai târziu nu reprezintã
decât transformarea prejudecãþilor
în politicã oficialã de stat, o transformare determinatã nu doar de
presiunile externe sau diversele
calcule politice de moment.
Pe acest fundal tragic nu
doar pentru victime ci ºi pentru
cãlãi ºi chiar pentru cei indiferenþi
la suferinþa primilor, autorul propune urmãrirea evoluþiei situaþiei
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minoritãþii evreieºti din România,
a mutaþiilor care au afectat aceastã
puternicã comunitate ce a jucat un
rol determinant în modernizarea
þãrii ºi ale cãrei merite nu au fost
aproape niciodatã recunoscute.
Ce atrage cu deosebire
atenþia, dincolo de efortul masiv
depus în arhive  dovadã intertextul masiv, perfect inserat , de
cartarea perfectã a surselor primare
ºi secundare, de datele statistice,
hãrþile, tabele etc. ca aparat tehnic,
este demontarea clasicelor imagini
despre evrei. Ne vom opri aici asupra unui singur aspect, extrem de
stenic, asupra unei imagini extrem
de ºterse în celelalte lucrãri dedicate
aceluiaºi subiect.
Activã politic, beneficiind
de puternice personalitãþi precum
Theodor Fischer ºi Wilhelm Fielderman, de existenþa a numeroase
organizaþii politice ºi culturale,
capabilã sã exercite prin solidaritate ºi greve economice presiuni ce duc uneori la paralizarea
guvernelor ostile cauzei lor, evreii
nu apar la Carol Iancu drept o
comunitate marcatã exclusiv de
teamã ºi, ºi mai rãu, de pasivitate.
Celor ce nu vor da importanþa cuvenitã acestui studiu, un
excelent instrument de lucru, ºi
mesajului sãu, ce continuã sã rãmânã indiferenþi ºi insensibili în
faþa problemei tratate de cartea lui
Carol Iancu nu ne rãmâne decât sã
le sugerãm, încã odatã, lectura Jurnalului lui Mihail Sebastian.

Mihai CHIOVEANU
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Cazul Rãceanu *
Marþi, 31 ianuarie 1989,
diplomatul român Mircea Rãceanu era arestat la Bucureºti sub
acuzaþia de a se fi pus în slujba
serviciului de spionaj al unei
puteri strãine. Deºi comunicatul
Procuraturii Generale a României, publicat abia la 14 martie
1989, nu menþiona care anume
era acea putere strãinã în slujba
cãreia se pusese Rãceanu, observatorii avizaþi ai vieþii politice din
România comunistã ºtiau cã era
vorba de Statele Unite ale Americii. Mircea Rãceanu a fost condamnat la moarte pe 21 iulie
1989, prin sentinþa Tribunalului
Militar Teritorial Bucureºti dar, în
septembrie 1989, pedeapsa capitalã i-a fost comutatã la 20 de ani
de închisoare. În urma cãderii
regimului comunist din România,
Rãceanu a fost eliberat din închisoare pe 23 decembrie 1989, spre
deosebire de restul deþinuþilor
politici, care fuseserã eliberaþi
deja pe 22 decembrie. Însã cazul
Rãceanu nu se încheie odatã cu
colapsul comunismului românesc, în decembrie 1989. Atitudinea, cel puþin ambiguã, dacã nu
ostilã, a autoritãþilor din România
post-decembristã faþã de Rãceanu
l-a fãcut pe acesta sã ia decizia de
* Mircea Rãceanu, Infern 89.
Povestea unui condamnat la
moarte, (Bucureºti: Editura
Silex, 2000).

a pãrãsi definitiv România în
1990 ºi de a se stabili în Statele
Unite. De altfel, în perioada postdecembristã au abundat zvonurile
ºi informaþiile contradictorii
referitoare la Mircea Rãceanu,
acesta fiind caracterizat în fel ºi
chip, de la patriot român ºi
luptãtor anticomunist, pînã la
spion american ºi trãdãtor de
þarã. Existã deci numeroase motive pentru care cazul Rãceanu
rãmîne un caz extrem de interesant, ce poate aduce elemente noi
în analizarea relaþiilor românoamericane din perioada comunismului tîrziu, precum ºi în încercarea de a explica prãbuºirea comunismului românesc ºi natura
puterii nou instalate în decembrie
1989 (sau, ceea ce am putea numi
acum primul regim Iliescu).
Cîteva informaþii legate
de cazul Rãceanu au fost publicate deja în volumul semnat de
Roger Kirk (fost ambasador al
S.U.A. în România în perioada
noiembrie 1985-iulie 1989) ºi
Mircea Rãceanu, România împotriva Statelor Unite. Diplomaþia
absurdului 1985-1989, apãrut în
1995 la aceeaºi editurã Silex.
Volumul de faþã este însã important din mai multe puncte de
vedere. În primul rînd, reprezintã
o mãrturie directã cu privire la
modul în care funcþiona sistemul
represiv din România lui Ceau-
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ºescu în anul crucial 1989, vãzut
prin ochii unui condamnat la
moarte. În acest sens, volumul
oferã numeroase amãnunte legate
de condiþiile de detenþie din faimoasa clãdire a Securitãþii, situatã
în Calea Rahovei la nr. 37-39, de
modul de desfãºurare a anchetei,
de pregãtirea procesului, de
modul de desfãºurare a acestuia,
de reacþiile familiei, prietenilor ºi
colegilor lui Rãceanu din
Ministerul Afacerilor Externe al
României, de maniera în care a
fost pronunþatã sentinþa de condamnare la moarte de cãtre completul de judecatã prezidat de
colonelul de justiþie Gicã Ion
Popa (acelaºi personaj care, în
decembrie 1989, avea sã prezideze completul de judecatã care ia condamnat la moarte pe soþii
Ceauºescu), precum ºi de reacþiile
administraþiei de la Washington ºi
ale preºedintelui american George
Bush. În al doilea rînd, volumul
este o sursã de informaþii cu privire la relaþiile româno-americane,
în special pentru perioada Ceauºescu, care completeazã analizele
ºi informaþiile publicate deja în
volumul, amintit mai sus, pe care
Rãceanu l-a scris împreunã cu
fostul ambasador al S.U.A. la
Bucureºti, Roger Kirk. În plus,
Rãceanu oferã cîteva amãnunte
interesante privind condiþiile în
care funcþionari români, mai mult
sau mai puþin importanþi (Ion
Iacobescu, Nicolae Horodincã,
Constantin Rãuþã, Dumitru
Sîrbu), au cerut azil politic în
Statele Unite. În acelaºi capitol,
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Rãceanu include ºi cîteva
consideraþii asupra cazului
Pacepa, concentrîndu-se în special asupra împrejurãrilor în care,
în anul 1978, generalul Ion Mihai
Pacepa, fostul ºef adjunct al
Direcþiei de Informaþii Externe, a
hotãrît sã rãmînã în Occident. De
asemenea, volumul aduce elemente noi cu privire la scrisoarea
de protest, cunoscutã sub numele
de Scrisoarea celor ºase ºi
transmisã de postul de radio
Europa Liberã la 13 martie 1989,
în care ºase foºti înalþi demnitari
comuniºti, Gheorghe Apostol,
Alexandru Bîrlãdeanu, Silviu
Brucan, Corneliu Mãnescu, Grigore Rãceanu (tatãl adoptiv al lui
Mircea Rãceanu) ºi Constantin
Pîrvulescu, protestau împotriva
regimului Ceauºescu. În sfîrºit,
Rãceanu oferã date noi despre
puterea emanatã în decembrie
1989 ºi despre o parte dintre
personajele care aveau sã aparã în
prim-planul vieþii politice
româneºti în decembrie 1989
(Silviu Brucan, Petre Roman,
Teodor Meleºcanu, Gicã Ion
Popa, Gheorghe Tinca etc.).
Cu privire la decizia sa
de a colabora cu Statele Unite
împotriva regimului Ceauºescu,
Rãceanu afirmã: În ceea ce mã
priveºte, am considerat activitatea
pe care am desfãºurat-o împotriva
regimului totalitar din România
drept o datorie de conºtiinþã;
evenimentele, aºa cum am arãtat
mai sus, au confirmat moralitatea
faptelor mele. În calitate de
diplomat, am luptat cu arme
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specifice avute la îndemînã
pentru subminarea sistemului
comunist ºi a dictaturii impuse de
Ceauºescu împotriva propriului
sãu popor ºi a drepturilor fundamentale ale acestuia. Am fost, la
data arestãrii, singurul diplomat
român în funcþie care, ca rezultat
al acestei activitãþi, a fost condamnat la moarte (p. 16). Desigur, volumul de faþã ar fi fost cu
mult mai interesant dacã ar fi
oferit ceva mai multe amãnunte
privind colaborarea lui Rãceanu

*

cu partea americanã; am fi avut
astfel la îndemînã mai multe
informaþii despre armele specifice cu care autorul a luptat
împotriva regimului Ceauºescu.
Cu toate acestea, Infern 89 este o
carte care meritã din plin sã fie
cititã ºi care, prin conþinut ºi prin
reacþiile pe care le va stîrni, va
face, sperãm, ceva mai multã
luminã în acest caz.

Dragoº PETRESCU
*

*

Scrieri politice fundamentale *
Iniþiativa apariþiei unui
dicþionar de scrieri politice în
spaþiul cultural românesc este
nu numai ineditã, ci ºi lãudabilã. Având în vedere faptul cã
ne aflãm în faþa unui eveniment editorial cu totul deosebit, acesta nu putea fi nicidecum trecut cu vederea. Datã
fiind însã noutatea acestui
demers editorial, încercarea de
a face o recenzie a Dicþionarului de scrieri politice fundamentale este ea însãºi o
provocare.
Importanþa apariþiei
acestei lucrãri colective este
* Dicþionar de scrieri politice
fundamentale, coord. Laurenþiu
ªtefan-Scalat (Bucureºti: Humanitas, 2000), pp.400.
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una dublã. Pe de o parte,
lucrarea este deschizãtoare de
drumuri, fiind prima de acest
gen care apare ca produs al
reflecþiei critice autohtone (p.
9), iar pe de altã parte, contribuþia sa în domeniul filosofiei ºi ºtiinþei politice este
una aparte. Astfel, Dicþionarul
vine sã suplineascã o parte din
lipsurile sesizabile încã în
acest domeniu, aflat la începuturile sale în spaþiul românesc ºi sã ofere, pentru prima
datã, o imagine de ansamblu
asupra scrierilor politice considerate fundamentale.
Meritul pentru alcãtuirea ºi publicarea acestei lucrãri originale revine unui
colectiv de 24 de autori (nume
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celebre sau în curs de afirmare), coordonatorul întregului proiect fiind Laurenþiu
ªtefanScalat. Aºa cum era
firesc, Dicþionarul de scrieri
politice fundamentale se
adreseazã în primul rând celor
interesaþi de sfera ºtiinþelor
politice, celor avizaþi în acest
domeniu, dar ºi celor poate
mai puþin familiarizaþi cu el
sau care doresc pur ºi simplu
sã-ºi lãrgeascã sfera de cunoºtinþe. De asemenea, aºa cum
considera însuºi coordonatorul acestui proiect, un astfel
de dicþionar ar putea fi un
instrument util chiar pentru
oamenii politici, editorialiºti ºi
jurnaliºti, într-un moment în
care realitatea ºi practica
politicã nu pot fi înþelese
deplin fãrã un acces la lumea
valorilor vehiculate în spaþiul
politicului. (p. 11).
Lucrarea cuprinde o
serie de 45 de prezentãri fãcute unor opere celebre din filosofia (ºi ºtiinþa) politicã, al
cãror caracter fundamental
este absolut incontestabil. Astfel, Republica lui Platon, Principele lui Machiavelli, Cugetãrile lui Pascal, A supraveghea ºi a pedepsi a lui
Michel Foucault, Leviathan-ul
lui Thomas Hobbes, Despre
libertate a lui John Stuart
Mill, Contractul social al lui
JeanJacques Rousseau, Scrierile politice ale lui Immanuel
Kant, Noua clasã. O analizã a
sistemului comunist a lui

Milovan Djilas sau Despre
democraþie în America a lui
Alexis de Tocqueville sunt
numai câteva scrieri de referinþã cuprinse în acest dicþionar. În ceea ce priveºte axa
temporalã pe care o acoperã
creaþiile analizate în Dicþionarul de scrieri politice fundamentale, aceasta este extrem
de extinsã, începând din antichitate (respectiv de la Confucius ºi Platon), parcurgând Evul
Mediu (Marsiglio de Padova
sau Thomas More), secolele
XVIII  XIX (Edmund Burke
sau G. W. F. Hegel) ºi pânã
foarte aproape de zilele noastre
(Joseph Raz sau Ronald Dworkin). De altfel, existã chiar o
listã cronologicã a lucrãrilor
discutate, care poate fi utilã
cititorului pentru a le plasa întrun anumit context istoric.
În ceea ce priveºte,
însã, în mod concret, aria
tematicã a operelor cuprinse
în acest inedit dicþionar, ea
este la fel de extinsã, aºa cum
se poate observa ºi din cele
doar câteva titluri menþionate
anterior. Astfel, nu lipsesc
problema condiþiei umane, a
contractului social sau a
libertãþii, cum de altfel nu
lipsesc nici abordãrile cu
privire la putere, democraþie,
totalitarism, capitalism sau
partide politice. Aici putem
adãuga ºi concepþiile legate de
dreptul natural, legi, stat ºi
anarhie sau cele utopice. Chiar
dacã, în principiu, aceste
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subiecte pot fi discutate ºi
separat, ele sunt totuºi legate
într-o interconexiune strânsã,
completându-se reciproc. De
altfel, autorii individuali ai
cãror opere fac obiectul
Dicþionarului de ºtiinþe politice fundamentale abordeazã
frecvent aceste probleme împreunã. Astfel, subiecte precum democraþia ºi totalitarismul, statul, legile ºi anarhia,
capitalismul ºi libertatea (economicã ºi politicã) sunt corelate, fie prin însuºi caracterul
lor antagonic ºi prin faptul cã
se exclud reciproc, fie prin
faptul cã se condiþioneazã
reciproc. Or, meritul acestui
dicþionar este ºi acela de a fi
pus laolaltã toate aceste subiecte ºi de a putea oferi o
perspectivã de ansamblu
asupra lor. Cititorul are astfel
posibilitatea de a stabili
corelaþiile care existã între
conceptele vehiculate de diverºi autori, de a pune în legãturã operele acestora ºi de a
vedea, totodatã, diferenþele
dintre ele sau mãsura în care
anumite idei sunt reluate ºi
redefinite. Dicþionarul de ºtiinþe politice fundamentale a
fost gândit ca un instrument
sintetic de acces rapid nu
numai la o scriere, ci la un set
de scrieri care, într-un fel sau
altul, trebuie discutate împreunã. (p. 11).
La rândul lor, articolele care alcãtuiesc dicþionarul
au, în general, o structurã co-
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Cãrþi ºi autori
munã, ceea ce îi conferã, în
ansamblul sãu, imaginea unei
lucrãri coerente ºi omogene,
în spatele numãrului mare de
autori ce au contribuit la conceperea ei ºi a tematicii destul
de largi abordate. Concret,
într-o primã etapã, sunt
înfãþiºate elemente din biografia fiecãrui autor, sunt
prezentate circumstanþele istorice în care acesta ºi-a elaborat
scrierile sau problematica
generalã în care se încadreazã
opera discutatã. A doua etapã
cuprinde expunerea conþinutului, a principalelor teze
sau concepte din opera respectivã, iar în final este evidenþiat impactul pe care l-a
avut aceasta ºi ecoul ei asupra
posteritãþii. Fiecare analizã
este completatã cu un aparat
critic ce conþine note, referinþe
(ediþii princeps, traduceri, exegezã) ºi menþionarea altor
opere aparþinându-i aceluiaºi
autor. În acest fel cititorul este
stimulat, pe de o parte, sã
citeascã opera originalã a
autorului, iar pe de altã parte,
sã îºi aprofundeze cunoºtinþele în domeniu. Se pare cã
autorii Dicþionarului de scrieri politice fundamentale au
gãsit o formulã potrivitã pentru ca acesta sã aibã o structurã unitarã ºi sã fie deopotrivã accesibil ºi util.
Oricât de bine scris ºi
oricât de sistematic alcãtuit,
acest dicþionar nu poate (ºi
nici nu ºi-a propus) sã acopere
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singur toate lucrãrile importante care s-au scris în câteva
secole de gândire politicã.
Tocmai de aceea demersul
început de colectivul de autori
ar trebui, fãrã îndoialã, continuat. Chiar dacã Dicþionarul
de scrieri politice fundamentale este deocamdatã prima lucrare de acest fel apãrutã
la noi, este deosebit de important ca ea sã nu fie ºi ultima, ci
din contrã, sã reprezinte doar
începutul fericit al unei tradiþii
editoriale. Apariþia acestui
dicþionar ar fi util sã fie
completatã, în continuare, ºi
de traducerea ºi publicarea
altor opere importante din
domeniul filosofiei ºi ºtiinþei
politice care, la ora actualã,
încã nu sunt accesibile
publicului sau la care accesul
este limitat din diverse
motive. Dincolo de toate
acestea, însã, publicarea
Dicþionarului de scrieri politice fundamentale rãmâne un
câºtig cert pentru ºtiinþele politice în spaþiul românesc.

Iulia HUIU

Eratã
Dintr-o regretabilã eroare de tehnoredactare, în
numãrul 86 al revistei noastre, la pagina 13, în loc de CV-ul
domnului Cristian Pîrvulescu a apãrut cel al domnului Radu
Carp. Cerem pe aceastã cale scuze domnului Cristian
Pîrvulescu ºi cititorilor revistei.
Redacþia
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În Atenþia Cititorului
Redacþia revistei Sfera Politicii anunþã pe cei interesaþi sã-ºi completeze colecþia
personalã/a instituþiei sau pe cei interesaþi de numere tematice mai vechi cã pot achiziþiona
aceste reviste de la sediul Fundaþiei Societatea Civilã din Str. Piaþa Amzei nr. 13, etaj I,
sector 1, Bucureºti. Pentru informaþii suplimentare sunaþi la (401) 312 84 96.
Lista numerelor disponibile, titlul ºi preþul acestora:
32 Antisemitismul 5.000 lei
59 Capitalismul Nostru 5.000 lei
33 Mituri ºi ritualuri 5.000 lei
60 Anul 1848 5.000 lei
34 1995 5.000 lei
61 Holocaust vs. Gulag 5.000 lei
35 1956 5.000 lei
62 Cãrþi ºi Autori 5.000 lei
36 Democraþia localã 5.000 lei
63 Zona Gri 5.000 lei
37 Ceremonii politice 5.000 lei
64 Mass-media azi 5.000 lei
38 Populism 5.000 lei
65 Doi ani de guvernare 5.000 lei
39 Istoriografie Româneascã 5.000 lei
66 Bilanþ 98 5.000 lei
40 NATO 5.000 lei
67 Mineriade 10.000 lei
41 ªtiinþa politicã în România 5.000 lei
68 Summit NATO 1999 10.000 lei
42 Utopie, Urbanism, Politicã 5.000 lei
69 Ecumenism ºi Politicã 10.000 lei
43 Opþiuni politice româneºti 5.000 lei
70 KOSOVO 10.000 lei
44 Constituþia 5.000 lei
71-72 Feminism 10.000 lei
45 Politicã ºi Educaþie 5.000 lei
73-74 Balcani: Prezent 10.000 lei
46 Despre schimbare 5.000 lei
75 Reforma Instituþionalã 10.000 lei
47 Gender 5.000 lei
76 Zece ani de la Cãderea Zidului Berlinului
48 Noua Putere în România 5.000 lei
10.000 lei
49 Instituþiile Noii Puteri 5.000 lei
77 Helsinki 10.000 lei
50 Dupã Madrid 5.000 lei
78 Bilanþ 1999 10.000 lei
51 Contractul cu România 5.000 lei
79 Început de campanie 10.000 lei
52 Serviciile Secrete 5.000 lei
80 Bruxelles  Negocieri 10.000 lei
53 Islamul ºi Politica 5.000 lei
81 Republicã ºi Monarhie 10.000 lei
54 Revoluþia Bolºevicã 5.000 lei
82 Extremismul Politic 10.000 lei
55 Un an de Guvernare 5.000 lei
83 Alegeri locale 10.000 lei
56 Bilanþ 5.000 lei
84 Banii ºi politica 10.000 lei
57 Criza Politicã 5.000 lei
85 Oraºe distruse 10.000 lei
58 In Cãutarea Identitãþii 5.000 lei
86 Preºedinþia 10.000 lei

Anunþ
Institutul pentru Cercetãri Politice ºi Economice scoate la concurs un post de
Coordonator Programe. Pot candida absolvenþi ai Facultãþilor de Sociologie ºi ªtiinþe
politice cu domiciliul stabil în Bucureºti, vârsta maximã 35 de ani. Operarea pe calculator,
cunoaºterea la perfecþie a limbii engleze (un atestat internaþional ar fi de preferat în acest sens)
ºi o experienþã în domeniul ONG-urilor, constând în redactarea ºi administrarea de proiecte
cât ºi în activitãþi de tip fund-raising, reprezintã principalele criterii de selecþie.
Cei interesaþi ne pot contacta la sediul IPER din Piaþa Amzei, nr. 13, etaj I, sector 1,
Bucureºti sau la telefon/fax: (40-1)312 84 96, e-mail: sfera@totalnet.ro
MIHAI CHIOVEANU
Director Programe IPER
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Începând cu data de 15 februarie 2001
revista Sfera Politicii ºi Antena 1 lanseazã
concursul lunar Cititorul Fidel dotat cu premii
constând în 3 ceasuri elveþiene de lux marca
Candino, în valoare de aproximativ 200 $
fiecare, oferite de firma Helvetansa.
Cei interesaþi vor gãsi în paginile
revistei Sfera Politicii un talon de participare
ce trebuie completat cu rãspunsul corect la
întrebare. Talonul completat cu datele
personale ale participantului va fi trimis pe
adresa Antena 1 - Intact Advertising, B-dul
Ficusului 44 A, sector 1, Bucureºti, cu
specificarea Pentru emisiunea Orient Expres.
Extragerea ºi anunþarea celor trei
câºtigãtori ai fiecãrei luni vor avea loc în cadrul
fiecãrei a patra ediþii a emisiunii Orient
Expres.

Talon Concurs
Întrebare:
Care a fost tema numãrului 86
al revistei Sfera Politicii?
Rãspuns :

.

Nume, prenume
BI seria
Adresa:
strada
nr
bl.
judeþ/sector
localitatea
telefon

.

numãr
sc
.

.et

.

.

..apt
cod

....
..
..
.
.
..
...

TALON DE ABONAMENT LA REVISTA SFERA POLITICII
(vã rugãm completaþi cu majuscule)
DA, doresc un abonament la revista SFERA POLITICII, începând cu
numãrul .............., pe perioada de:
3 luni (30.000 lei),
6 luni (60.000 lei),
un an (120.000 lei)
Am achitat contravaloarea abonamentului, în sumã de ............................lei, cu mandat
poºtal nr. ...................... sau ordin de platã nr. ......................., în contul Fundaþiei Societatea Civilã,
nr. 251100922013126 (lei) sau 251100222013126 (valutã) deschis la BRD - SMB.
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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Decupaþi

Cititorului Fidel

