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Editorial
Dan Pavel

Aporiile sistemului mondial
de securitate
Dupã prãbuºirea sistemului comunist de

dimensiunile realistã ºi idealistã ale politicii
externe americane într-un tot coerent este cea cu
privire la democraþie, libertate ºi drepturile
1
omului ca valori universale . "Declaraþia de
Independenþã a SUA" din 4 iulie 1776, Constituþia
SUA, în particular "The Bill of Rights" (primele
10 amendamente, din 1791), sunt scrise în spiritul
apãrãrii drepturilor universale ale omului ºi
libertãþilor individuale, fiind fundamentate
simultan pe doctrinele dreptului divin ºi dreptului
natural. De aici ºi certitudinea americanã cu
privire la faptul cã SUA apãrã o cauzã universalã
ºi o poate apãra chiar împotriva restului lumii. Din
anumite puncte de vedere, aceasta este varianta
secularizatã modernã a doctrinei biblice
(veterotestamentare) a "poporului ales." Evreii se
considerau "poporul ales" de Dumnezeu,
americanii se considerã "poporul ales" de
providenþã sã apere drepturile universale ale
omului. În ambele cazuri, se face abstracþie de
ceea ce cred celelalte popoare2 . Misiunea pe care
americanii ºi-au asumat-o în ultimele decenii este
de a rãspândi în toatã lumea valorile democratice,
de a instaura - chiar ºi cu forþa, persuasivã a
diplomaþiei sau coercitivã a rãzboiului, dacã este
nevoie - regimuri politice bazate pe acele valori.
Limbajul în care au fost comunicate lumii întregi
aceste adevãruri autorevelate este unul biblic, de
luptã împotriva elementului malefic din univers.
Datoritã faptului cã în alte spaþii culturale
funcþioneazã dupã alte sisteme de referinþã
teologico-politice, modul în care americanii se
raporteazã la lume este vehement respins, ceea ce
a ºi condus la înmulþirea teoriilor conspiraþioniste,
dar mai ales a acþiunilor de tip terorist bazate pe o
ideologie conspiraþionistã antiamericanã. Dacã
paradigma raþionalistã modernã a instituit un tabu
cu privire la scrierile de naturã conspiraþionistã,
logica asigurãrii securitãþii popoarelor libere ºi a
lumii întregi impune apãrarea prin toate

tip sovietic ºi dispariþia URSS ca supraputere,
sistemul mondial de securitate pãrea a se fi
simplificat, datoritã faptului cã singura
supraputere rãmasã era SUA. Cu toate acestea,
datoritã unei multitudini de factori, sistemul
mondial de securitate a devenit mult mai
complicat, iar tensiunile actuale vor duce fie la
dispariþia sistemului de securitate actual, fie la
consacrarea pe plan internaþional a supremaþiei
americane. Modul în care s-au rearanjat relaþiile
de securitate ale lumii dupã 11 septembrie 2001 ºi
mai ales dupã rãzboiul din Irak demonstreazã cã
americanii nici nu se mai obosesc sã pãstreze
aparenþa sistemului cvasidemocratic de arbitraj ºi
decizie reprezentat de ONU. În prezent ºi în viitor,
atît pentru factorii decizionali de la Washington,
D.C., cât ºi pentru specialiºtii în drept
internaþional, marile probleme ale asigurãrii
securitãþii mondiale nu se mai pun în termenii
logicii clasice sau ai teoriilor tradiþionale de
securitate, ci mai degrabã în formule apropiate de
aporiile lui Zenon. În ciuda faptului cã SUA este
interesatã de promovarea unei ordini mondiale
bazate pe valori universale, datoritã modului
vicios în care funcþioneazã "comunitatea
internaþionalã" marea supraputere nu poate
accepta un mecanism decizional ale cãrui hotãrâri
îi pun în pericol interesele naþionale. Împotriva
bunului simþ comun, a numeroase scrieri din fosta
(actuala) "lume a treia," dar ºi a teoriilor
conspiraþioniste, cel mai redutabil adversar al
globalizãrii este reprezentat de Statele Unite ale
Americii. O parte din avânturile miºcãrii
antiglobaliste nu vin din motive legate de
neajunsurile globalizãrii, ci din cauza
sentimentelor antiamericane. Or, datoritã modului
în care America a acþionat în ultima vreme, cele
douã miºcãri de protest se vor despãrþi.
Axioma
culturalã
care
uneºte
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mijloacele împotriva grupurilor conspiraþioniste
pentru care ipotezele epistemologice au devenit
justificãri ale acþiunii politice radicale. Prin
urmare, nu se poate face abstracþie de zona
abominabilului sau delirului, doar din motive de
decenþã academicã sau de political correctness.
Pânã acum, americanii au avut succes.
Mai întâi prin doborârea regimurilor totalitare
comuniste de tip sovietic - caracterizate de cãtre
Preºedintele Ronald Reagan prin sintagma
"Imperiul Rãului." Apoi, prin doborârea
regimului dictatorial al lui Saddam Hussein din
Irak, þarã pe care Preºedintele George W. Bush a
inclus-o în "axa rãului." În lupta geopoliticã
mondialã, etichetele religioase sau etice
maniheiste exprimã nu doar raporturile de
incompatibilitate, dar ºi existenþa unui potenþial
conflictual care în cele din urmã duce chiar la
rãzboi. Imaginea în oglindã a modului în care
americanii îºi reprezintã natura eticã a inamicilor
este celebra formulã prin care Ayatolahul
Komeiny al Iranului caracteriza lumea creºtinã,
având în fruntea ei SUA, - "Marele Satan." Or, în
viziunea fundamentalistã islamicã, Marele Satan
trebuie distrus de pe faþa pãmîntului. La fel ca ºi
statul Israel. Reprezentãrile cu privire la evrei pe
care marii clerici islamici le propovãduiesc
mulþimilor de credincioºi vorbesc despre natura
non-umanã a acestora (evreii ar fi "porci" ºi
"maimuþe"), iar consecinþa în plan practic este cã
ei trebuie anihilaþi3 . În ciuda campaniei pe care
SUA ºi aliaþii o duc pe plan mondial împotriva
vastei reþele teroriste Al Qaeda, în lumea islamicã
(în particular, în presã) este extrem de rãspânditã
convingerea cã atentatele de la 11 septembrie au
fost puse la cale de evrei, Israel, Mossad, etc4. În
ultimã instanþã, respectiva conspiraþie ar avea fi
condusã chiar de cãtre americani ºi evrei
americani. De aceea, Jihadul împotriva acestora
nu trebuie sã se fereascã de nici unul dintre
mijloacele disponibile, susþin aceste voci.
Împotriva celor care vorbesc despre o conspiraþie
iudeo-masonico-americanã (inclusiv în interiorul
lumii occidentale, în particular în interiorul
societãþii americane5) , în termeni care amintesc
despre lucrarea Mein Kampf, a lui Adolf Hitler,
alianþa care s-a format în societatea americanã
între conservatorii/ neoconservatorii creºtini
transdenominaþionali
ºi
conservatorii/

neoconservatorii evrei americani reprezintã
expresia unor similitudini de percepþie cu privire
la îmbinarea dintre interesele celor "douã naþiuni
etice" ºi apãrarea unor valori universale. În
perioada post-Holocaust, motivele pentru care
SUA cred cã este o datorie moralã ºi de securitate
sã apere statul Israel nu mai trebuie explicate decît
pentru ignoranþi ºi rãu-voitori.
Vreme de câþiva ani, Consiliul de
Securitate al Naþiunilor Unite a funcþionat în
perioada postcomunistã datoritã inerþiei
mecanismelor ºi procedurilor consacrate încã din
perioada Rãzboiului Rece. De la constituirea
ONU ºi pânã în prezent, cele mai multe intervenþii
ale diferitelor state sau coaliþii împotriva altora au
avut loc fãrã avizul Consiliului de Securitate.
Politica internaþionalã s-a complicat încã de pe
vremea cînd administraþia de la Washington, D.C.,
a început sã promoveze preocuparea pentru
respectarea drepturilor omului. Alãturi de politica
de securitate americanã, care a fost întotdeauna
construitã pe dimensiunea lui Realpolitik, tradiþia
idealismului politic american ºi-a gãsit întruparea
în preocuparea pentru drepturile omului.
Americanii au reuºit sã transmitã acest ethos
majoritãþii aliaþilor din cadrul NATO ºi a lumii
occidentale, iar apoi l-au impus la nivel
internaþional, prin complicatele mecanisme de
negociere internaþionalã care în final s-au finalizat
în Conferinþa de la Helsinki, din 1976. Statele
totalitare ºi autoritate care au semnat documentele
de la Helsinki au cãzut în capcana propriei lor
demagogii, pentru cã apãrarea drepturilor omului
a fost una dintre armele care au contat în lupta pe
care lumea liberã le-a folosit pentru doborârea lor.
Dupã 1991, epurarea etnicã practicatã de cãtre
regimul dictatorial al lui Miloºevici în Kosovo a
determinat intervenþia NATO, pe motivul cã
apãrarea drepturilor omului este un principiu
superior principiului suveranitãþii naþionale.
Dincolo de doborârea regimului
dictatorial al lui Saddam Hussein, rãzboiul din
Irak a avut drept mizã rescrierea regulilor
arhitecturii mondiale de securitate. Între pãstrarea
aparenþei de legitimitate date de hotãrârile
Consiliului de Securitate ºi interesele naþionale,
americanii au optat pentru acestea din urmã. ONU
ºi Consiliul de Securitate pot sã supravieþuiascã
doar dacã americanii se vor preface cã mai þin
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cont de aranjamentul de securitate de dupã cel deal doilea rãzboi mondial, care nu mai corespunde
realitãþilor geopolitice actuale, sau dacã restul
statelor lumii vor accepta starea de fapt, adicã
supremaþia militarã ºi politicã a SUA. Precum
Ahile cel iute de picior care ipotetic nu ajunge
niciodatã din urmã broasca þestoasã, nici SUA nu
va izbuti sã îºi impunã punctele de vedere la nivel
mondial. Dar ca ºi în rãspunsul filosofului cinic la
aporia lui Zenon, în realitate Ahile cel iute de
picior ajunge din urmã broasca þestoasã, fãrã
probleme. Ceea ce pare o imposibilitate din
punctele de vedere logic sau al dreptului
internaþional (altã convenþie), este posibil ºi chiar
real din punctul de vedere al acþiunii politice ºi
militare.
Rãzboiul pornit de teroriºtii islamici are
multiple þinte. În perioada 2001-2002, cercetãtorii
de la Carnegie Endowment for International
Peace ºi Institutul de Studii Orientale al
Academiei de ªtiinþe din Taºkent, Uzbekistan, au
intrat în posesia a 10 caiete cu note de curs ale
unor tineri din Asia Centralã, în majoritate uzbeci.
Ei urmaserã undeva în Valea Fergana, la mijlocul
anilor '90, un curs de terorism, în care alãturi de
cunoºtinþele tehnice, logistice, primiserã ºi lecþii
propagandistice. Motivaþia lor fusese schimbatã
datoritã unor reguli de tipul "evreii, ruºii ºi
americanii au fost întotdeauna împotriva
musulmanilor ºi omoarã musulmani. Iar
musulmanii au adormit."6 Ei au fost recrutaþi
pentru Jihadul anti-rusesc din Asia Centralã. Alte
þinte ale Jihadului sînt India, China, regimurile
arabe "oligarhice trãdãtoare" din Egipt, Arabia
Sauditã, Maroc, Algeria, etc. În ciuda tensiunilor
apãrute între SUA ºi alte state, în cadrul
Consiliului de Securitate al ONU, în ciuda
acuzaþiilor de imperialism strategic ºi militar,
riscurile ºi ameninþãrile de securitate din lumea
realã sînt presiuni mai puternice decît argumentele
juriºtilor pentru a schimba arhitectura strategicã a
lumii contemporane.
Deocamdatã, nimeni nu a venit sã
propunã vreun plan cu privire la regulile viitorului
sistem de securitate al lumii. Existã o
multiplicitate de scenarii, sunt chiar o mulþime de
variante cu privire la modul în care SUA ºi ceilalþi
actori geopolitici ar trebui sã formalizeze
realitãþile informale, precum ºi rezultatele
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actualelor raporturi de forþã7. Nu existã însã nici
un determinism în impunerea unei soluþii sau
alteia, ci numai o mulþime de variabile
independente care vor decide în ultimã instanþã
soluþiile concrete pentru actuala situaþie
geostrategicã a lumii. Clar este cã americanii nu
vor lãsa ca lucrurile sã se desfãºoare la întîmplare.
Indiferent care vor fi celelalte variabile, indiferent
de circumstanþe (cu excepþia unei catastrofe finale
totale sau parþiale, de naturã nuclearã, biologicã,
etc.), SUA vor încerca sã îºi impunã punctul de
vedere, cu mai mult sau mai puþinã subtilitate.
Unii vor accepta situaþia, alþii nu, iar nu puþini vor
fi aceia care vor lupta împotriva ei. Asistãm la un
experiment gigantic de inginerie geopoliticã, iar
capacitatea noastrã raþionalã de a ne raporta la
universul înconjurãtor este, din anumite puncte de
vedere, limitatã de lipsa informaþiilor cu privire la
intenþiile ºi acþiunile actorilor politici pe care
vrem sã îi descriem, explicãm ºi interpretãm.
Dacã þinem însã cont de faptul cã lumea
înconjurãtoare este compusã ºi din elemente
neraþionale, avem ºanse de compensa limitãrile
raþionale prin mijloace nonconvenþionale.

NOTE
1- Pentru o demonstraþie în acest sens, vezi Amartya
Sen, "Democracy as a Universal Value," Journal of
Democracy, Volume 10, Number 3, July 1999.
2- Nu întîmplãtor, resentimentele antisemite se
combinã cu cele antiamericane, în special în zonele
fundamentaliste ale lumii (fie cã este vorba despre
Balcani, Orientul Mijlociu sau Rusia), iar pretextul
invocat pentru justificarea resentimentelor este modul
în care se autodefinesc cele douã naþiuni. Din literatura
bogatã apãrutã dupã 11 septembrie 2001, vezi: cartea
lui Pierre-Andre Taguieff, La Nouvelle Judeophobie,
publicatã în 2001 la Paris, editura Fayard; Andrew
Sullivan, "Protocols. The Anti-Semitism of the IslamoFascists," The New Republic, November 5, 2001;
Vladimir Tismãneanu, "On Anti-Americanism. The
Resources and Persistence of a Political Myth," East
European Perspectives, May 2001.
3- Pentru o analizã detaliatã a antisemitismului islamic,
vezi Special Report, Number 11, November 1, 2002,
publicat de The Middle East Media Research Institute
ºi semnat de Aluma Solnick, "Based on Koranic
Verses, Interpretations, and Traditions, Muslim Clerics
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State: Jews are the Descendants of Apes, Pigs, and
Other Animals." Raportul trece în revistã literatura
teologicã recentã, declaraþii rostite în locurile sacre ale
Islamului, emisiuni fãcute de diferite televiziuni arabe,
articole publicate în lumea islamicã.
4- Vezi raportul MEMRI, "A New Anti-Semitic Myth
in the Middle East Media: The September 11 Attacks
Perpetrated by the Jews," care beneficiazã de un cuvînt
înainte semnat de un supravieþuitor al Holocaustului,
Congressman-ul Tom Lantos.
5- Pentru o asemenea abordare în termenii teoriei
conspiraþioniste, vezi Lyndon H. LaRouche, Jr.,
"Zbigniew Brzezinski and September 11," Executive
Intelligence Review, January 2002. Am descoperit
acest text cu ocazia vizitei pe care Zbigniew
Brzezinski, fostul National Security Adviser al
Preºedintelui Jimmy Carter a fãcut-o la Bucureºti, în
mai 2003. Am consultat Internetul, iar la numele de
Brzezinski apãrea adesea articolul lui LaRouche, care
deºi este unul marginal, conspiraþionist, delirant, fusese
tradus în zeci de limbi, în timp ce studiile lui Brzezinki
figureazã mereu doar în limba englezã. Am avut ocazia
sã stau de vorbã cu Brzezinski la unul dintre dineurile
oficiale ºi l-am întrebat despre modul în care
reacþioneazã la atacuri precum cele semnate de
LaRouche. Mi-a spus cã acest domn a fost condamnat
în ultima perioadã a Rãzboiului Rece pentru cã justiþia
americanã a dovedit legãturile organizaþiilor sale cu
serviciile de poliþie politicã din lumea comunistã, KGB
ºi STASI. În 2000, LaRouche s-a înscris în cursa din
interiorul Partidului Democrat în cursa pentru
desemnarea candidatului la Preºedinþia SUA.
6- Vezi studiul "The Terrorist Notebooks," semnat de
Martha Brill Oleott ºi Bakhtiar Babaianov, Foreign
Policy, March/April 2003.
7- Dintr-o varietate de abordãri conceptuale ºi
teoretice, vezi: Thomas P.M. Barnett, "The Pentagon's
New Map. Why We're Going to War and Why We'll
Keep Going to War," Esquire, March 2003; "The Shah
Always Falls," an interview with Ralph Peters, by
Fredris Smoler, American Heritage, February/March
2003, Volume 54, Number 1; de asemeni, vezi
conferinþa susþinutã de Zbigniew Brzezinski la SNSPA,
pe 13 mai 2003, care reia într-o variantã adusã la zi
tezele din The Grand Chessboard, American Primacy
and Its Geostrategic Imperatives, publicatã în 1997.

Semnale
Limbaj si comunicare

Ionescu-Ruxandoiu Liliana
Ce facem când vorbim? Ce spunem exact când
vorbim? De ce îl intrebam pe vecinul de masã dacã
ne poate da sarea, cand este evident faptul cã poate?
Cum este posibil sã spunem si altceva decât vrem
sã propunem? Ce trebuie sã ºtim pentru cã o
anumitã frazã sã nu fie ambiguã? Sunt câteva dintre
întrebarile pe care ºi le poate pune oricine încearcã
sã analizeze ce se întamplã atunci când vorbeºte cu
alþii. Având ca obiect comunicarea realã prin
limbaj, pragmatica propune rãspunsuri la astfel de
întrebari. Viziunea oferitã de pragmatica poate spori
eficienþa negocierilor de diverse tipuri, a predãrii
limbii materne ºi a limbilor strãine, a comunicãrii
intergrup si interetnice.
Lucrarea de faþã se adreseazã studenþilor de la
specializãri ca: filologie, comunicare si relaþii
publice, jurnalisticã, dar ºi profesorilor,
cercetãtorilor în domeniul lingvisticii, al
comunicãrii, sociologiei ºi psihologiei, precum ºi
tuturor celor pentru care comunicarea prin limbaj
este o componentã esenþialã a activitãþii lor.
ISBN: 973-684-557-5
NR. PAGINI: 112
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Analize
Lavinia Stan

Zece mituri ale opoziþiei
democrate
Odatã

Democraþiei Sociale din România ºi mai nou
Partidul Social Democrat). Tot atunci, candidaþii
opoziþiei au obþinut primãriile marilor oraºe, un
avantaj pe care l-au pãstrat de-a lungul anilor '90.
În perioada 1996-2000, Convenþia ºi
Uniunea Forþelor Democrate împreunã au
controlat o majoritate a mandatelor parlamentare,
fiind astfel invitate sã formeze guvernul, în timp
ce Emil Constantinescu a devenit noul preºedinte
al României, deºi PDSR a rãmas partidul cu cele
mai multe voturi în parlament. Când noi alegeri au
fost organizate în 2000, partidele pro-democrate
deja îºi pierduserã capitalul politic ºi
credibilitatea, ajungând a fi recunoscute mai mult
pentru corupþie, proastã administrare, lipsa de
transparenþã ºi o politicã de alianþe bazatã pe
oportunism mai mult decât pe dorinþa de a rezolva
problemele urgente ale þãrii. Doar douã dintre
aceste partide, Partidul Liberal ºi Partidul
Democrat,
ºi-au
reînnoit
reprezentarea
parlamentarã, în timp ce creºtin-democraþii ºi-au
pierdut suportul politic. Dupã 2000, opoziþia
oficialã a ajuns sã fie reprezentatã de Partidul
România Mare, iar Social Democraþii au fost
nevoiþi sã caute o alianþã cu Uniunea Democratã a
Maghiarilor din România pentru a obþine
majoritate parlamentarã.
Succesul limitat al forþelor democrate în a
restructura viaþa politicã post-comunistã a fost
explicat ca fiind rezultatul direct al
caracteristicilor erei Ceauºescu, modului în care
þarã a ieºit din comunism, reproducerea elitei
comuniste sau cultura politicã necivicã a þãrii. Cu
excepþia lui Vladimir Tismãneanu, puþini analiºti
au acordat importanta construcþiilor mentale - pe
scurt, miturilor - la care subscriu membrii ºi liderii
acestor partide politice. Nici unul dintre miturile
identificate mai jos nu este complet necunoscut
cititorilor români, de vreme ce jurnaliºtii ºi

cu cãderea regimului comunist,
opoziþia democratã a încercat sã se afirme ca o
alternativã credibilã la Frontul Salvãrii Naþionale,
urmaºul Partidului Comunist, ºi sã depãºeascã
imensul sãu handicap iniþial pentru a trece
Rubiconul importanþei politice. Unul dintre cele
mai restrictive din Europa de Est, regimul
Ceauºescu a limitat activitatea societãþii civile, a
marginalizat grupurile ºi indivizii ce puteau oferi
alternative politice, a fragmentat societatea ºi a
încurajat
paternalismul
statal,
corupþia
generalizatã, neîncrederea în ceilalþi ºi în guvern
ºi obedienþa necondiþionatã faþa de autoritate.
Rolul politic cheie pe care îl joacã opoziþia a
rãmas puþin înþeles, iar primii ani ai tranziþiei
post-comuniste au amplificat aceste probleme. În
timp ce Frontul Salvãrii ºi-a afirmat rapid
controlul asupra procesului politic, opoziþia a fost
confruntatã cu lipsa acutã atât de fonduri cât ºi de
personal calificat în organizarea campaniilor
electorale, formularea unor programe politice
realiste ºi atractive ºi analizarea dispasionatã a
realitãþilor româneºti. În afara foºtilor
nomenclaturiºti - care în marea lor majoritate au
ales sã susþinã Frontul ºi sateliþii sãi - existau
puþine persoane cu experienþã politicã ºi
managerialã semnificativã pe care opoziþia le-ar fi
putut prezenta electoratului în postura de
candidaþi electorali. Tocmai de aceea, opoziþia a
atras în special persoane care se remarcaserã
pentru poziþia lor anticomunista fie înainte, fie în
timpul dictaturii comuniste.
În ciuda acestui handicap iniþial, opoziþia
democratã s-a bucurat de oarecare succes dupã
1989. În alegerile generale din 1992, Convenþia
Democratã, ce includea cele mai importante
formaþiuni pro-democrate, a devenit opoziþia
parlamentarã a noului guvern format de Frontul
Salvãrii (rebotezat ulterior drept Partidul
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comentatorii politici din Bucureºti, Cluj ºi Iaºi leau identificat, discutat ºi condamnat rând pe rând.
Înainte de a le prezenta este important sã amintim
cã opoziþia pro-democratã din aceastã þarã include
o varietate de partide a cãror caracteristici comune
sunt inapetenþa faþã de Social Democraþi ºi dorinþa
de a vedea democraþia româneascã consolidânduse. Însãºi diversitatea câmpului pro-democrat face
ca aceste mituri sã se aplice fiecãrui partid în
grade diferite de-a lungul timpului, deºi toate
partidele fãrã excepþie au îmbrãþiºat aceste mituri
cândva dupã 1989.
Mitul nr. 1. Liderul este partidul.
Partidele din opoziþia pro-democratã încã se
comportã ca niºte clici ce promoveazã interesele
liderilor, nu pe cele ale membrilor lor ordinari.
Pare a fi unanim acceptat cã liderul acþioneazã
drept locomotivã partidului, este singurul care îl
aduce la putere ºi singurul care poate reda în mod
acurat interesele ºi opiniile tuturor membrilor de
partid, o viziune ce ignorã faptul cã partidul îi dã
liderului ºansa de a avea o carierã politicã ºi de a
ocupa demnitãþi de stat ºi ca atare, în ecuaþia
partid-lider, ambele elemente sunt la fel de
importante. În ceea ce priveºte ierarhia de partid,
singura posibilitate acceptatã pare a fi avansarea.
Ocupantul unei poziþii de conducere în partid, de
obicei preºedinte sau vice-preºedinte, nu poate
decât sã menþinã acea poziþie sau sã fie promovat
încã ºi mai sus. Demiterea, sancþionarea ºi
pierderea poziþiei de conducere echivaleazã cu o
gravã insultã ce poate fi redresatã doar prin
abandonarea partidului ºi crearea unei formaþiuni
politice alternative cãutând suportul aceluiaºi
segment electoral. Deseori, liderii de partid ce
trebuie penalizaþi pentru ineficienþã ºi nepotism
primesc poziþii din ce în ce mai înalte ºi mai
lipsite de putere de decizie. Un exemplu recent
este cel al lui Ion Diaconescu, liderul creºtindemocrat pentru care, pentru prima datã în istoria
partidului, o poziþie de "preºedinte de onoare" a
fost creatã la începutul lui 2001. Acest mit
presupune ca liderii ºi-au obþinut poziþiile în
virtutea unor criterii obiective ca merite personale
deosebite, dedicaþie faþa de partid ºi ideologia
acestuia ºi performanþe excelente în timpul
mandatelor exercitate, deºi poziþiile de conducere
nu sunt deþinute pe bazã rotativã pe perioade
limitate de timp ºi sunt obþinute ºi pierdute nu în

urma unei competiþii deschise între candidaþi, ci
ca urmare a unor manevre de culise bazate pe
calculaþii pe termen scurt. Deseori, liderii îºi
pãstreazã poziþiile doar pentru cã le lipsesc
competitori viabili.
Mitul menþine o distanþã apreciabilã,
deseori de netrecut, nu doar între conducerea
partidelor ºi membrii ordinari, ci ºi între clasa
politicã care ocupã demnitãþi de stat ºi electorat.
La sfârºitul lui decembrie 2002 canalul de
televiziune CNN anunþa cã preºedintele american
George Bush a vizitat o fundaþie caritabilã,
contribuind pentru câteva ore la crearea
pachetelor de ajutoare pentru familiile
dezavantajate. Fãrã îndoialã, românii ar sublinia
imediat cã motivele ce l-au animat pe Bush sunt
egoiste, transformându-i gestul într-o cinicã
încercare de a atrage simpatia unor segmente
sociale tradiþional înclinate sã-i susþinã pe
Democraþi. Calculat sau nu, un astfel de gest ar fi
de negândit pentru politicienii români, atenþi sã
evite orice activitate care ar putea ºtirbi din zidul
invizibil care le protejeazã fragila autoritate datã
de fotoliul pe care îl ocupã, nu de merite personale
sau activitatea desfãºuratã în acele poziþii. Liderii
deseori ignorã opiniile membrilor ordinari, chiar
cu riscul de a încãlca cele mai minimale reguli de
etichetã socialã, ºi insistã ca poziþiile lor sã fie
acompaniate de toate privilegiile puterii: maºina
cu ºofer, cohorte de secretare, consilieri ºi ºefi de
cabinet, telefoane mobile, salarii ºi beneficii
generoase, toate finanþate dintr-un buget limitat.
Puþini dintre ei sunt dispuºi sã ia autobuzul pentru
a se duce la serviciu sau la sediul de partid.
Acest mit încurajeazã nu numai
facþionalismul, ci ºi ineficienþa dacã lideri ce au
dovedit în nenumãrate împrejurãri cã nu posedã
calitãþi de negociatori sau sunt dezinteresaþi de
viaþa partidului repetat primesc ºanse nemeritate
în detrimentul colegilor lor ale cãror cariere
politice sunt încetinite prin refuzul avansãrii.
Conducerile partidelor pro-democrate au devenit
chiar mai numeroase decât cea a Social
Democraþilor, un partid ce probabil are mai mulþi
membri decât toatã opoziþia la un loc. Dupã
insuccesul din 2000 ºi pierderea aripii
reformatoare condusã de Vasile Lupu, creºtindemocraþii ºi-au creat noi structuri de conducere ºi
le-au lãrgit pe cele deja existente într-atât încât
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numai Delegaþia Permanentã include în jur de 90
de persoane, în timp ce numãrul vice-preºedinþilor
se apropie de 30. Mitul însoþeºte credinþa ca
singur liderul trebuie sã decidã detaliile vieþii de
partid, o constatare ce devine evidentã odatã ce
sediile centrale ale partidelor sunt vizitate. Liderul
personal aprobã mai toate documentele de partid,
de la statut pânã la listele electorale, primeºte
delegaþiile strãine, reprezintã partidul la reuniuni
internaþionale ºi în interviuri televizate, alocã
fondurile de partid între diverse destinaþii ºi
mediazã disputele între membri ºi structurile
locale ºi centrale. În timp ce adjutanþii sãi se
bucurã de oarecare autonomie în domeniile pe
care le supervizeazã, nici una dintre problemele
considerate a fi esenþiale vieþii de partid nu este
rezolvatã fãrã intervenþia directã a preºedintelui.
Cauzele acestei unice concentrãri de
putere în mâna unui singur individ - sau a unui
grup restrâns de colaboratori apropriaþi lui - sunt
neclare. Poate fi o moºtenire a regimului Nicolae
Ceauºescu, care a dominat necontestat viaþa
politicã a þãrii pentru un sfert de secol.
Centralismul tradiþional al administraþiei
româneºti poate explica de ce eºaloanele de
conducere secundare ezitã sã îºi asume
responsabilitatea pentru decizii de importanþã
pentru partid, obligându-l pe preºedinte sã le ia.
Importanþa supremã a preºedintelui reiese din
remarcile unui respondent care atrãgea atenþia cã
fiecare vizitator, membru nemulþumit al vreunei
îndepãrtate organizaþii locale a partidului sau
jurnalist, insistã sã vorbeascã cu nimeni altul
decât preºedintele partidului, indiferent de
importanþa subiectelor abordate în conversaþie.
Deºi aceastã practicã diminueazã considerabil
timpul de care dispun preºedinþii de partid pentru
a rezolva adevãratele probleme ale formaþiunilor
pe care le conduc, ea dã expresie temerii
solicitatorilor cã înþelegerile fãcute cu adjutanþi
vor fi anulate unilateral de preºedinte, o practicã
oarecum rãspânditã.
Mitul nr. 2. Organizarea internã a
partidului nu este importantã. În timp ce partidele
politice occidentale considerã problemele de
naturã organizatoricã ca fiind esenþiale, partidele
aparþinând opoziþiei pro-democrate româneºti
încã le ignora, deºi nici unul nu are puterea
structuralã a inamicului lor numãrul unu, Partidul
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Social Democrat. Fãrã îndoialã, puþine partide
pro-democratice din aceastã þarã servesc scopuri
similare celor ale partidelor occidentale: de a
facilita eficient relaþia aleºi-electorat, de a
monitoriza activitatea guvernului ºi de a o supune
atenþiei opiniei publice sau de a articula interesele
ºi de a agrega solicitãrile membrilor de partid.
Este greu de spus dacã organizarea deficitarã a
acestor partide le împiedicã sã îndeplineascã acest
rol sau dacã refuzul lor de a deveni partide
pragmatice cu obiective clar precizate a redus
organizarea de partid la nivele nesemnificative.
Deºi partidele pro-democrate ºi-au
deschis filiale în mai toate localitãþile þãrii, puþine
dintre acestea au un numãr semnificativ de
membri ºi sunt constant active, ºi încã ºi mai
puþine exprimã interesele comunitãþilor în loc de a
promova carierele politice ale patronilor lor locali.
Cu excepþia Partidului Democrat, aceste partide
sunt în general extrem de ezitante în a oferi date
concrete privind componenþa lor. De obicei,
conducerile partidelor explicã aceasta lipsã de
transparenþã prin nevoia de a nu da muniþie
inamicilor lor politici, dar deseori este evident cã
ele însele nu cunosc numerele reale. În loc de a
contabiliza conºtiincios ºi periodic numãrul celor
care obþin ºi renunþã la statutul de membru,
partidele preferã sã vorbeascã despre numãrul
total al simpatizanþilor ºi numãrul total al celor
care le-au susþinut în ultimele alegeri, insistând cã
numãrul total al membrilor lor este mult mai mare
decât numãrul celor care plãtesc cotizaþiile, deºi
prin statut numai aceºtia din urmã se pot bucura
de acea calitate. Chiar ºi atunci când sunt
disponibile, aceste date doar foarte rar merg
dincolo de totaluri la nivel naþional pentru a spune
ceva semnificativ privind grupurilor sociale
prezente în partid (pe linie de naþionalitate, sex,
domiciliu, venit, educaþie sau vârsta), nivelul
implicãrii membrilor în viaþa partidului
(senioritate în partid, opþiuni privind agenda
socioeconomicã, contribuþii financiare totale
aduse partidului), structura organizaþiilor locale ºi
fondurile de care dispun acestea sau eficacitatea
reprezentanþilor partidului în structurile de
conducere ale þãrii (numãrul propunerilor
legislative introduse de fiecare membru al
parlamentului, numãrul scandalurilor de corupþie
în care sunt implicaþi membrii partidului, rotaþia
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membrilor de partid în poziþii de conducere
administrative, durata medie a mandatului sau
numãrul promisiunilor electorale pe care
partidului le-a împlinit).
În afarã de transparenþã, partidele suferã
ºi de o lipsã de strategii practice de întãrire a
structurilor locale, ºi ca atare acestea rãmân
simple maºini de vot în slujba indivizilor pe care
îi promoveazã în structurile de conducere de la
nivel judeþean sau naþional. Un sistem clar ºi
consistent aplicat de promovare, penalizare ºi
demitere lipseºte, la fel cum lipseºte o politicã
coerentã de a atrage suportul unor secþiuni largi
ale electoratului cum ar fi sindicatele,
antreprenorii, femeile, tineretul ºi intelectualii.
Preºedinþii filialelor judeþene dominã nestingheriþi
viaþa politicã localã a partidului, la fel cum
preºedintele partidului dominã structurile
centrale. Acompaniate de discreþie ºi prestigiu,
poziþiile de conducere sunt mult disputate de
diferitele grupuri de interese prezente în sânul
partidelor, creând o atmosferã de competiþie
perpetuã, indisciplinã de partid ºi feude oarbe
între actualii lideri ºi colegii lor care încearcã sã
acceadã la funcþii. Asta nu înseamnã cã poziþia
preºedintelui nu este adeseori contestatã sau cã cei
ce vor sã îi ia locul nu pot sã îi ºtirbeascã reputaþia
ºi capitalul politic. Preºedintele trebuie în
permanenþã sã reducã la tãcere ºi sã pacifice
facþiunile nemulþumite din sânul partidului care se
simt neluate în serios. Uneori, preºedintele pierde
aceasta bãtãlie ºi cu ea încrederea partidului, aºa
cum s-a întâmplat cu Petre Roman, Valeriu Stoica
sau Ion Diaconescu.
Organizarea deficitarã explicã ºi
performanþa în general nesatisfãcãtoare a celor
care au reprezentat partidele democrate în
parlament. Nu existã încã criterii clare ºi strategii
pentru a-i face pe parlamentari responsabili faþã
de partidele care i-au promovat în parlament sau
pentru a le acorda suportul logistic necesar
introducerii propunerilor legislative. Deputaþii ºi
senatorii rãmân slabi actori politici incapabili sã
lupte eficient cu conducerea celor douã camere ºi
conducerea propriilor lor grupuri parlamentare,
pentru ca mecanismele de suport ºi nominalizãrile
pentru comisiile parlamentare se fac doar prin
intermediul grupului parlamentar. Membrii
parlamentului nu dispun de buget, personal sau

birouri proprii ºi au dificultate în a stabili conecþii
cu electorii pe care îi reprezintã. Nu este de mirare
ca plecãrile de la un partid la altul în timpul
mandatului au fost ºi rãmân foarte numeroase.
Mitul nr. 3. Centralismul menþine
unitatea partidului. Partidele pro-democrate îºi
conduc activitatea internã dupã principiul
centralismului strict, care subordoneazã
structurile locale de la nivel comunal, municipal ºi
judeþean structurilor centrale naþionale din
Bucureºti, locul de unde þara este condusã,
fondurile ºi resursele sunt alocate, deciziile
importante pentru toate regiunile þãrii sunt luate,
privilegiile ºi micile atenþii sunt distribuite ºi
carierele politice pot fi lansate. Ani de-a rândul,
preºedinþii de partid au fost aleºi de Delegaþiile
Permanente nu de Congrese, o procedurã ce nu
acordã structurilor locale o voce autenticã în
selectarea conducerii centrale. Conducerea
centralã controleazã viaþa partidului, deseori fãrã
a se simþi obligatã sã îºi justifice opþiunile
programatice în faþa membrilor pe care pretinde
cã-i reprezintã. Comunicarea între lideri ºi
membri rãmâne deficitarã, aceºtia din urmã de
multe ori aflând poziþia oficialã a partidului lor
din ziare. Centralismul face ca deciziile centrului
sã fie transmise cãtre ºi implementate la nivelul
structurilor sub-naþionale, astfel încât canalele de
comunicare dintre structuri sunt folosite mai mult
pentru a înmâna ordine structurilor inferioare
decât pentru a primi feedback de la acestea din
urma sau de a facilita dezbateri între cele douã
nivele. Cu rare excepþii, diferenþele care
caracterizeazã regiunile þãrii sunt privite ca fiind
prea lipsite de importanþã pentru a fi incluse în
politicile ºi în discursul public al partidelor.
Deºi majoritatea acestor formaþiuni
insistã asupra nevoii de descentralizare, nici una
nu pare a fi gata sã renunþe la centralizare. Lupta
dintre structurile locale care cautã o mai mare
autonomie ºi cele naþionale care încearcã cu
încãpãþânare sã îºi menþinã supremaþia este
evidentã în special în procesul alcãtuirii listelor
electorale. Pânã în 2000, se obiºnuia ca structurile
sub-naþionale sã propunã candidaþi pentru
posturile de deputaþi ºi senatori ºi pentru
conducerile centrale iar acestea sã ignore aproape
complet aceste propuneri. Înaintea ultimelor
alegeri generale însã, un numãr de filiale ºi-au
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anunþat intenþia fermã de a-ºi impune candidaþii
pe liste, pe motiv cã judeþele nu puteau continua
sã fie reprezentate de persoane din capitalã
nefamiliare ºi dezinteresate de problemele locale.
Într-adevãr, experienþa arãtase cã aceºti candidaþi
fãceau prea puþin pentru a apãra interesele locale
pe parcursul mandatului, vizitând foarte rar
judeþele ºi refuzând sã asculte doleanþele
cetãþenilor pe motiv cã acestea erau prea
punctuale în comparaþie cu problemele globale ale
þãrii. Creºtin-democraþii arãdeni, de exemplu, s-au
plâns de nenumãrate ori cã deputatul Ion Raþiu
vizita foarte rar judeþul, democraþii constãnþeni au
cerut ca lui Bogdan Niculescu-Duvaz sã i se
refuze suportul necesar înnoirii mandatului sãu
parlamentar, în timp ce liderii naþionali liberali au
fost deseori criticaþi pentru refuzul de a promova
personalitãþi locale. Eforturile realizate în vederea
descentralizãrii listelor au avut rezultate mixte, în
mare parte deoarece conducerile centrale au
refuzat sã accepte pierderea influenþei.
Mitul nr. 4. Alianþele politice determinã
succesul electoral ºi supravieþuirea partidului.
Partidele rãmân obsedate de alianþe, iar
frecventele coaliþii ºi fragmentãri sunt probabil
cea mai pregnantã caracteristicã a sistemului de
partid din aceastã þarã. Liderii investesc o mulþime
de timp ºi efort în încercarea de a gãsi posibili
aliaþi cu care partidul ar putea participa împreunã
la alegeri. Acest trend corespunde realitãþii cã nici
o formaþiune pro-democratã nu este destul de
puternicã pentru a câºtiga singurã o majoritate a
mandatelor parlamentare ºi pentru a forma
guvernul. Încã de la începutul anilor '90 aceste
partide au înþeles cã numai unite vor putea învinge
ºi asuma puterea, succesul Convenþiei Democrate
ºi al Uniunii Forþelor Democrate demonstrând
acest lucru.
Alianþele formale ºi informale se pun la
punct nu numai în vederea participãrii în alegeri,
ci ºi între alegeri pentru susþinerea anumitor
propuneri legislative. Din nefericire, într-o þarã în
care compromisul nu este apreciat ºi partidelor le
lipseºte coeziunea internã, alianþele rãmân fragile
ºi improbabile. Deseori liderii de partid au ignorat
alianþele formale ºi ºi-au atacat partenerii, diverse
alianþe au fost finalizate doar pentru a fi cãlcate la
scurt timp dupã aceea pe motive triviale ºi
parteneriatele convenite la nivel naþional au fost
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încãlcate la nivel local, acolo unde "baronii locali"
au considerat cã este mai avantajos sã ia partea
social-democraþilor ºi chiar a naþionaliºtilor
pentru a-ºi împlini interesele personale ºi de grup
sau pentru a fi siguri cã opþiuni importante pentru
judeþ obþineau suportul necesar pentru a fi
adoptate de administraþia localã. În timp ce
creºtin-democraþii, democraþii ºi liberalii au
participat împreunã la guvernare între 1996 ºi
2000, fiecare partid în parte ºi-a permis sã îºi
atace partenerii pe la spate la cel mai mic semn cã
politicile guvernamentale le afectau popularitatea.
Democraþii au fost criticii cei mai severi ai
premierilor creºtin-democraþi Victor Ciorbea ºi
Radu Vasile, în timp ce în judeþele din
Transilvania liberalii au luat partea naþionaliºtilor
pentru a submina interesele minoritãþii ungureºti,
deºi la nivel naþional Partidul Liberal ºi UDMR
aveau un acord de colaborare. În ultimii trei ani,
creºtin-democraþii constãnþeni s-au aliat constant
reprezentanþilor Partidului Umanist, partenerul la
guvernare al social-democraþilor, împotriva
liberalilor ºi democraþilor.
În ciuda centralismului strict, alianþele
convenite la nivel naþional au fost ocazional
ignorate sau încãlcate la nivel local. În timp ce
liderii naþionali nu au avut consultãri reale cu cei
locali în privinþa politicii de alianþe necesare
creºterii ºi supravieþuirii partidului, liderii locali
au preferat sã nu implementeze alianþele ºi sã nu
le critice în mod deschis expunându-se astfel
riscului de a fi sancþionaþi de cãtre centru. Chiar ºi
astãzi, se duc puþine discuþii în cadrul partidelor în
ce priveºte beneficiile pe care diverse strategii de
aliere le-ar aduce structurilor locale de partid. Ca
atare pactele de colaborare sunt în general lipsite
de flexibilitate ºi detaliu la nivel sub-naþional, în
ciuda faptului cã regiunile României se deosebesc
fundamental din punct de vedere socioeconomic,
etnic ºi politic ºi astfel filialele locale au de fãcut
faþa unor combinaþii diverse de probleme.
Interesul personal al liderilor locali de a-ºi
menþine influenþa indiferent de costuri au
determinat filialele sã caute parteneriate cu socialdemocraþii ºi naþionaliºtii în vederea câºtigãrii
unor poziþii de voce-preºedinte de consiliu local
sau judeþean ºi a unor contracte lucrative cu
primãriile sau în vederea adoptãrii unor propuneri
legislative considerate cheie pentru comunitatea
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Recentele eforturi ale opoziþiei prodemocrate de a se coaliza intr-un singur bloc
electoral în vederea alegerilor din 2004
demonstreazã încã o datã imprevizibilitatea
politicii de alianþe. La sfârºitul anului trecut
câteva personalitãþi politice au propus crearea
unei noi Alianþei Populare. Discuþiile iniþiate de
Uniunea Forþelor de Dreapta au implicat o seamã
de partide pro-democrate din afara ºi dinãuntrul
parlamentului, dar bãnuielile cã noua formaþie sar plasa sub patronajul fostului preºedinte Emil
Constantinescu au compromis ºansele de succes
ale noii formaþiuni. Deºi reprezentanþii Uniunii au
anunþat succesul negocierilor cu liberalii, aceºtia
din urmã au negat chiar ºi cã întâlnirea ar fi avut
loc. Într-o mãsurã dramaticã, preºedintele creºtindemocrat Victor Ciorbea i-a exclus din partid pe
toþi colegii sãi care susþin crearea noii alianþe. În
cele din urma, deºi întreaga opoziþie prodemocratã a recunoscut nevoia de unitate, fiecare
partid în parte ºi-a pãstrat obiecþiile faþã de
oportunitatea alianþei, noua sa conducere,
platforma electoralã populistã ºi partenerii invitaþi
sã participe la ea.
Mitul nr. 5. Succesul partidului se
mãsoarã în numãrul de posturi obþinute. Partidele
de opoziþie au dus în mod constant o politicã de
office-seeking, nu de policy-seeking. Dupã ce în
1996 a câºtigat dreptul de a forma guvernul,
preocuparea primarã a Convenþiei Democrate ºi a
Uniunii Forþelor Democrate a fost alocarea cât
mai rapidã a numeroaselor demnitãþi de stat
deschise peste noapte coaliþiei guvernamentale.
Negocieri elaborate au avut ca rezultat propunerea
multor complicate algoritmuri politice ºi
întocmirea ºi reîntocmirea unor numeroase liste
de indivizi demni de a asuma aceste posturi în
vederea mulþumirii tuturor membrilor coaliþiei.
Lista poziþiilor puse de noii guvernanþi la
dispoziþia simpatizanþilor, colegilor de partid,
clienþilor ºi rudelor le includea pe cele de miniºtri
ºi secretari de stat, prefecþi ºi subprefecþi,
ambasadori, directori ºi preºedinþi ai consiliilor de
administraþie ale companiilor de stat ºi ale
regiilor autonome, directori de bãnci, universitãþi
ºi ºcoli publice, ºefi ai direcþiilor teritoriale ale
ministerelor centrale ºi ale numeroaselor agenþii
guvernamentale însãrcinate cu coordonarea unor

activitãþi diverse cum ar fi culte, telecomunicaþii
ºi vamã. Un lider creºtin-democrat a recunoscut în
primãvara lui 1999 cã discuþiile privind alocarea
de portofolii ºi fotolii au fost mai numeroase, mai
lungi ºi mai intense decât cele privind pachetul de
politici sociale ºi economice pe care noul guvern
l-a prezentat electoratului.
Obsesia alocãrii demnitãþilor a împiedicat
partidele pro-democrate sã îºi întoarcã atenþia spre
problemele socio-economice importante ale þãrii,
rezultând în cele din urma într-o eficienþã
guvernamentalã extrem de redusã ºi în
imposibilitatea de a îndeplini promisiunile
electorale. Într-adevãr, odatã ajunse la putere
partidele pro-democrate nu s-au grãbit sã
introducã propuneri legislative, convinse cã vor
continua sã se bucure de suport popular
semnificativ atâta timp cât membrii cabinetului
susþineau verbal o agendã reformistã. Ambiþiosul
"Contract cu România" a rãmas neîndeplinit, iar
situaþia economicã s-a înrãutãþit ca urmare a
numeroaselor ezitãri. Luptele fratricide dintre
partenerii la guvernare au izbucnit de îndatã ce
poziþii importante au devenit libere pentru a fi
ocupate la sugestia conducerilor de partid.
Numirile pentru aceste posturi au fost fãcute în
virtutea loialitãþii faþã de liderii partidului mai
mult decât în virtutea capabilitãþilor manageriale
ºi organizaþionale ale candidaþilor ºi fãrã ca vreo
considerare sã fie acordatã sinergiei inevitabile
dintre posturi. În urma acestui proces, un inginer
electronist a fost numit Ministrul Agriculturii, un
psiholog a devenit ºeful Departamentului
Administratiei Publice Locale, în timp ce secretar
de stat în Ministerul Turismului a fost numit un
membru de partid care vizitase diverse regiuni ale
þãrii ca orice alt cetãþean român. Cum foarte puþini
dintre aceºti demnitari de stat aveau experienþã de
conducere, ei ºi-au cãpãtat-o din mers, în timp ce
luau decizii importante pentru þarã. Consecinþele
s-au vãzut.
Mitul nr. 6. Partidul Social Democrat
este inamicul nostru numãrul unu. Ca ºi partidele
pro-democrate din alte þãri est europene, cele din
România investesc majoritatea timpului ºi
resurselor pentru a identifica greºelile ºi
promisiunile electorale neîndeplinite ale
guvernanþilor. Guverne din umbrã sunt numite
periodic pentru a monitoriza performanþa puterii
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social democrate, conferinþe de presã, mese
rotunde ºi seminarii sunt organizate cu
regularitate pentru a critica activitatea cabinetului,
politici alternative sunt propuse pentru rezolvarea
problemelor þãrii, analize ale declaraþiilor
membrilor guvernului sunt realizate ºi implicarea
acestora în scandaluri de corupþie este urmãritã
îndeaproape ºi viguros condamnatã. Toatã aceastã
activitate este prezentatã în detaliu pe siteurile
electronice ale partidelor pro-democrate. În plus,
liderii opoziþiei sunt rapid compromiºi chiar ºi de
acuzaþiile de intenþie de colaborare cu socialdemocraþii (vezi cazurile Petre Roman ºi Andrei
Marga) chiar ºi în ciuda lipsei de dovezi
concludente.
Fãrã îndoialã, Partidul Social Democrat
rãmâne cel mai important actor politic al
României post-comuniste. În ciuda numeroaselor
sale reorganizãri, ºi a pierderii aripii sale
reformiste la începutul anilor 90 prin formarea
Partidului Democrat, PSD va rãmâne o puternicã
forþa politicã similarã în multe privinþe miºcãrilor
latin americane precum Peroniºtii argentinieni sau
Partidul Revoluþionar Instituþional din Mexic, ºi
chiar ºi fãrã liderii sãi Adrian Nãstase ºi Ion
Iliescu ar putea rãmâne unit doar pe baza
patronajului pe care îl încurajeazã. Însã o privire
rapidã asupra rezultatelor electorale sugereazã cã
adevãratul pericol pentru România este ridicat nu
de social-democraþi, care volens nolens au
acceptat regulile jocului democratic ºi au încercat
sã guverneze în limitele impuse de lege, ci de
Partidul România Mare ºi liderul acestuia,
Corneliu Vadim Tudor. Dacã în 1992 PRM a
obþinut doar 3,9 la sutã din votul naþional pentru
Camera Deputaþilor, în 1996 votul naþionalist
(PRM împreunã cu Partidul Unitatii Naþionale) sa ridicat la 10,5 la sutã. În 2000, dezamãgit de
performanþa
guvernamentalã
a
social
democraþilor ºi a blocului pro-democrat,
electoratul a susþinut PRM ca o a treia alternativã.
Doar în urma celui de-al doilea tur de scrutin
prezidential a reuºit Ion Iliescu sã îl învingã pe
Vadim Tudor, ºi asta numai dupã ce mulþi dintre
duºmanii sãi înverºunaþi au sfârºit prin a încuraja
electoratul sã dea un vot de blam naþionalismului.
În alegerile generale din acelaºi an, PRM a
câºtigat 26,4 la suta din vot, devenind astfel noua
opoziþie oficialã.
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Pericolul naþionalist nu poate fi ignorat
într-o þarã precum România, scena primelor
conflicte inter-etnice din martie 1990, desfãºurate
cu câteva luni înaintea izbucnirii rãzboiului din
Iugoslavia. Partidele ºovine ºi naþionaliste, care
resping principiul democrat al acomodãrii
minoritãþilor etnice ºi al acceptãrii lor ca membri
deplini ai comunitãþii politice naþionale, au fost o
caracteristicã constantã a sistemului de partid
post-comunist din aceastã þarã. Deºi conflictele
violente nu s-au mai reiterat, sentimentul
naþionalist ºi intoleranþa faþã de minoritãþile entice
rãmân încã semnificative. Fragilitatea cronicã a
opoziþiei ºi lipsa de alternative reale la guvernarea
social-democratã nu poate decât sã ridice ºansele
de accedere la putere ale blocului naþionalist.
Mitul nr. 7. Performanþa opoziþiei este
mult superioarã celei social-democrate. În
general, partidele pro-democrate considerã cã
greºelile lor sunt nesemnificative faþã de cele
înregistrate de social-democraþi ºi cã este doar
vina unei prese duºmãnoase cã nenumãratele lor
realizãri rãmân neapreciate ºi neaplaudate. Deºi
este adevarat cã social-democraþii, prin simplul
lor numãr, exercitã un control incomparabil
asupra vieþii politice româneºti indiferent dacã
sunt sau nu la putere, acest mit pare sã împiedice
opoziþia pro-democratã sã-ºi evalueze corect
avantajele ºi dezavantajele ºi implicit adevãratele
sale ºanse de succes electoral pe termen lung.
Aceste partide nu par a fi gata sã recunoascã
faptul cã simpla diminuare a importanþei
propriilor greºeli ºi continuul criticism al puterii
nu reprezintã o strategie realistã de reînvigorare a
vieþii lor de partid. Faptul cã social-democraþilor
le lipseºte transparenþa, cã aceºtia ignorã cu
impunitate opinia publicã ºi tolereazã implicarea
membrilor lor în acte de corupþie nu îi dã opoziþiei
voie sã facã toate acestea.
Eterna problemã cu care se confruntã
toate partidele post-comuniste româneºti rãmîne
corupþia masivã prezentã la nivelul clasei politice.
Partidele pro-democrate cred cã
scandalurile de corupþie în care sunt implicaþi
membrii lor sunt minore comparativ cu cele ale
social-democraþilor, cã membrii lor nu s-au
îmbogãþit ºi cã, chiar dacã au fãcut-o, câºtigurile
lor au fost minimale faþã de cele obþinute de
reprezentanþii puterii. Campaniile anti-corupþie de
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pânã acum au cunoscut un succes extrem de
limitat, deºi toate cele ºapte guverne postcomuniste româneºti au promis sã-i identifice ºi
sã-i aducã în justiþie pe acei politicieni care se fac
vinovaþi de fraudã, trafic de influenþã, clientelism
ºi nepotism. Însã pânã acum nici socialdemocraþii ºi nici forþele pro-democrate nu au
reuºit sã traducã aceste promisiuni în practicã.
Câteva cazuri minore de corupþie au fost
elucidate, dar nici unul dintre liderii de partid pe
care presa l-a acuzat nu a fost pedepsit sau dovedit
nevinovat. Deºi mai toate campanile anti-corupþie
social democrate s-au transformat în cele din urmã
în vendete îndreptate împotriva inamicilor
politici, suportul pe care opoziþia insistã sã îl
acorde liderilor sãi implicaþi în acte de corupþie ia diminuat considerabil suportul popular de care
se bucura. Creºtin-democraþii au fost sever
pedepsiþi pentru ignorarea numeroaselor dovezi
concrete detaliind privatizãrile dubioase care au
favorizat membrii de partid ºi acoliþii acestora.
Presa a speculat chiar cã democratul Traian
Bãsescu ºi liberalul Dinu Patriciu ºi-ar fi folosit
influenþa pentru a obþine contracte lucrative din
fondurile publice. Evident, înainte de a arunca cu
piatra, opoziþia pro-democratã ar trebui sã îºi
clarifice propria poziþie ºi sã accepte cã legea se
aplicã nu numai guvernanþilor.
Mitul nr. 8. Criticarea opoziþiei nu este
binevenitã. Un corolar al mitului anterior, cel de
faþã rejecteazã criticarea opoziþiei pe motiv cã ar
servi consolidãrii poziþiei social-democraþilor. De
teamã sã nu ajute în vreun fel guvernul, liderii
opoziþiei preferã deseori sã nu aibã nici o discuþie
deschisã privind activitatea lor. Partidele din
opoziþie încã nu sunt pregãtite sã îºi recunoascã
deschis greºelile, toate pretinzând cã atât
pierderea încrederii populare pe care o suferã cât
ºi performaþa lor electoralã nespectaculoasã ar fi
rezultatul unor factori pe care nu îi pot controla.
Dacã trebuie gãsit un vinovat, acesta este
invariabil cineva din afarã: guvernanþii care nu
susþin iniþiativele legislative introduse de opoziþia
pro-democratã, presa care nu raporteazã corect
realizãrile blocului pro-democrat, publicul care nu
îi înþelege idealurile nobile ºi chiar observatorii
strãini care refuzã sã le acorde recunoaºterea ºi
respectul pe care le meritã.
Mitul nr. 9. Imaginea este cheia

succesului. Mulþi cred cã o bunã imagine publicã
este mult mai importantã decât o platformã
politicã clarã sau o performanþã guvernamentalã
eficientã. Ca urmare, partidele din opoziþie au
promovat o oarecare confuzie ideologicã în ceea
ce priveºte principiile pe care le considerã centrale
doctrinei lor. Liberalismul promovat de Partidul
National Liberal are puternice trãsãturi oligarhice
moºtenite din perioada pre-comunistã. În
conformitate cu platforma sã politicã, Partidul
Democrat este o formaþiune de centru-stânga care
promoveazã social democraþia, deºi unele dintre
politicile pe care le-a sprijinit de-a lungul anilor
au cerut deprecierea standardului de viaþa în
schimbul unei transfomãri economice ceva mai
rapide. Investigând Partidul Naþional Þãrãnesc
Creºtin Democrat, ziarul Adevarul concluziona cã
formaþiunea nu este 'naþionalã' pentru cã "dupã ani
de zile în care ºi-au urmarit doar propriul interes
liderii sãi nu pot pretinde ca vorbesc în numele
întregului popor" ºi nu este nici 'þãranesc' pentru
ca "nici un þãran nu a votat pentru el dupã 1989".
Nici creºtin-democrat nu este mãcar, pentru cã nu
observã calitãþile creºtine de moralitate, umilinþã
ºi remuºcare, este gata sã ignore legea ºi nu aplicã
principiile democrate la propria sa viaþã de partid.
Într-adevar, partidul niciodatã nu a explicat
convingator aplicabilitatea unei doctrine politice
occidentale, larg asociatã cu catolicismul ºi
protestantismul, la o þarã predominant ortodoxã
cum este România.
Acest mit a alimentat ºi ideea cã nu prea
conteazã ce fac partidele atâta timp cât sunt atente
sã îºi pãstreze o bunã imagine publicã prin
campanii publicitare costisitoare. Discursul
politic este privit, ca urmare, ca având precedent
asupra acþiunii politice, o viziune care a costat
foarte mult opoziþia pro-democratã. A rãmâne în
centrul atenþiei publice este unul dintre
obiectivele principale ale opoziþiei româneºti care
trebuie sã fie atins cu orice preþ. Pentru partidele
extraparlamentare, acest deziderat este mai greu
de realizat. Editorialele de presã subliniazã mereu
importanþa imaginii, dar politicienii nu trebuie sã
ignore nici importanþa acþiunii politice. Deºi
România este o societate complexã, presa,
televizorul ºi radioul nu sunt singurele mijloace la
îndemâna unui partid dornic sã se facã cunoscut
electoratului, ºi chiar ºi cea mai bunã imagine
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publicã rãmâne neconvingãtoare dacã acþiunile
politice decisive nu sunt luate cu regularitate.
Mitul nr. 10. Opoziþia cunoaºte cel mai
bine dorinþele populaþiei. Reprezentanþii opoziþiei
româneºti par a fi convinºi cã electoratul este
lipsit de educaþie în ceea ce priveºte procesul
politic care, dupã ei, ar trebui sã fie lãsat în seama
politicienilor ºi a consilierilor lor de încredere.
Acest mit susþine cã românii nu au cultura politicã
necesarã pentru a face democraþia ºi capitalismul
sã funcþioneze corect, în mare parte pentru cã
regimul comunist a distrus spiritul civic ºi viaþa
comunitarã. Nu puþini politicieni ºi jurnaliºti
insistã cã românii nu ar avea nici un fel de culturã
politicã ºi cã poziþia lor nesofisticatã în privinþa
politicului îi impiedicã sã aprecieze subtilele
distincþii ideologice care separã partidele politice,
continua importanþã a opoziþiei atunci când
aceasta înceteazã sã mai critice puterea ºi urgenþa
reformelor decisive care sacrificã standardul de
viaþã în favoarea implementãrii democraþiei ºi a
pieþei libere. În suportul acestei poziþii,
politicienii invocã diverse sondaje de opinie care
ar sugera cã foarte puþini români pot oferi definiþii
corecte pentru aceste concepte abstracte, deºi
foarte puþine personalitãþi româneºti pot ele însele
oferi aceste detalii. De aceea, importanþa
responsabilitãþilor pe care reprezentanþii politici le
au faþa de electorat nu pare a fi complet înþeleasã
ºi nici consideratã necesarã, de vreme ce se crede
cã, chiar ºi atunci când i se explicã secretele
procesului politic ºi motivele care animã diversele
acþiuni politice, populaþia nu poate înþelege
importanþa lor adevaratã. Poziþia extremã
sugereazã cã influenþa electoratului needucat ar
trebui sã fie limitatã doar la actul votului o datã la
fiecare patru ani, un rãu necesar pentru a da
legitimitate procesului democratic ºi clasei
politice.
Aceastã atitudine este întâlnitã nu numai
în rândurile clasei politice, ci ºi în cadrul Grupului
de Dialog Social, ai cãrui membri au servit de-a
lungul anilor drept consilieri ai liderilor politici
creºtin-democraþi ºi liberali. GDS ºi editura
Humanitas au publicat un numãr de articole ºi
studii în favoarea filosofilor-regi care ar avea
þinuta moralã ºi intelectualã pentru a lua deciziile
"corecte" pentru ºi în locul electoratului. Aceasta
poziþie combinã dispreþul elitelor politice pre-

S.P. nr. 101/2003

comuniste pentru marea masã de cetãþeni ºi
poziþia intelectualistã noicianã de "salvare prin
culturã", ai cãrei susþinãtori au preferat sã închidã
ochii la realitãþile comuniste în speranþa obþinerii
libertãþii de a face culturã presupusã politic
neutrã. Exemplul clasic al respingerii opþinunilor
electoratului rãmân editorialele publicate de
revista 22 imediat dupã alegerile generale din
1990 care, prin titluri de genul "Duminica
orbului", încercau sã explice victoria Frontului
Salvãrii Nationale asupra opoziþiei.
*
Probabil cã nici unul dintre aceste mituri
nu poate explica singur succesul limitat al
opoziþiei pro-democrate, dar considerate
împreunã ele ne ajutã sã înþelegem de ce România
a fost ultima þarã din Europa de Est în care puterea
a trecut în urma votului în mâinile opoziþiei ºi de
ce dupã numai patru ani de guvernare partidele
pro-democrate ºi-au pierdut mare parte din
credibilitate ºi suport popular. Vor fi unii care vor
arãta cã aceste mituri au fost îmbrãþisate nu numai
de cãtre opoziþia pro-democratã, ci ºi de socialdemocraþi ºi chiar de naþionaliºti. ªi aceste partide
sunt centralizate sub comanda unor lideri
atotputernici cum sunt Adrian Nãstase ºi Corneliu
Vadim Tudor, care considerã cã în jocul politic
imaginea este mai importantã decât acþiunea,
susþin lideri implicaþi în scandaluri de corupþie ºi
tind sã îºi blameze indiscriminant inamicii politici
pentru toate greºelile ºi neîmplinirile personale.
Dar aceste partide se bucurã de avantaje cum ar fi
puternice structuri organizatorice grefate pe fostul
Partid Comunist ºi platforme ideologice clare
formulate în termeni simpli care atrag o varietate
largã de segmente sociale. În vederea alegerilor
din 2004 este imperativ ca opoziþia pro-democratã
sã îºi analizeze onest punctele tari ºi slabe dacã
vrea ca ºansele sale de a lua puterea sã devinã
realitate.
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Reînnoirea Politicii
Reforma electoralã:
etapã a restructurãrii clasei politice

Sistemul politic românesc nu a reuºit, la

mai bine de un deceniu dupã schimbarea de
regim, sã îºi asigure un suport public stabil.
Accidentul electoral din 2000 când un partid antisistem s-a clasat al doilea în alegerile
parlamentare iar candidatul sãu la prezidenþiale a
ajuns în turul al doilea a fost un avertisment al
gradului de volatilitate electoralã ce se transformã
în anii electorali, singurii în care populaþia poate
interacþiona cu spaþiul politic, în vot de refuz.
Dezinteresul faþã de politicã s-a transformat în
respingere a politicii. Criza încrederii în politicã ºi
politicieni a unei societãþii ce doreºte sã acceadã
la o realã, ºi nu doar simbolicã, cetãþenie,
afecteazã stabilitatea regimului ºi construcþia
instituþionalã. Dezechilibrul iniþial al sistemului
de partide românesc, permanentizat în deceniul X
ºi reconfirmat ºi accentuat de alegerile din 2000
contribuie la rândul sãu la adâncirea faliei ce
desparte politica de societate. Manifestându-se

mai ales la nivel parlamentar, ºi datoritã originii
cvasi-parlamentare a partidelor politice
româneºti, ºi în condiþiile unui legislativ lipsit de
autonomie ºi transformat de executiv, dar mai ales
de Guvern, într-o anexã, politica româneascã îºi
cautã legitimitatea.
Reforma instituþiilor devine astfel
crucialã nu doar pentru consolidarea eºafodajul
politic ci ºi ca o ocazie de refacere a prestigiului
actorilor politici ºi instituþionali. Interesul crescut
al publicului pentru reformarea instituþiilor
politice indicã nu doar percepþia sistemului politic
ca fiind nereprezentativ, ci ºi speranþa într-o
revigorare a vieþii politice prin reconfigurarea
instituþiilor ºi dimensionarea acestora în raport cu
realitãþile sociale ºi economice. Concilierea
prioritãþilor clasei politice cu cele ale societãþii
româneºti nu mai poate întârzia: neglijarea
fracturii sociale poate antrena costuri pe termen
mediu ºi lung iar voluntarismul politic nu se poate

100
90
80

Biserica

70

Arm ata

60

Poliþia

50

Preº edintele

40
Guvernul

30

Parlam entul

20

Partidele
politice

10
0

Figura 1. Dinamica încrederii în Bisericã, Armatã, Poliþie, Preºedinte, Guvern,
Parlament ºi partide politice. Iunie 1998 - noiembrie 2002 (Sursa: BOP-FSD)
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construi pe o bazã instituþionalã atât de fragilã.
Fãrã suportul social ce asigurã legitimitate
necesarã guvernãrii democratice guvernarea
devine o aventurã cu final imprevizibil.
Privilegiind mai ales politica doar ca
luptã pentru cucerirea sau influenþarea puterii ºi
neglijând aspectele strategice, clasa politicã
româneascã a optat pentru o delimitare a unui
spaþiu concurenþial restrâns. Aceastã situaþie a
generat pe termen mediu o crizã structuralã a
încrederii. Tranziþia spre un alt tip de politicã este
legatã de capacitatea clasei politice de a se
profesionaliza. Reuºita acestei tranziþii ar
contribui la creºterea suportului social pentru
sistemul politic democratic ºi legitimitatea clasei
politice. Analiza alegerilor ºi a funcþionãrii
sistemului electoral, a influenþelor sale asupra
politicii româneºti în ultimul deceniu al secolului
al XX-lea constituie un instrument important
pentru gãsirea remediilor adecvate restructurãrii
sistemului politic românesc.
Diversificarea calendarului electoral a
fost consideratã o formulã prin care consultarea
mai frecventã a cetãþenilor ar putea racorda
partidele ºi reprezentanþii lor în instituþiile politice
la problemele societãþii. Cumularea tuturor
confruntãrilor electorale într-un an, aºa cum se
întâmplã în România, condamnã cetãþeanul la
aproape patru ani de inerþie politicã. Apatia,

absenteismul, dezgustul pe care sondajele de
opinie le dezvãluie au printre cauze ºi aceastã
strategie prin care partidele ºi-au rezervat o
perioadã de repaus electoral. Dacã urmãrim în
schimb dinamica alegerilor în statele din vestul
Europei vom remarca multitudinea consultãrii
electorale. Diferenþierea alegerilor locale,
departamentale
(judeþene),
regionale,
parlamentare sau prezidenþiale oferã sistemelor
politice democrate posibilitatea ajustãrii
permanente ºi creºte gradul de participare politicã.
Partidele au astfel posibilitatea testãrii audienþei ºi
a remedierii politicilor.
Ca parte a unei formule de reformare a
sistemului politic doar decalarea alegerilor
parlamentare de cele prezidenþiale nu este
suficientã, cu atât mai mult cu cât între cele douã
consultãri electorale nu va exista o perioadã
suficient de îndelungatã pentru ca o politicã sã
poatã fi evaluatã. Ca tacticã electoralã în schimb
ea se poate dovedi eficientã. Efectul
prezidenþialelor asupra alegerilor parlamentare
face ca poziþia actorilor politici sã se diferenþieze
în funcþie de candidaþii pe care urmãresc sã îi
promoveze. Unele partide au de câºtigat din
promovarea unui prezidenþiabil, iar unii candidaþi
au de pierdut din asocierea cu partidele care i-au
nominalizat. Este cazul preºedinþilor în funcþie
care, dacã partidul lor se aflã la putere, iar

Figura 2.Evoluþia preferinþelor privind tipul de scrutin între noiembrie 2001 ºi noiembrie 2002
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rezultatele guvernãrii nu sunt satisfãcãtoare, riscã
sã fie sancþionaþi odatã cu partidul. Dar câtã
vreme prevaleazã argumentele electorale, discuþia
ce se poartã în privinþa decalãrii nu a atins încã
problema de principiu, cea a lãrgirii democraþiei ºi
a gãsirii unei formule politice stabile ºi eficiente.
Una din soluþiile propuse pentru
responsabilizarea clasei politice ºi pentru
consolidarea majoritãþii necesare guvernãrii
vizeazã schimbarea sistemului electoral.
Modificarea tipului de scrutin deºi necesarã nu
este ºi suficientã pentru a realiza o autenticã
reformare a politicii româneºti. Apariþia
majoritãþii guvernamentale stabile ºi raporturilor
între instituþiile politice sunt elemente ale unei
reforme ce trebuie sã urmãreascã eficientizarea,
dar ºi democratizarea reprezentãrii politice în
România. Rolul cetãþeanului, influenþa sa, practic
inexistentã astãzi, nu creºte automat odatã cu
transformarea sistemului electoral. Crucial pentru
transformarea votului popular în reprezentare la
nivelul parlamentar, sistemul electoral modeleazã
sistemul de partide, iar acesta, la rândul sãu,
determinã caracteristicile ºi stabilitatea formulelor
guvernamentale. Reforma sistemului electoral a
trecut de pe agenda societãþii civile pe agenda
politicã sub presiunea constantã a opiniei publice.
Sondajele de opinie indicã creºterea permanentã a
interesului public pentru modificarea sistemului
electoral în direcþia unuia uninominal, nu doar ca
reacþie la activitatea partidelor actuale, ci ca
permisã a reformei politice.
Dilema majoritar - proporþional dominã
disputa referitoare la transformarea sistemului
electoral. Ambiguitatea termenului uninominal,
preferat în dezbaterea publicã despre cel mai
adecvat sistem electoral, desemneazã fie o
procedurã majoritarã ce funcþioneazã dupã
formula "câºtigãtorul ia totul", fie una mixtã în
care proporþionalitatea voturilor se reflectã în
distribuþia locurilor parlamentare. Pe de altã parte
sistemul majoritar nu este doar uninominal, ci ºi
plurinominal (de listã, ca în cazul alegerilor
prezidenþiale americane în care alegãtorii voteazã
listele cu marii electori la nivel de stat). Luând
forma sistemului majoritar relativ (într-un tur, ca
în Marea Britanie sau Statele Unite) sau absolut
(în douã sau mai multe tururi, ca în Franþa sau în
România la alegerile prezidenþiale), sistemul

majoritar conduce la majoritãþi parlamentare
stabile ºi contribuie la formarea unor guverne
puternice, dar pe de altã parte acest sistem implicã
nereprezentarea acelui segment din electorat care
a votat contra candidatului sau listei învingãtoare.
Mai democraticã decât sistemul majoritar,
reprezentarea proporþionalã permite o mai bunã
reprezentare a stãrii de opinie a electoratului, însã
prezintã serioase inconveniente în ceea ce priveºte
stabilitatea ºi autoritatea guvernelor. Apãrutã ca o
reacþie la sistemul majoritar la sfârºitul secolului
XIX-lea, reprezentarea proporþionalã se regãseºte
într-o formã sau în alta în mai toate statele
europene, doar Marea Britanie ºi Franþa
practicând formule majoritare. Efecte precum
multiplicarea partidelor, ca ºi conservarea forþelor
politice în paralel cu apariþia altora noi ce
corespund altor diviziuni sociale sau culturale, au
dus la apariþia sistemului coaliþiilor de guvernare
ºi la instabilitate guvernamentalã (ca în cazul
Italiei pânã în 1994). De aceea au fost introduse o
serie de proceduri majoritare ce au moderat
efectul reprezentãrii proporþionale absolute, de
tipul pragului electoral sau al selectãrii de cãtre
alegãtor a preferatului în interiorul listelor de
partid.
Combinarea între cele douã sisteme
electorale, majoritar ºi proporþional, a dus la
apariþia sistemului mixt care poate rezolva, într-o
manierã acceptabilã, atât problema reprezentãrii
minoritãþii în organele legislative, cât ºi formarea
majoritãþilor necesare guvernãrilor stabile.
Dispunând de douã voturi, unul proporþional ºi
unul majoritar uninominal, alegãtorul îºi poate
manifesta sprijinul pentru interese specifice, dar
poate cu ajutorul votului majoritar sã susþinã ºi
curentele majoritare. Gradul în care diferã
raportul dintre votul proporþional ºi majoritar în
cadrul sistemului mixt diferenþiazã un sistem mixt
echilibrat în care 50% din aleºi sunt desemnaþi
prin reprezentare proporþionalã, iar 50% prin vot
majoritar (cazul Germaniei), respectiv sistem mixt
cu preponderenþã majoritarã sau cu preponderenþã
proporþionalã.
Considerat ca o tehnicã de realizare a
reprezentãrii politice, sistemul electoral este un
factor important în reforma politicã, influenþând
modul de recrutare a clasei politice ºi prin aceasta
sistemul de partide, ºi implicit, stabilitatea ºi
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eficienþa guvernamentalã. Primã etapã într-un
proces laborios, reforma recrutãrii politice nu se
poate reduce doar la modificarea sistemului
electoral, dar nici nu poate face abstracþie de
acesta. Confruntatã, la începutul ultimului
deceniu al secolului al XX-lea cu o crizã ce
prezenta unele similitudini cu situaþia româneascã
actualã, societatea italianã a impus, în procesul de
transformare a vieþii politice, ca primã reformã,
modificarea sistemului electoral. Instaurarea celei
de a doua Republici în Italia a fost consecinþa unei
cereri sociale de asanare a politicii, afectatã de
instabilitate guvernamentalã, clientelism ºi
scandaluri de corupþie. Dupã 1994 alegerile
legislative italiene, desfãºurate pe baza unui
scrutin mixt, majoritar într-un tur pentru 75% din
locurile fiecãrei camere ºi proporþional pentru
celelalte 25%, au ilustrat, pe de o parte mobilitatea
sistemului de partide în faþa constrângerilor la
care sunt supuse în procesul de trecere de la un
sistemul proporþional integral la un sistem mixt cu
compensare, pe de altã parte relativitatea reformei
electorale câtã vreme celelalte reforme nu au fost
îndeplinite. Dacã stabilitatea guvernamentalã nu a
urmat reformei electorale, media guvernãrii
nedepãºind dupã 1994 1,8 ani, trecerea la practica
alternanþei la guvernare, într-o þarã în care 48 de
ani (1946-1994) permanenþa la guvernare a fost
regula, a deschis o nouã etapã în democratizarea
societãþii italiene ºi în reformarea sistemului
politic ºi de reprezentare.
Cheia succesului procesului de reformare
a sistemelor de recrutare a clasei politice stã în
capacitatea partidelor de a se transforma, de a-ºi
reorganiza structura, ºi implicit de a înþelege
corect ºi responsabil rolul dominant pe care îl au.
Funcþionalitatea unui sistem de partide depinde de
modul în care constrângerile electorale creeazã un
anumit spaþiu public, atât pentru organizarea
sistemului concurenþial, cât ºi din perspectivã
strategicã. Departe de a fi doar o simplã tehnicã,
sistemul electoral operaþionalizeazã cultura sau
culturile
politice
existente,
cu
care
interacþioneazã.
Multipartidismul
specific
Europei continentale nu este reflectarea directã a
sistemelor electorale (chiar dacã în Uniunea
Europeanã sistemul reprezentãrii proporþionale
dominanã, 11 din cele 15 state aplicând variante
ale acestui model), ci dezvãluie tradiþii istorice,
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specificitãþi sociale ºi aspecte culturale care
împreunã contribuie la constituirea unui sistem de
partide.
Din punct de vedere legislativ existã douã
posibilitãþi de reformã a sistemului electoral
românesc: prin amendarea legilor existente sau
prin adoptarea unui Cod electoral. A doua formulã
prezintã avantajul reglementãrii printr-un act
normativ unic, ce ar înlocui toate legile în vigoare,
a tuturor aspectelor ce þin de organizarea ºi
desfãºurarea alegerilor ºi a referendumurilor,
indiferent care ar fi tipul acestora. Codul electoral,
opþiune ce a fost asumatã de Asociaþia Pro
Democraþia ºi transformatã într-un proiect
legislativ, ar aduce un plus de coerenþã ºi
uniformitate în legislaþia electoralã bulversatã de
nenumãratele amendamente ºi Ordonanþe de
Urgenþã. Reglementarea acestui domeniu printr-o
lege unicã ar crea posibilitatea ca revizuirile
ulterioare sã nu afecteze uniformitatea
prevederilor care reglementeazã diferitele tipuri
de alegeri.
Înfiinþarea unei Autoritãþi Electorale
Permanente ºi reglementarea modului de
funcþionare a acesteia ar fi realizatã printr-o lege
care se referã la toate tipurile de alegeri ºi nu prin
modificarea Legii 68/1992 privind alegerea
Senatului ºi a Camerei Deputaþilor, aºa cum a
propus Guvernul. Necesitatea unei Autoritãþi
Electorale Permanente independente de orice
influenþã guvernamentalã se referã atât la
atribuþiile privind organizarea alegerilor, parþiale
sau generale, cât ºi la controlul finanþãrii
partidelor politice, dar mai ales, în faza de
implementare a unui nou sistem electoral ce
presupune votul uninominal, la realizarea unui
decupaj electoral neutru. Una din consecinþele
mai puþin discutate ale transformãrii sistemului
electoral este desenarea circumscripþiilor
uninominale. Gerrymanderingul, tehnica prin care
delimitarea circumscripþiilor se face pentru a
maximiza ºansele partidelor la guvernare ºi/sau a
celor fãrã de care decizia schimbãrii sistemului
electoral nu poate fi luatã, dezvãluie o altã
dimensiune a interesului pentru modificarea
tipului de scrutin. Doar o Autoritate Electoralã
Permanentã independentã, iar nu sub controlul
Guvernului, aºa cum s-a impus prin modificarea
Legii 68/1992 ar putea realiza un decupaj
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electoral echitabil.
Pe de altã parte calitatea ºi eficienþa
activitãþilor de pregãtire, organizare ºi gestionare
a procesului electoral ar creºte în urma înfiinþãrii
Autoritãþii Electorale Permanente - structurã
autonomã, cu buget propriu aprobat de cãtre
Parlament, cu reprezentare la nivel central ºi la
nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare ºi având în
subordine o Comisie pentru Conturi de Campanie
ºi Finanþare Politicã.
Dincolo de rolul esenþial al Autoritãþii
Electorale Permanente în reforma electoralã
centrul de interes al Codului electoral îl reprezintã
modificarea tipului de scrutin pentru alegerea
Senatului ºi a Camerei Deputaþilor ce ar urma sã
Partid

Procentul
voturilor
obþinute

Numãrul
de
mandate
obþinute

Procente
obþinute
dupã
redistribuire

Distribuirea
mandatelor de
senator în
condiþiile
utilizãrii
scrutinului
majoritar
uninominal
cu un singur
tur

Numãr de
Distribuirea mandatelor de
colegii în care senator în condiþiile utilizãrii
partidele ar fi sistemului mixt cu compensare
intrat în turul
2, în contextul
dat de
scrutinul
uninominal cu
douã tururi de
scrutin
%
Nr.mandate

% Nr.

% Nr.

Nr.
mandate

nivelul unor colegii uninominale, de cãtre
candidaþii care obþin cel mai mare numãr de voturi
în fiecare dintre colegiile respective. Celelalte
mandate ar urma sã fie repartizate la nivelul
circumscripþiei electorale (care se constituie la
nivelul uneia dintre regiunile în care a fost
împãrþit teritoriul þãrii în cadrul Strategiei
Naþionale de Dezvoltare), în favoarea unora dintre
candidaþii care pierd alegerile în colegiile
uninominale în care candideazã. Principiul dupã
care se face acest lucru este cel al asigurãrii, în
cazul fiecãrui partid politic în parte, a unei relaþii
proporþionale între suportul electoral de care se
bucurã la nivelul circumscripþiei ºi numãrul de
mandate care îi revin, în total, la nivelul

% Total

colegii

mandate

La
nivelulul
colegiilor

La
nivelul
circumscripþiei

PDSR

34,43

6

46,15

13

100

13

100** 7

7

0

50.0

PRM

18,83

3

23,7

0

0

12

92

3

0

3

21,42

CDR*

12,07

0

0

0

0

1

8

0

0

0

0

PD

10,93

2

15,38

0

0

0

0

2

0

2

14,28

PNL

8,67

2

15,38

0

0

0

0

2

0

2

14,28

Total

13

13

***14 7

***7

Figura 3. Simularea modului de atribuire a mandatelor de senator de Bucuresti, în baza
rezultatelor înregistrate cu ocazia alegerilor parlamentare din anul 2000, în contextul dat de
diferite sisteme electorale
se realizeze pe baza unui sistem mixt cu
compensare, având la bazã scrutinul uninominal
majoritar cu un singur tur. Sistemul mixt cu
compensare propus ar presupune ca jumãtate
dintre mandate sã fie câºtigate în mod direct, la

circumscripþiilor electorale respective (mandate
câºtigate la nivelul colegiilor uninominale ºi
mandate obþinute la nivelul circumscripþiei).
Spre deosebire sistemul mixt prin
compensare, sistemul majoritar, relativ sau
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absolut, induce disproporþionalitãþi, de multe ori
foarte mari, între suportul electoral de care se
bucurã partidele politice ºi reprezentarea lor
parlamentarã. Aceste disproporþii sunt, pe de altã
parte, produse în România ºi de sistemul
proporþional utilizat, la alegerile din 2000,
disproporþiile fiind de 9,381. La limitã se poate
ajunge la situaþia în care partidul ce obþine
majoritatea voturilor la nivel naþional sã ocupe
toate fotoliile în Parlament, în cazul în care
aceastã majoritate este distribuitã perfect uniform
la nivelul tuturor circumscripþiilor (cu alte
cuvinte, dacã obþine majoritatea voturilor în
fiecare circumscripþie).
Sistemul majoritar, în varianta "clasicã",
ar presupune împãrþirea teritoriului þãrii într-un
numãr de circumscripþii, egal cu numãrul de
parlamentari ce urmeazã a fi aleºi, în fiecare
dintre aceste circumscripþii, alegerile urmând a fi
câºtigate fie de candidatul clasat pe primul loc în
cazul scrutinului uninominal majoritar relativ fie
candidatul care obþine cel puþin 50% din voturi, în
cazul scrutinului uninominal majoritar absolut.
Pentru a ilustra efectele pe care le-ar produce
introducerea unui sistem uninominal majoritar,
Asociaþia Pro Democraþia a realizat o simulare a
distribuirii mandatelor în contextul dat de acest
sistem, pornind de la rezultatele alegerilor pentru
Senat din anul 2000, în circumscripþia electoralã
Bucureºti ºi pentru celelalte ºapte regiuni de
dezvoltare.
Prezentãm în figura 3 rezultatele simulãrii
realizate pentru circumscripþia Bucureºti.
Propunerea, prezentatã de unele
formaþiuni politice ca paleativ la reforma
electoralã, de a introduce sistemul uninominal
majoritar doar pentru alegerea Senatului ºi de a
pãstra sistemul proporþional cu scrutin de listã
pentru alegerea Camerei Deputaþilor conduce la
aceeaºi disproporþie de mai sus. Pe de altã parte
utilizarea a douã sisteme electorale diferite ar
putea duce la constituirea unor majoritãþi diferite
de la o Camerã la cealaltã, fapt ce ar determina
blocaje în procesul legislativ. O astfel de formulã
nu are nici un suport constituþional solid câtã
vreme diferenþierea dintre cele douã camere ale
Parlamentului este minimã. Doar în mãsura în
care Senatul al deveni reprezentatul comunitãþilor
teritoriale s-ar putea justifica o diferenþiere a
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modului de alegere a celor douã camere. Reforma
sistemului electoral ar presupune ºi o diminuare a
numãrului de parlamentari. Numãrul de senatori
ar urma sã fie redus de la 140 la 116 (de la
1/160.000 la 1/190.000 locuitori), iar cel al
deputaþilor de la 345 la 240 (de la 1/70.000 la
1/90.000 locuitori).
Finanþarea vieþii politice ºi a campaniilor
electorale este un alt domeniu în care Codul
Electoral aduce noutãþi importante faþã de
reglementãrile în vigoare, cea mai importantã
dintre acestea constând în transferul atribuþiilor în
privinþa controlului asupra modului în care se
respectã reglementãrile cu privire la finanþarea
campaniilor ºi la cheltuirea fondurilor în
campaniile electorale, de la Curtea de Conturi la
Autoritatea Electoralã Permanentã, mai precis la
Comisia pentru Conturi de Campanie ºi Finanþare
Politicã din subordinea Autoritãþii.
Spre
deosebire de Curtea de Conturi, Comisia pentru
Conturi de Campanie ºi Finanþare Politicã ar urma
sã capete atribuþii specifice controlului finanþãrii
politice, iar membrii acestei Comisii s-ar
specializa în metodele de lucru specifice acestui
domeniu. Autoritatea Electoralã Permanentã ar
urma sã contribuie la transparenþa activitãþii de
finanþare a campaniilor electorale, prin crearea ºi
gestionarea unui sistem informaþional prin care
orice cetãþean sã poatã afla lista de donatori ai
oricãrui candidat, ai oricãrui partid politic sau ai
oricãrei alianþe ºi sumele donate de respectivii,
precum ºi sumele donate de orice persoanã fizicã
sau juridicã pentru susþinerea unei campanii
electorale ºi destinaþiile acestor sume.
Disponibilitatea realã a clasei politice
româneºti de a rãspunde cererii publice de
reformare a spaþiului politic reprezintã un examen
al capacitãþii de relaþionare ºi adaptare a
politicului la impulsurile pornite dinspre societate.
Cã românii sunt în cunoºtinþã de cauzã atunci
când rãspund operatorilor de teren ca doresc un
sistem uninominal o dovedeºte ºi sondajul realizat
de INSOMAR în ianuarie 2003 în care 80% dintre
respondenþi precizau cã prin vot uninominal
înþeleg sã voteze persoane cunoscute iar nu liste.
Listele de partid percepute ca fiind surse ale
corupþiei politice ºi ca forme de eludare a
controlului cetãþenesc nu mai pot asigura
legitimitatea procesului electoral.
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Dar reforma sistemului electoral deºi necesarã, nu
este ºi suficientã pentru a revigora viaþa politicã
româneascã. Schimbarea sistemului electoral ºi
introducerea unui Cod electoral nu reprezintã
decât fundamentul instituþional pentru o
restructurare a politicii româneºti în sensul
recuperãrii cetãþeanului ca element central al
politicii.
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Sfera Politicii - 100 de numere
1 Doctrine ºi realitãþi
2 Civic/Politic
3-4 Partidele în miºcare
7 Europa
8 O mie nouã sute ºaizeci
ºi opt
9 Intelligence ºi strategie
10 Un an de la alegeri 
Bilanþ
11 Noua clasã politicã
12 Mass-media ºi
sistemul politic
13 Separarea puterilor în
stat
14 Rusia  Geopoliticã ºi
geostrategie
15 Societate ºi instituþii
16-17 Partidele ºi
structura lor
18 Europa din nou
20 Stânga
21 Cultura politicã
22 Germania
24 Corupþie politicã
26 Impactul televiziunii
27 Biserica ºi politica
29-30 Mentalitãþi
31 România  încotro?
32 Antisemitism
33 Mituri ºi ritualuri
34 1995
35 1956
36 Democraþie localã
37 Ceremonii politice
38 Populism
39 Istoriografie
româneascã
40 NATO
41 ªtiinþa Politicã în
România
42 Utopie, urbanism,
politicã
43 Opþiuni politice
româneºti
44 Constituþia
45 Politicã ºi Educaþie
46 Despre schimbare
47 Gender
48 Noua putere din
România

49 Instituþiile noii puteri
50 Dupã Madrid
51 Contractul cu
România
52 Serviciile secrete
53 Islamul ºi politica
54 80 de ani de la
revoluþia bolºevicã
55 Un an de guvernare
56 Bilanþ
57 Criza politicã
58 În cãutarea identitãþii
59 Capitalismul nostru
60 Anul 1948
61 Holocaust vs. Gulag
62 Cãrþi ºi autori
63 Zona gri
64 Mass-Media AZI
65 Doi ani de guvernare
66 Bilanþ 1998
67 Mineriade
68 NATO 1999
69 Ecumenism & Politicã
70 Kosovo
71-72 Feminism
73-74 Balcani: prezent
75 Reforma instituþionalã
76 Zece ani de la cãderea
zidului Berlinului
77 Helsinki
78 Bilanþ 99
79 Început de campanie
80 Negocieri
81 Republicã ºi monarhie
82 Extremismul politic
83 Alegerile locale
84 Banii ºi politica
85 Oraºe distruse
86 Preºedinþia
87-88 Alegeri 2000
89 Parlamentul
90 Noua guvernare
91-92 Mituri ºi fantasme
93-94 Politicã ºi Secret
95-96 Afaceri
internaþionale ºi România
97-98 Relaþiile românomaghiare
99 Cooperarea regionalã
100 Spre NATO
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Europa ºi þãranii din
România

Uniunea Europeanã ºi România profundã
La mai bine de 13 ani de la revoluþia din

decembrie, un reper astãzi prãfuit ºi ascuns în
neclaritatea unei raportãri de la care nu se mai
revendicã originaritate, a devenit limpede cã
"intrarea în Europa" nu se va produce prin
revendicãri geografice (Am fost dintotdeauna
aºezaþi în inima Europei.) sau culturale (Tradiþiile
ºi cultura noastrã sunt europene prin definiþie.), ci
va urma un curs politic ºi economic pe care, vai,
ca în atâtea alte cazuri, alþii l-au parcurs deja cu
succes (între fostele þãri comuniste din spaþiul exsovietic aspirante la Uniunea Europeanã,
România ºi Bulgaria sunt acum singurele þãri care
au rãmas în afara acestreia). Fundaþia pentru o
Societate Deschisã a încearcat de curând sã
aproximeze unele dintre jaloanele mersului
româneasc cãtre Europa printr-o cercetare
sociologicã, EuroBarometrul rural, care studiazã
cantitativ ºi calitativ opinia publicã asupra
Uniunii Europene, aplecându-se asupra opþiunilor
populaþiei rurale din România1. Cum construieºte
populaþia ruralã perspectivele României de
integrare în Uniunea Europeanã ºi care sunt
reprezentãrile ei cu privire la aceasta sunt subiecte
de interes imediat. Este Uniunea Europeanã o
organizaþie abstractã, un organism internaþional
care ne evalueazã performanþele sau un proiect
politic în care românii se considerã implicaþi ºi
angajaþi? Deocamdatã, Uniunea Europeanã pare
un þãrm cãtre care ne lãsãm purtaþi, când
îndepãrtându-ne, când apropiindu-ne, ca într-un
balans între iluzie ºi realitate (o realitate pe care
miile ºi miile de români plecaþi în statele vestice
au posibilitatea sã o testeze ºi sã o cunoascã la faþa
locului). O lecturã a EuroBarometrului rural este
cu atît mai folositoare în tot acest balans, cu cât
datele seci pot fi scrutate mai îndeaproape discurs
public pro - sau sceptic- european care impune

S.P. nr. 101/2003

opiniei publice de la noi în legãturã cu Uniunea
Europeanã cu precãdere o problematicã de tip
cultural: cum se vom pãstra identitatea naþionalã,
cu ce va contribui România la cultura europeanã,
ce prejudicii ºi ce avantaj din perspectivã
naþionalã presupune aderarea la Uniunea
Europeanã?
Atitudine ºi cunoaºtere
Ca ºi în alte situaþii în care au de optat pro
sau contra instituþiilor internaþionale occidentale,
românii au ºi în cazul Uniunii Europene opinii
constant favorabile. Aceasta pare sã fie o
caracteristicã a opiniei publice româneºti, cauzatã
de o anumitã experienþã istoricã, de altfel
confirmatã de comunism, care unilateralizeazã în
ultimele douã secole opþiunile politice cãtre
Occident, ºi nu neapãrat o opþiune specificã legatã
de Uniunea Europeanã. Din cercetare FSD, reiese
cã majoritatea populaþiei adulte din România
considerã utilã integrarea în Uniunea Europeanã.
Mai 1999 Oct 1999 Mai 2000 Nov 2000

Da

70%

67%

68%

68%

Nu

14%

12%

8%

11%

NR

16%

21%

24%

21%

Credeþi cã pentru þara noastrã este
folositoare integrarea în Uniunea Europeanã?2
În afara acestei majoritãþi, o cincime din
populaþia adultã a þãrii, fie nu are capacitatea de a
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evalua efectele integrãrii europene asupra þãrii
noastre, fie considerã cã nu va avea nici un efect,
fie se opune (aprox. 4%) acesteia din diferite
motive. Dintre cele trei grupuri sugerate mai sus,
incompetenþii ºi parohialii, sunt puternic
reprezentaþi la nivelul populaþiei rurale. Astfel, de
exemplu, 78% din populaþia ruralã a auzit de
cererea României de a deveni membrã a Uniunii
Europene, 2% nu rãspunde la aceastã întrebare, iar
restul de 20% nu are cunoºtinþã de eveniment. La
o altã întrebarea referitoare la faptul dacã este bine
ca România sã adere la UE rãspunsurile pozitive
în mediul rural se ridicã la 60%, cele negative la
6%, non-rãspunsurile ating 3%, în timp ce 31%
din populaþia ruralã rãspunde nu ºtiu. La
întrebarea În România o mulþime de oameni ºtiu
o mulþime de lucruri despre Uniunea Europeanã,
politicile ºi instituþiile sale, în timp ce alþii nu ºtiu
absolut nimic. Dvs. unde vã situaþi pe aceastã
scalã? rãspunsurile pe o scalã de la 1 la 10 sunt
urmãtoarele 1 - 25%, 2 - 16%, 3 - 13%, 4 - 9%, 5
- 15%, 6 - 5%, 7 - 3%, 8 - 3%, 9 - 1%, 10 - 1%.
Dupã cum se observã din datele de mai
sus, asimetria atitudine puternicã - lipsã de
cunoaºtere caracterizeazã ºi rãspunsurile
subiecþilor din mediul rural, aºa cum
caracterizeazã, într-un plan mai general, situarea
tuturor românilor faþã de Uniunea Europeanã.
Aceastã asimetrie se manifestã printr-o atitudine
pozitivã puternicã în favoarea integrãrii europene
ºi a probabilelor rezultate pozitive ale acesteia (de
altfel, este greu de conceput o atitudine pozitivã
dacã reprezentãrile despre finalitãþi ar fi fost
preponderent negative) ºi o lipsã de cunoaºtere cu
privire la problematica legatã de integrare ºi
Uniunea Europeanã. Nu este vorba neapãrat de o
cunoaºtere validã despre complexitatea
instituþionalã a UE, sau numai de o cunoaºtere
difuzã a acestei complexitãþi, ci pur ºi simplu de
informaþie, de un tip de cunoaºtere direcþionatã
cãtre acele elemente din programele de integrare
care ar fi de presupus cã ar trebui cunoscute din
împrejurãri de viaþã de zi cu zi. Astfel, la
întrebarea Aþi auzit de programul SAPARD al
Uniunii Europene? numai 35% dintre subiecþi au
rãspuns afirmativ, restul de 65% declarându-ºi
ignoranþa3. Dintre cei care au auzit de programul
SAPARD numai 47% cred cã programul se li se
adreseazã ºi lor, 35% dintre ei fiind convinºi cã

programul SAPARD nu-i priveºte. Lipsa
informaþiei specifice poate fi descrpinsã ºi din
A. Condiþiile de B. Viile hibrid
igienã pentru
obþinerea de lapte
ºi carne

da nu nr

da nu nr

38% 56% 6%

17% 74% 9%

Cunoaºteþi
reglementãrile 63% 23% 14% 38% 37% 25%
legale privind...
Aºi fi de acord
cu introducerea
unor restricþii
privind...

urmãtoarele date:
Intrarea României în Uniunea Europeanã
presupune ºi niºte restricþii referitoare la calitatea
ºi siguranþa alimentelor.4
Cunoaºterea cu privire la integrarea
europeanã ar trebui sã fie o caracteristicã nu doar
a persoanele individuale ci ºi a instituþiilor din
mediul rural. De exemplu, în conformitate cu
EuroBarometrul rural principala susrsã de
informare a populaþiei în legãturã cu programul
SAPARD o reprezintã:
televiziunea - pentru 82% dintre cei care
au auzit de program (România 1, urmat la mare
distanþã de PROTV, Antena 1 ºi TVR 2;
radioul - 35% dintre cei care au auzit
(România Actualitãþi, urmat la mare distanþã de
Europa FM ºi diferite radiouri judeþene);
presa scrisã - 23% dintre cei care au auzit
(Adevãrul mai ales, Evenimentul Zilei ).
Primãria nu constituie o sursã de
informare decât pentru una din zece persoane
încadratã în grupa persoanelor informate. Cu toate
acestea, în majoritatea comunelor în care s-a fãcut
cercetarea, autoritãþile locale au depus dosare
pentru fonduri ºi programe de dezvolatre, iar
dintre acestea peste jumãtate acceseazã fonduri
SAPARD. Nu este destul de clar dacã aplicaþia
este un rezultat al unor iniþiative locale sau, de
vreme ce majoritatea comunelor sunt interesate în
aceste programe, aplicaþia este rezultatul unui
demers centralizator instituþionalizat (n-ar fi
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neapãrat un lucru rãu). Acest lucru se vede ºi din
faptul cã din cele 152 de primãrii investigate
93,4% obþin informaþii privind programele
Uniunii Europene prin intermediul Consiliului
Judeþean, 72,4% ca urmare a anunþurilor oficiale
de la prefecturã ºi abia 45% din mass-media.
Faptul cã primãriile aplicã în majoritatea lor în
programe ale Uniunii Europene, în vreme ce
cetãþenii sunt atât de puþin informaþi în legãturã cu
aceste inþiative semnaleazã de bunã seamã un
deficit de comunicare, dar în acelaºi timp ºi
aspectul necomunitar al unor asemenea demersuri
în plan local, care sunt înþelese probabil ca un fel
de îndatorire administrativã, decât ca pe un
moment ºi un instrument mobilizator în plan
local.
Abordare valoricã - abordare pragmaticã
Asimetria atitudine puternic pozitivã lipsa de cunoaºtere (informaþie specificã) este
subîntinsã de un alt raport, acela dintre abordarea
valoricã - abordarea pragmaticã a integrãrii
europene. Astfel, 60% din subiecþii din mediul
rural considerã cã este bine ca România sã adere
la Uniunea Europeanã. Întrucât nu existã
informaþii cu privire la determinarea bine-lui
vizat, dacã el priveºte aspectele generale ale
integãrii sau cele individuale, sau pur ºi simplu se
referã la aprecierea unei linii politice putem vedea
în aceastã opþiune majoritarã o alegere deopotrivã

situaþia generalã a þãrii noastre se va îmbunãtãþi.
Aºa cum rezultã ºi din tabelul de mai jos,
atunci când nu se declarã incompetenþi, mãcar
44% dintre subiecþi considerã cã integrarea în
Uniunea Europeanã nu reprezintã tocmai punctul
forte al României. Nu cred cã trebuie sã vedem
neapãrat în aceastã judecatã rodul unei evaluãri
individuale, ci un ecou al felului în care discursul
public trateazã la rândul lui problema
dificultãþilor numai presupuse sau posibil reale pe
care agricultura româneascã le va avea de suportat
ca urmare a aderãrii. În acest context s-ar putea ca
Uniunea Europeanã sã fie vãzutã ca un nou liman
pentru problemelele existente, sã traducã dorinþa
de schimbare, la rândul ei abstractã, atât de
prezentã la noi. Transformarea dorinþei în
nostalgie þine într-un fel de mecanismele tranziþiei
noastre. Suntem doritori de economie de piaþã ºi
de privatizare, nu punem mecanismele de a le
obþine în miºcare ºi devenim ulterior nostalgicii
unei "adevãrate autonomii de piaþã" ºi ai unei
"adevãrate privatizãri". Abordarea pragmaticã se
dizolvã pe aceastã cale în inacþiune.
Construcþia aºteptãrii
Lipsa informaþiei direcþionate, specifice
transpare ºi în construcþia aºteptãrilor în
perspectiva integrãrii europene. Trebuie observat
însã procentul destul de ridicat, aproximativ 50%
(NS+NR+NC) care nu se pronunþã în privinþa

Dupã pãrerea dvs., România este pregatitã sã adere la (sã intre în) Uniunea Europeanã, în ceea ce
priveºte5...
Da, pe deplin

Da, parþial

Nu

Nu ºtiu

Nu rãspunde

Dezvoltarea
economicã

5%

28%

33%

33%

1%

Agricultura
Respectarea
drepturilor omului

4%
6%

22%
28%

44%
33%

29%
32%

1%
1%

valoricã ºi pragmaticã: este bine în general pentru
România sã adere la Uniunea Europeanã.
deoarece discursul public ne aratã cã locul nostru
este în Uniunea Europeanã sau scopul nostru este
aderarea la Uniunea Europeanã, iar prin aderare
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unor probleme care ating într-un fel sau altul
posturi cu care se confruntã sau care nu lipsesc în
mediul lor de viaþã (cum ar fi punerea pe picioare
a unei ferme sau subvenþiile pentru agriculturã).
Construcþia aºteptãrilor personale în legãturã cu
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Opinie dominantã (aºteptãri) asupra consecinþelor aderãrii României la UE6
Deloc
informat, dar
are opinii
referitor la UE

Se informeazã
sistematic ºi
are opinii
referitor la UE

Deloc informat
ºi "nu ºtie"
nimic despre
UE

Se informeazã
sistematic, dar
"nu ºtie"
nimic despre
UE

Total

Posibilitãþile dvs. de a pune pe
picioare propria fermã

4,9

11,2

0

0

5,3

ªansele tinerilor din sat de a
gãsi un loc de muncã
Veniturile dvs. ºi ale
gospodãriei dvs.
Subvenþiile pentru agricultori

23,8

31

0,1

0,4

16,3

15,8

19,6

0

0,1

9,9

15,1

28

,0

0,1

13,9

ªansele de a vinde produse
obþinute în gospodãria dvs.

12,2

12,3

0

0

6,2

Credeþi cã prin intrarea României în Uniunea Europeanã...?7
Ar creºte

Ar scãdea

Ar rãmâne la fel

NS

NR

NC

ªansele de a vinde
produse obþinute în
gospodãria dvs.

26%

5%

23%

34%

1%

11%

Subvenþiile pentru
agricultori
Posibilitãþile dvs. De a
pune pe picioare
propria fermã agricolã
sau zootehnicã
ªansele tinerilor din
sat de a gãsi un loc de
muncã
Veniturile dvs. ºi ale
gospodãriei dvs.

38%

4%

16%

41%

1%

11%

23%

5%

21%

35%

2%

2%

41%

6%

18%

33%

1%

1%

32%

3%

27%

37%

1%

0

integrarea europeanã este legatã strâns de stocul
de informaþii disponibile ale indivizilor luaþi în
parte (vezi tabelul privind opinia dominantã), deºi
aºa cum se subliniazã în EuroBarometru o treime
din grupul incompetenþilor ºi trei sferturi din
grupul parohialilor ar vota pentru în cazul
organizãrii unui referendum pentru integrare. ªi în
acest caz, se dovedeºte cã aºteptãrile din mediul
rural legate de integrarea europeanã se construiesc
cel mai adesea în planul destul de ceþos al
discursului public care reprezintã integrarea

europeanã ca pe un fel de condiþie generalã a unui
proiect viitor de esenþã naþionalã în care indivizii
au a se implica abia în perspectiva satisfacerii
acesteia.
NOTE
1- Fundaþia pentru o Societate Deschisã, România,
EuroBarometrul Rural, 2003
2- Sursa: Fundaþia pentru o Societate Deschisã,
România, EuroBarometrul Rural, 2003, p. 8
3- Sursa: Fundaþia pentru o Societate Deschisã,
România, EuroBarometrul Rural, 2003, p. 31
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4- Sursa: Fundaþia pentru o Societate Deschisã,
România, EuroBarometrul Rural, 2003, p. II
5- Sursa: Fundaþia pentru o Societate Deschisã,
România, EuroBarometrul Rural, 2003, p. II
6- Sursa: Fundaþia pentru o Societate Deschisã,
România, EuroBarometrul Rural, 2003, p. 9(Autorii
Eurobarometrului prezizeazã cã variantele de rãspuns
posibile au fost ar creºte, ar scadea,ar ramâne la fel, nu
ºtiu, nu rãspund. Pe baza rãspunsurilor a fost calaculat
indicele opiniei dominante la nivel de grup, conform
formulei
(Pozitiv
Negativ*)
(Total
Neutru)*100/Total*Total. Indicele ia valori de la - 100
la 100, unde: valoarea maximã înseamnã cã toþi
indivizii din grup rãspund ar creºte, valoarea minimã
înseamnã cã toþi indivizii din grup rãspund ar scãdea,
în timp ce valoarea 0 indicã fie cã indivizii nu rãspund
sau spun nu ºtiu sau opteazã pentru ar rãmâne la fel).
7- Sursa: Fundaþia pentru o Societate Deschisã,
România, EuroBarometrul Rural, 2003, p. II

Semnale
Partide politice în Europa centralã ºi de
est

Waele, Jean-Michel (editor)
Profesor la Université Libre din Bruxelles, JeanMichel de Waele coordoneazã un volum care
urmãreºte sã facã bilanþul partidelor politice din
Europa centralã ºi de est. Cartea trateazã patru mari
probleme: implantarea geograficã a partidelor ºi
relaþia lor cu anticomunismul; reconversia partidelor
comuniste; clivajele politice în jurul cãrora se
structureazã partidele din þãrile Europei centrale ºi
de est, pentru a descrie sistemul lor de partide,
familiile politice reprezentate în fiecare þarã; în
sfîrºit, rolul partidelor în cadrul democratizãrii
regiunii ºi efectele aderãrii la organizaþiile
internaþionale. Relevând specificitãþile fiecãrui stat,
cartea permite de asemenea compararea peisajelor
politice din fostele democraþii populare cu situaþia
din Europa occidentalã.
Traducãtor: Ramona Comana, Ana Dobre, Dorina
Iuga ºi Ninucia P
Anul apariþiei: 2003
Numar pagini: 304
ISBN: 973-50-0427-5
În pregãtire
Editura: Humanitas
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Sã le luãm în ordine, dar de-

Analize
Dan Oprescu

Euro-scepticism,
euro-stoicism, euro-cinism ºi
euro-epicurianism
andoaselea. Românii sunt, de fapt, euroepicurieni. Pentru destui dintre noi, integrarea
euro-atlanticã nu este altceva decât un substitut
pentru tranziþia de la ceauºism (acronim: ssmd) la
"capitalismul multilateral dezvoltat" (cmd), ce ar
exista în Europa cea imaginarã. Desigur,
integrarea se realizeazã de cãtre o Românie
imaginarã, într-o Europã imaginarã, o Europã ce
are de toate (ºi ne "dã" de toate), scutindu-ne de
durerile tranziþiei - pe scurt, o integrare vãzutã în
calitate de anestezic, pentru evitarea "durerilor
facerii".
3. Europenii, la rândul lor, sunt eurocinici; de fapt, ei nu ne vor (nici pe noi, nici pe
þiganii noºtri - dar nici pe ai lor -, nici pe unguri,
nici pe polonezi, ºi nici mãcar pe cehi), pentru cã
suntem sãraci, costãm prea mult, i-am trage în jos
ºi, în genere, complicãm enorm ecuaþia de la
Bruxelles. "- Ce citeºti acolo, stãpîne ?", îl
întreaba Polonius pe Hamlet, iar acesta rãspunde:
"- Vorbe, vorbe, vorbe!"; cam la fel se întâmplã ºi
cu aºa-zisele "negocieri" de aderare. Sã fie clar, o
datã pentru totdeauna: nu existã nici un fel de
proces de negociere a integrãrii României (sau
Ungariei, Poloniei etc.) în Uniunea Europeana
(UE); pur ºi simplu, statele candidate trebuie sã
îndeplineascã o serie de criterii, fãrã nici un fel de
derogare (cum se va fi întîmplat în cazul Spaniei
sau Greciei), sã adopte nesmintit aquis-ul
comunitar ºi, mai ales, sã nu sufle în front. Pentru
controlarea acestui proces existã niscaiva birocraþi
(numiþi ºi euro-functionari), atât la Bruxelles, cât
ºi la Bucureºti, iar atitudinea acestora poate fi,
uneori, comparatã cu cea a vestiþilor aroganþi
consilieri sovietici din anii '50. Dar ºi cu aceea a
aroganþilor americani în Europa de Vest sau în

Japonia, dupã 1945.
Euro-funcþionarii (dar ºi alþii, asimilabili
acestora, cum ar fi funcþionarii Bãncii Mondiale,
ai FMI, ai BERD, ai feluritelor agenþii ale ONU
etc.) sunt, în realitate, chiar niºte funcþionari, iar
nu îngeri, fãpturi perfecte, mesageri veniþi dintr-o
altã lume. ªi mai rãi decât euro-funcþionarii, în
aroganþa lor faþã de "bãºtinaºi", nu sunt decât
subordonaþii lor, cei recrutaþi pe plan local; idealul
lor este, evident, acela de a deveni eurofuncþionari, eventual chiar la Bruxelles - iar
pentru aceasta nu se precupeþeºte aproape nimic.
Arsenalul bizantin al românilor este, însã, de
departe, întrecut de bizantinismul (unii l-au numit
chiar balcanismul) bruxellian.
Cea mai recentã dovadã de euro-cinism a
venit acum câteva sãptãmâni de la Ankara, unde
un ziar de stânga, "Aydinlic", a început sã publice
extrase picante din e-mail-urile scrise de Karen
Fogg, ºefa Delegaþiei Comisiei Europene în
Turcia. Pânã acum câþiva ani, Karen Fogg a avut
aceeaºi înaltã funcþie, dar la Bucureºti - ºi a avut
ºi aceeaºi echipã (de pildã, Simon Mordue,
responsabil cu coordonarea însemnatelor fonduri
PHARE), precum ºi aceeaºi agendã (minoritãþi
etnice, religioase sau sexuale, multiculturalism,
regionalizare, drepturile omului, feminism,
printre altele). Dar turcii sunt foarte mândri de
þara lor, ºi nu prea le-a cãzut bine atunci când email-urile doamnei Fogg îi denumeau drept "câini
puturoºi", sau când ºi-au dat seama cã o anumitã
campanie de presã împotriva preºedintelui Turciei
a fost orchestratã (ºi plãtitã) de cãtre aceeaºi
doamna Fogg. De asemenea, s-a dezvãluit ºi
faptul ca presa kurda este finanþatã de la
Bruxelles, la solicitarea lui Karen Fogg. Vor mai

27

S.P. nr. 101/2003

Analize
fi fiind ºi altele, dar o hotãrâre a unui tribunal de
la Ankara a oprit, deocamdatã, continuarea
publicãrii.
Din proprie experienþa, pot sã spun cã,
totuºi, Karen Fogg este mult, mult mai "bine" în
comparaþie cu alþi euro-funcþionari, ca de pildã
Fokion Fotiadis, care i-a urmat în "tronul" de la
Bucureºti; de pildã, dupã ce am tipãrit un articol
în "Dilema" (nr. 401/20 Octombrie 2000), domnul
ambasador i-a scris ministrului meu ºi i-a cerut sã
fiu dat afarã. Acelaºi lucru l-a fãcut Fokion
Fotiadis dupã ce am dat un interviu la BBC (de
astã datã, domnul ambasador a anexat la scrisoare
ºi
banda audio); motivul? În acel interviu
declaram cã este treaba UE sã controleze cum sunt
cheltuiþi banii din proiectele PHARE ce se
deruleazã în þara noastrã, dând ca exemplu de
exagerare salariul lunar de 12.100 EURO pe care
îl avea ºeful unui anumit program (de aleviere a
sãrãciei etc.), o persoana sub 30 de ani, ºi cu
calificãri academice modeste. De asemenea, mi
s-a pãrut cã a plãti peste 750 de "euroi" pentru o
singurã zi de expertizã, a unui expert occidental,
este, de asemenea, indecent. Dacã, în genere,
proiectele europene nerambursabile, de tip
PHARE, trebuie sã trimitã înapoi, în Europa, circa
20% din sumele angajate, acel proiect a expediat
în Vest aproape dublu, dupã câte ºtiu eu. Leafa
mea (sau a ministrului meu, sau a Primului
Ministru al României) se gãseºte în Monitorul
Oficial, pentru cã este vorba despre bani ai
contribuabilului din România; în schimb leafa
cutãrui euro-funcþionar, reprezentând bani ai
contribuabilului european, e socotitã mare, mare
secret. De ce? Cui foloseºte aceastã lipsã de
transparenþã?
Dincolo de asemenea anecdote, ce
sugereazã o situaþie uneori jalnicã a eurofuncþionãrimii, cred cã s-ar cuveni sã stea
observaþia cã principalul obstacol în calea unor
relaþii normale între þãrile UE, pe de o parte, ºi
þãrile candidate, pe de altã parte, rezultã din
aproape perfecta opacitate pe care primele o
practicã faþã ce cele din urmã. E.G.: reprezentanþii
þãrilor candidate nu au fost poftiþi sã participe la
dezbaterile pe marginea viitoarei Constituþii
Europene, cea care se elaboreazã în prezent sub
supravegherea unui fost preºedinte al Franþei.
2. Revenind la cele patru ispite enunþate
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în titlul acestor rânduri, cred ca euro-stoicismul
este ceva ce s-ar cuveni sa caracterizeze cetãþenii
þãrilor candidate; pânã acum, doar ungurii ºi cehii
au dat dovada de aºa ceva. Polonezii au cam
început sã mârâie, din cauza amânãrii subvenþiilor
agricole pentru urmãtorii zece ani, se pare.
Românii încã nu au habar despre euro-stoicism,
dupã cum, în genere, ei nu prea au habar nici
despre UE, nici despre aquis, nici despre ceea ce
îi aºteaptã pe termen mediu ºi lung; românii sunt
ferm ancoraþi, deocamdatã, în euro-epicurianism
(de fapt, doar un imaginar euro-hedonism).
1. Euro-scepticismul se întâlneºte foarte
rar în Europa de Vest, ºi deloc în cea Centrala ºi
de Rãsãrit; din câte ºtiu, doar în Marea Britanie
existã, cu adevãrat, euro-scepticism. Dar acolo
existã o foarte specialã relaþie cu SUA, în mãsurã
sã producã ºi sã întreþinã asemenea rafinamente.
Se prea poate ca David Hume sã mai trãiascã,
astãzi, doar în Marea Britanie.
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George Surugiu,

Teroristul, un personaj "scos
la pensie"

septembrie 2001, numeroase voci au þinut sã
atribuie industriei filmului din Statele Unite o
responsabilitate retroactivã faþã de tot ceea ce s-a
întâmplat la World Trade Center din New York ºi
Pentagon. Printre "acuzatori" s-au numãrat nume
celebre, inclusiv cel al regizorului Robert Altman,
autor consacrat de producþii precum The Player ºi
Pret-á-Porter. Într-o declaraþie telefonicã datã la
15 octombrie 2001 agenþiei Associated Press,
citatã ulterior de site-ul american Movies.com,
Altman a afirmat cã teroriºtii care au deturnat
avioanele prãbuºite la NewYork ºi Washington sau inspirat din filmele americane. "Nimeni nu s-ar
fi gândit sã comitã o astfel de atrocitate dacã nu ar
fi fi vãzut aºa ceva într-un film", a declarat
Altman. "Filmele dau exemple, iar aceºti oameni
au copiat filmele ( ) Cred cã aceastã atmosferã a
fost creatã [de cãtre Hollywood] iar noi i-am
învãþat cum sã o facã".
O astfel de declaraþie, alãturi de altele,
similare, nu ar fi fãcut vâlvã dacã nu ar fi fost
însoþite de o puternicã miºcare de recul din partea
Hollywood-ului, ºocat, alãturi de întreaga opinie
publicã americanã, de tragedia petrecutã la WTC
ºi Pentagon. Studiourile de producþie au amânat
lansarea pe piaþã a unor pelicule, numeroase
scenarii au fost rescrise sau modificate, altele au
fost pur ºi simplu aruncate la gunoi. Toate aceste
proiecte au un numitor comun, dat de subiectul
abordat: în majoritatea cazurilor, este vorba
despre fenomenul terorismului, despre atentate cu
urmãri catastrofale sau comploturi puse la cale de
inamici externi, mai mult sau mai puþin imaginari,
ai Statelor Unite1.
Ceea ce nu au putut sã facã, însã,
producãtorii de la Hollwood, imediat dupã 11
septembrie 2001, a fost sã întoarcã în depozite
miile de cópii ale unor filme inspirate tot de
fenomenul terorismului ºi realizate în ultimele
decenii. Este vorba despre unle dintre cele mai
gustate producþii cinematografice lansate de

Hollywood, care au adus acestuia profituri uriaºe
(impunând chiar cuvinte noi în vocabularul
publicului, precum termenul blockbuster). Aceste
pelicule constituie, în opinia acuzatorilor Cetãþii
Filmului, probe în sprijinul ideii potrivit cãreia
imaginarul catastrofic hollywood-ian i-a
influenþat pe organizatorii ºi fãptuitorii atentatelor
de la 11 septembrie 2001. Pardoxal, aceastã
acuzaþie este susþinutã, indirect, de studii realizate
în Statele Unite, de diverºi cercetãtori ai
fenomenului culturii de masã ºi ai mass-media,
studii care identificã numeroase erori de conþinut
ºi stereotipii prezente în producþiile în cauzã.
Unul dintre cercetãtorii care au abordat
acest domeniu este profesorul american George
Gerbner care, încã din 1970, analiza mesajele de
masã ale televiziunii ca parte a mediului social ºi
cultural american, într-un articol intitulat Cultural
Indicators: the Case of Violence in Television
Drama2. Studiul lui Gerbner indicã faptul cã
eficienþa violenþei este principalul criteriu de
diferenþiere a personajelor pozitive de cele
negative, în condiþiile confuziei de valori morale
ºi sociale vizibilã în mai toate producþiile
cinematografice cu coþinut violent/catastrofic.
Aceastã observaþie este valabilã ºi în cazul
terorismului "construit" de camera de filmat, a
cãrui tratare nu diferã de cea a criminalitãþii
ordinare. Confuzia de valori morale ºi sociale de
care vorbeºte Gerbner este rezultanta mai multor
factori, dintre care cei mai importanþi sunt
prejudecãþile (rasiale, xenofobe), stereotipurile de
imagine (care afecteazã în mod egal atât
personajele pozitive cât ºi pe cele negative) ºi
mesajele propagadistice cu þintã directã ale
producþiilor (mai mult sau mai puþin vizibile).
Mergând pe firul ipotezei conturate de
Gerbner, se observã cu uºurinþã cã, în cazul
filmelor hollywood-iene cu ºi despre teroriºti din
anii '90, prejudecãþile rasiale sunt evidente, în
special în cazul personajelor negative prezentate

29

S.P. nr. 101/2003

Politicã internaþionalã
ca fiind de origine arabã. Stereotipurile de
imagine sunt, în general, cele clasice (politicianul
veros, militarul violent, poliþistul/agentul
FBI/agentul CIA incompetent). Lor li se adaugã o
serie de alte stereotipuri, care vizeazã direct
reprezentarea fenomenului terorismului.
Filmele cu ºi despre teroriºti produse de-a
lungul timpului în SUA sunt numeroase, însã ele
au devenit o modã de-abia la sfârºitul anilor 80.
Totul a început, potrivit criticilor de film, în 1988,
cu pelicula Die Hard, regizatã de John
McTiernan, peliculã care a stabilit un nou
standard pentru producþiile "de acþiune". Ulterior,
succesul filmelor cu ºi despre terorism/teroriºti a
crescut, treptat, fiecare nouã producþie de succes
contribuind direct la modul în care este construitã
ºi reflectatã imaginea teroristului de cãtre cultura
cinematograficã din Statele Unite.
Astfel, teroriºtii sunt prezentaþi
întotdeauna drept foarte bine pregãtiþi pentru
atacarea þintei (avion, tren, clãdire,vapor); chiar ºi
atunci când nu existã un insider, totul merge bine
- sistemele de securitate sunt învinse, paznicii sunt
adormiþi/împuºcaþi/imobilizaþi, ostaticii sunt
strânºi ºi mânaþi ca o turmã înfricoºatã. Aceastã
imagine contrasteazã cu cea a autoritãþilor
(poliþie, FBI, armatã) care apar depãºite de
situaþie. Incompetenþa este explicatã cu ajutorul
eroului pozitiv, care, de multe ori, este, la
momentul desfãºurãrii acþiunii, marginalizat sau
semi-exclus din rândul forþelor de ordine, aproape
ratat: poliþistul din Die Hard with a Vengeance3 ,
jucat de Bruce Willis, este alcoolic (dupã ce în
primul film al seriei fusese prezentat ca fiind în
pragul divorþului); Steven Seagal, în Under
Siege4, fusese exclus din forþele speciale pentru
indisciplinã; agentul CIA interpretat de Harrison
Ford în Patriot Games5 este la pensie; militarul de
carierã jucat de George Clooney în The
Peacemaker6 este prezetat drept neglient cu
fondurile publice, fiind audiat de o comisie de
disciplinã pentru acuzaþii de acest gen; personajul
lui Wesley Snipes din Passenger 577 (specialist în
protecþia anti-teroristã a aeronavelor) este
obraznic ºi rãu de gurã, drept pentru care este
sfãtuit de ºeful sãu sã plece într-o vacanþã; cât
despre agentul SAS din The Rock8 , jucat de Sean
Conery, acesta a petrecut 30 de ani în închisoare,
nereuºind sã scape de CIA.
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Prin contrast, armata americanã
beneficiazã, în majoritatea producþiilor, de o
imagine pozitivã; cel mai bun exemplu este cel al
filmului Air Force One9 , în care, cu cooperarea
forþelor aeriene ale SUA (USAF), spectatorii pot
admira evoluþiile spectaculoase ale unor avioane
de vânãtoare F15, elicoptere Blackhawk ºi
cargouri C 130, toate deservite, pentru filmãri, de
un grup de aproape 250 de militari (plãtiþi de
compania Sony, producãtorul filmului)10.
Toatã aceastã desfãºurare de forþe
confirmã mesajul general, indirect dar puternic
persuasiv, al producþiilor Hollywood-ului de
dinainte de septembrie 2001 - ºi anume cã în
confruntarea cu ameninþarea reprezentatã de
inamicul terorist, Statele Unite sunt ºi vor fi
întotdeauna câºtigãtoare. La începutul anilor '90,
Douglas Kellner11 , un alt cercetãtor al culturii de
masã, observa existenþa unui mecanism similar în
reprezentãrii cinematografice a rãzboiului din
Vietnam, subiect intens speculat de industria
americanã a filmului în anii '70 - '80: "( ) deºi
Statele Unite nu au reuºit sã obþinã o victorie în
Vietnam, ele au încercat sã o obþinã în cultura
media. Acest fenomen releveazã câteva dintre
funcþiile politice ale culturii media, între care
oferirea unei compensaþii pentru iremediabila
pierdere suferitã, dar ºi a unei încurajãri
liniºtitoare cã totul funcþioneazã bine în cadrul
corpului politic american (...)."12
Salvarea producãtorilor de film din
Statele Unite a venit, însã, imediat dupã 11
septembrie 2001, dintr-o direcþie cu totul
neaºteptatã. La doar câteva zile dupã atentatele de
la WTC ºi Pentagon, un centru de cercetãri al
armatei americane cunoscut sub numele de
"Institute for Creative Technologies" a organizat o
serie de întâlniri între responsabili ai
Departamentului american al Apãrãrii ºi un grup
de scenariºti ºi producãtori de la Hollywood.
Discuþiile au fost conduse de generalul de brigadã
Kenneth Bergquist ºi au avut drept scop
identificarea unor posibile "scenarii de acþiune" pe
care teroriºtii le-ar putea avea în vedere, pentru
noi atacuri13. La discuþii au participat nume mari
din industria super-producþiilor catastrofice,
inspirate de fenomenul terorismului (Steven E. De
Souza, scenaristul primelor douã filme din seria
Die Hard, regizorul Joseph Zito (Delta Force
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One, Missing în Action). Aceastã întâlnire a fost
urmatã de o alta, desfãºuratã la 11 noiembrie
2001, în luxosul Beverly Peninsula Hotel din
Beverly Hills. Administraþia a fost reprezentatã de
principalul consilier al preºedintelui Bush jr., Karl
Rove, iar lumea filmului - de ºefii celor mai
importante reþele de televiziune ºi studiouri de
producþie din Statele Unite. Participanþii ºi-au
propus sã exploreze posibilele cãi prin care
industria entertainment-ului poate sprijini
ofensiva anti-teroristã declanºatã, la nivel
mondial, de administraþia Bush jr14.
Consilierii preºedintelui George W. Bush
au þinut sã precizeze cã scopul întâlnirii a fost
acela de a accentua mesajul în ºapte puncte pe
care ºeful Casei Albe l-a adresat industriei de
entertainment ºi mass-media din Statele Unite:
rãzboiul se duce împotriva terorismului, ºi nu a
islamului; americanii trebuie sã fie chemaþi sã-ºi
facã datoria faþã de þarã; cetãþenii SUA trebuie sã
sprijine armata; ofensiva anti-teroristã este una
globalã, necesitând deci un rãspuns global;
conflictul este unul între bine ºi rãu; tineretului
american trebuie sã-i fie redatã speranþa; lupta
împotriva terorismului nu se bazeazã de
propagandã, ci de relatarea faptelor, cu acurateþe
ºi onestitate15.
Viitorul acestei relaþii dintre Casa Albã ºi
Hollywood este greu de anticipat, cu atât mai mult
cu cât industria americanã a filmului a fost
cosideratã, pânã acum, drept un fief al Partidului
Democrat. În contextul rãzboiului împotriva
terorismului, va fi interesant de urmãrit modul în
care producãtorii americani vor înþelege
imperativele globalizãrii nu doar în perspectiva
economicã a extinderii pieþelor de consum pentru
produsele culturale americane, ci ºi în cea politicã
- aºa cum Casa Albã a solicitat deschis. Ne place
sau nu, industria americanã a celei de-a ºaptea arte
s-a aflat, în ultimele decenii, într-o ofensivã
culturalã violentã, în spaþii cum ar fi lumea
islamului - din Orientul Mijlociu ºi pânã în
Pakistan, din Afghanistan în Nordul Africii. Mai
mult, existã voci care nu se sfiesc sã punã punctul
pe i, cum este cazul scenaristului Terry George
(citat de site-ul de internet Movie.com):
"( ) este clar cã trãim, astãzi, într-o economie
globalã. Existã un nivel al globalizãrii culturale pe
care scenariºtii de la Hollywood, fie cã lucreazã

pentru televiziune sau pentru marele ecran,
trebuie sã-l conºtientizeze, deoarece este evident
cã mesajul ce vine dinspre lumea islamicã aratã cã
o parte a culturii promovate de Hollywood ºi
Statele Unite, în general, este adânc ofensatoare la
adresa unui segment important al populaþiei
musulmane."
La aproape 3 ani de la 11 septembrie 2001
ºi în pofida presiunile politicului, un singur lucru
a rãmas ºi va rãmâne, probabil, neschimbat la
Hollywood:
permanenta
nesiguranþã
a
producãtorilor în privinþa celor mai bune opþiuni.
Mai mult decât orice grilã politicã, deciziile
directorilor executivi ai studiourilor vor fi
influenþate de sensibilitãþile audienþei, marcatã în
diverse grade de atacurile de la WTC ºi Pentagon.
Se poate spune cã atentatele de la 11
septembrie 2001 au dus la (prematura) plecare de
pe scenã a "teroristului", ca personaj de film.
Faptul cã scenarii de tipul Die Hard nu mai sunt
încurajate la Hollywood nu înseamnã însã cã
filmele realizate pânã acum nu vor mai putea fi
urmãrite, pe diverse meridiane. Ele vor fi,
probabil, gustate în continuare de amatorii
genului, aducând bani buni caselor de producþie.
Acesta este ºi unul dintre motivele pentru care
terorismul, mai devreme sau mai târziu, va reveni
printre subiectele abordate de scenariºtii de la
Hollywood. Cu siguranþã însã, modul în care vor
fi realizate, pe viitor, aceste produse culturale
(respectiv filmele de acþiune inspirate de
fenomenul terorismului) va fi influenþat masiv de
efectele ºi rezultatele - pe termen scurt ºi lung ale ofensivei militare declanºatã de Statelor Unite
împotriva terorismului internaþional.
NOTE
1- Reprezentativ este cazul filmului Collateral
Damage,al cãrui cost de producþie s-a ridicat la
aproape 100 de milioane de dolari ºi care ºi-a vãzut
amânatã lansarea, din octombrie 2001 pânã în februarie
2002; în film, Arnold Schwarzenegger joacã rolul unui
pompier ce cautã rãbunare pentru uciderea familiei sale
de cãtre un terorist; regizorul Andrew Davis a
modificat scenariul, teroriºtii arabi devenind, dupã
rescrierea scenariului, traficanþi de droguri; David ºi
Peter Griffiths, scenariºtii lui Collateral Damage, au
mai suferit un eºec, imediat dupã 11 septembrie 2001,
când compania Fox a suspendat proiectul unui alt film,
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intitulat Deadline, ce urma sã fie regizat de James
Cameron ºi care trata deturnarea unui avion;
2- Studiul a fost publicat în "Annals of American
Association of Political and Social Science", vol. 338,
1970, pp. 69-81 (citat în George Gerbner, "Violence
and Terror in and by the Media", articol publicat în
volumul Media, Crisis and Democracy, ed. M. Raboy
ºi B. Dagenais);
3- producþie a studiourilor 20thCentury Fox, 1995;
regia John McTiernan;
4- un film Warner Bros., 1992; regia: Andrew Davis;
5- producþie Paramount Pictures, 1992; regia: Phillip
Noyce;
6- producþie Dreamworks SKG, 1997; regia: Mimi
Leider;
7- studiourile Warner Bros., 1992; regia: Kevin Hooks;
8- producãtori: Don Simpson/Jerry Bruckheimer Films
Hollywood Pictures, 1996; regia: Michael Bay;
9- producþie a Beacon Communications LLC ºi
Columbia Pictures, 1997; regia: Wolfgang Petersen;
10- apud. Janet Maslin, cronicar de film pentru New
York Times, www. nytimes.com/library/film;
11- Kellner, D., Cultura media, Ed. Institutul
European, Iaºi, 2001, trad. de Teodora Ghivirizã ºi
Liliana Scãrlãtescu;
12- Kellner, op.cit., p.86.
13- Sursa: J. Hoberman, "All as It Had Been.
Hollywood Revises History, Joins the Good Fight"
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Liberalisme si partide liberale in Europa

Delwit, Pascal (editor)
Traducere din francezã de
Radu Carp, Alexandra Ionescu, Filon Morar,
Cristian Preda, Camelia Runceanu, Silvia Marton ºi
Miruna Tãtaru-Cazaban
Liberalismul politic ºi partidele liberale din Europa
au fost insuficient studiate de comunitatea ºtiinþificã.
În comparaþie cu partidele socialiste, comuniste, de
extremã dreapta ºi, recent, cele ecologiste, partidele
liberale sînt, fãrã îndoialã, una dintre rudele foarte
sãrace din literatura ºtiinþificã a cercetãrilor care se
referã la actorii politici, aºa cum o poate dovedi
orice cercetare bibliograficã elementarã.
Cu toate acestea, liberalismul politic a fost doctrina
de referinþã pentru apariþia statului parlamentar, apoi
a democraþiei parlamentare, în secolele al XIX-lea ºi
al XX-lea. În mai multe societãþi europene,
organizaþiile ºi partidele liberale au jucat un rolcheie în tranziþia de la monarhiile absolute la
constituþionalism. În perioada contemporanã, multe
partide liberale au jucat rolul de pivot al propriilor
lor sisteme politice.
Una dintre ambiþiile cãrþii de faþã este aceea de a
acoperi marile goluri din literatura consacratã
spaþiului politic ocupat de centru-dreapta ºi, în mod
special, de liberali. În acest scop, studiul reuneºte
contribuþiile unor specialiºti din mai multe þãri, care
abordeazã, dezvãluie ºi analizeazã istoria
liberalismului politic, caracteristicile ºi evoluþiile
sale. Este examinatã, de asemenea, esenþa partidelor
liberale europene din perioada contemporanã:
transformarea lor ideologicã, parcursul electoral,
performanþa politicã ºi starea lor actualã.
Anul aparitiei: 2003
Numar pagini: 351
ISBN: 973-50-0381-3
Editura: Humanitas
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Despre memorie si durata ei
într-o perioadã marcatã de prezenþa în acelaºi timp
a unei prolifice prese naþionaliste cu puternice
accente antisemite ºi a unui val de manifestãri
dedicate istoriei evreilor din România, fenomen
exemplar pentru originalitatea tranziþiei
româneºti, cu atât mai mult cu cât obiectul
ambelor curente este din ce în ce mai redus ca
numãr.
În încercarea de a clarifica unele aspecte
ºi de a aduce necesare precizãri, între 30 aprilie ºi
6 mai 2003 Centrul de Studii Ebraice "Goldstein
Goren" al Universitãþii Bucureºti a organizat, la
sediul sãu din cadrul Facultãþii de Litere, o serie
de douã sesiuni pe aceastã temã.
Prima dintre ele (30 aprilie - 2 mai),
destinatã în primul rând profesorilor de istorie de
ºcoalã generalã ºi liceu din Bucureºti, dar nu
numai lor, a fost dedicatã problemei
Holocaustului. Dacã înainte de 1989 era de
aºteptat ca acesta sã fie un subiect tabu pentru
istorici, ºi cu atât mai mult pentru educatori, este
inexplicabil de ce dupã aceea a fost nevoie de încã
opt ani pentru ca un ministru al educaþiei (Andrei
Marga) sã impunã obligaþia predãrii sale în ºcoli ºi
licee. S-a ajuns astfel la o situaþie paradoxalã:
profesori de istorie care nu cunosc tema se vãd
acum nevoiþi sã o predea copiilor. Mai mult, lipsa
unei viziuni coerente asupra istoriei recente a
României (datorate, pe de o parte, "moºtenirii"
comuniste ºi, pe de altã parte, adoptãrii de cãtre
unii istorici importanþi a poziþiei negaþioniste) a
fãcut ca ºi acei puþini oameni de specialitate care
s-au încumetat sã scrie manuale ºcolare sã aibe
opinii atât de diferite încât douã manuale nu
seamãnã între ele (decât eventual prin faptul cã
fac încercãri similare de a denatura adevãrul
pentru a prezenta autoritãþile române într-o
luminã favorabilã).
Pentru a veni în ajutorul profesorilor,
urmând exemplul Institutului de Istorie Iudaicã
"Dr. Moshe Carmilly" al Universitãþii "BabeºBolyai" din Cluj, Centrul "Goldstein Goren",
împreunã cu Facultatea de Istorie ºi Asociaþia

IDEE ºi cu sprijinul financiar ºi logistic al
International Task Force for Holocaust Education,
Remembrance and Research ºi al Muzeului Yad
Vashem din Israel le-a oferit celor aproximativ 40
de participanþi un program complex, cuprinzând
atât cursuri informative cât ºi workshop-uri
interactive menite sã-i punã la curent cu cele mai
noi metodologii de predare a Holocaustului.
Întrucât problema delicatã este - ºi continuã sã
rãmânã - ceea ce s-a întâmplat în România,
vorbitorii au încercat ca, pe lângã informaþiile
generale despre Holocaustul european, cu
premizele ºi evoluþia sa, sã prezinte în mod
special ceea ce este mai puþin cunoscut ºi mai
puþin accesibil despre Holocaustul românesc ºi
"originalitatea" lui, cu reverberaþii pânã în
prezent.
Astfel, Leon Volovici (Universitatea
Ebraicã Ierusalim) ºi Michael Shafir (Radio
Europa Liberã) au vorbit despre antisemitismul
mai vechi ºi mai nou ºi despre negarea
Holocaustului, Liviu Rotman (Universitatea Tel
Aviv) ºi Andrei Oiºteanu (Universitatea
Bucureºti) au abordat capitolul românesc al
Holocaustului ºi respectiv atitudinile româneºti
faþã de el, Joel Kotek (Memorial de la Shoah,
Paris) ºi Georgeta Panã (Centrul de Studierea
Istoriei Evreilor din România) au explicat
diferenþa dintre lagãrele de concentrare ºi cele de
exterminare ºi respectiv atitudinea bisericilor
creºtine faþã de Holocaust, Mihai Chioveanu
(CEU Budapesta) ºi Raphael Vago (Universitatea
Tel Aviv) au vorbit despre evoluþia regimurilor
fasciste ºi naziste ºi respectiv istoriografia
"soluþiei finale", iar Leah Roshkovsky (Yad
Vashem) a fãcut o extraordinarã introducere în
folosirea afiºelor ºi filmelor documentare pentru
facilitatea înþelegerii Holocaustului european ºi
local. La rândul lor, Carol Cãpiþã (Universitatea
Bucureºti) ºi Ligia Sarivan (Institutul de ªtiinþe
ale Educaþiei) i-au învãþat pe profesori cum sã
identifice ºi sã depãºeascã cliºeele ºi stereotipurile
despre istoria naþionalã. ªi pentru cã nimic nu se
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comparã cu punctul de vedere al unui martor
ocular, momentul cel mai impresionant al sesiunii
a fost oferit de povestirile de la faþa locului - din
Transnistria - ale Sarinei Ionescu ºi ale lui Liviu
Beris de la Asociaþia Victimelor Holocaustului.
Cea de-a doua sesiune (5-6 mai), de fapt
simpozionului internaþional anual al Centrului
"Goldstein Goren", s-a desfãºurat sub titlul
"Identitate, Integrare, Asimilare, Respingere Europa ºi Evreii" ºi a reunit comunicãri ºtiinþifice
distribuite în patru secþiuni.
Prima, "Integrare / Asimilare", a dat
ocazia prezentãrii unor materiale inedite despre
personalitãþi ºi contribuþii evreieºti la cultura
universalã: contribuþia lui I. Astuc la cunoaºterea
evreimii româneºti (Liviu Rotman), contribuþia
intelectualitãþii evreieºti la folcloristica localã
(Mãriuca Stanciu), prelungirea iconografiei
iudaice în cea creºtinã (Alina Popescu), mistica ºi
dialectica genului singular ºi dual (Carmen
Stoianov), Elia Delmedigo ºi Iluminismul
(Cristina Toma), iudaismul ºi elenismul lui
Maimonide (Madeea Axinciuc).
În continuare, "Respingerea" a fost
ilustratã prin ecourile occidentale ºi contribuþiile
locale la negarea Holocaustului în Europa de Est
(Michael Shafir) ºi respectiv identitatea evreiascã
ºi antisemitismul din Europa Centralã ºi de Est
(Andrei Oiºteanu).
Rezumativ ºi detaliant, "Reflecþii ºi
Consideraþii" a constituit o excelentã ocazie
pentru aducerea în discuþie a elementelor
identitãþii religioase (Ioan Chirilã), a mãsurii în
care în elanul lor anti-israelian þãrile arabe au
preluat negarea Holocaustului ºi ºi-au însuºit
simbolurile naziste (Georgeta Panã), a evoluþiei
cultului ºi mitului lui Ion Antonescu în România
postcomunistã
(Mihai
Chioveanu),
a
antisemitismului literar românesc de la Eminescu
ºi pânã la Goga (George Voicu) ºi s-a încheiat cu
o provocatoare analizã a proporþionalitãþii dintre
creºterea contribuþiei evreilor la dezvoltarea
omenirii ºi concomitenta lor des-iudaizare
(Andrei Cornea).
În buna tradiþie instituitã de Centru,
ultima secþiune a fost dedicatã studenþilor, ceea ce
a dus la abordarea istoriei stigmatului (Cãtãlin
Oprescu), a negaþionismului versus revizionism
(Simona Constantin) ºi a imaginii evreului în
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experimentele sovietice (ªtefan Ionescu).
Nu în ultimul rând, manifestarea a inclus
organizarea, împreunã cu Institutul Goethe Inter
Nationes, a unei seri culturale care a constat în
vizionarea filmului documentar "Outcast", despre
evoluþia nazismului, ºi lansarea volumului
"Identitate evreiascã ºi antisemitism în Europa
Centralã ºi de Sud-Est" (Editura Meta), constituit
din lucrãrile prezentate la simpozionul cu acelaºi
titlu organizat în decembrie 2002.

Materialele prezentate la simpozionul anual
internaþional al Centrului de Studii Ebraice vor fi
publicate în revista Studia Hebraica no.3, ce va fi
disponibilã în librãria Universitãþii Bucureºti (din
cadrul Facultãþii de Istorie) spre sfârºitul acestui an.
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Sistemul românesc de partide are

Politicã internã
Iulia Huiu

Alegeri 2004

Dinamica partidelor parlamentare.
Perspective ºi evoluþii
particularitatea de a-ºi modifica structura dupã
fiecare ciclu electoral, în principal datoritã
schimbãrilor suferite de variabilele independente
ce determinã sistemica partidelor1.
Articolul de faþã îºi propune sã
urmãreascã dinamica partidelor politice
parlamentare de pe scena româneascã, dupã
alegerile din 2000 ºi sã configureze câteva
ipoteze în perspectiva scrutinului din 2004.
Aceastã analizã are la bazã sondajele de opinie
publicate în toatã perioada postelectoralã, precum
ºi alte date factuale, în mãsura în care sunt
relevante pentru a aprecia evoluþia partidelor
politice2.
Partidul Social Democrat (PSD), rezultat
imediat dupã alegeri din fuziunea Partidului
Democraþiei Sociale din România cu Partidul
Social Democrat Român, pare a-ºi fi consolidat
fãrã drept de apel prima poziþie în sondajele de
opinie, fiind creditat cu cifre la care rar poate
ajunge un partid într-un sistem democratic
multipartit. În mai 2001, Metromedia
Transilvania cota PSD la 60%, în iunie 2002,
potrivit unui sondaj IMAS, PSD se bucura de
votul a 55% din electorat, iar în noiembrie 2002,
CURS credita PSD cu 48%. În ianuarie 2003,
Institutul de Studii Sociale a realizat un sondaj în
care PSD era cotat la 46%, iar în aprilie 2003, un
sondaj CURS îl situa la 45% din opþiuni. Judecate
absolut aceste cifre echivaleazã cu afirmarea unui
"monopol" al PSD pe scena politicã, al cãrui loc
întâi este prea puþin "ameninþat" în prezent de
formaþiunile de opoziþie. Cifrele sunt încã mai
interesante judecate în comparaþie cu legislatura
precedentã, respectiv cu rezultatele înregistrate în
sodaje de cãtre Convenþia Democraticã, în
diferite momente dupã alegerile din 1996. Astfel,
în iunie 1997 CDR avea 47%, în iunie 1998 34%,
în noiembrie 1998 30%, iar în primãvara lui 1999
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22%3. În vreme ce în mandatul anterior
formaþiunea câºtigãtoare a alegerilor a înregistrat
un declin constant ºi din ce în ce mai accentuat,
PSD s-a menþinut în sondaje la un scor extrem de
ridicat.
Fenomenul este interesant de analizat,
atât din punct de vedere sociologic, cât ºi politic,
în condiþiile în care larga majoritate a cetãþenilor
este nemulþumita de situaþia economicã4 sau crede
cã ne îndreptãm într-o direcþie greºitã. În mod
paradoxal, aºa cum au relevat ºi ultimele sondaje
date publicitãþii, PSD ar obþine un numãr
considerabil de voturi ºi din partea celor care nu
au încredere în acest partid5. Existã mai multe
explicaþii posibile pentru aceste paradoxuri, sub
influenþa unei multitudini de variabile. Una dintre
acestea ar fi dificultatea identificãrii unei
alternative reale la guvernarea PSD. În ciuda
încercãrilor pe care le-au fãcut în anii scurºi de la
alegeri partidele de opoziþie, precum PNL ºi PD,
distanþa electoralã dintre acestea ºi PSD rãmâne
considerabilã. Nici PD, nici PNL nu au structura
ºi organizarea unor partide de masã, în vreme ce
PSD pãstreazã "moºtenirea" succesiunii
simbolice FSN, FDSN, PDSR, care indicã o
formaþiune politicã de tip catch-all6.. Ultimele
sondaje au pus în evidenþã însã o scãdere a
intenþiilor de vot pentru PSD, care se situeazã
acum la cca. 45%. Astfel, într-un sondaj CURS
din perioada 25 ianuarie - 2 februarie 2003, PSD
era cotat cu 46%, la fel ca ºi în sondajul ISS
realizat între 14 - 21 februarie 2003, în vreme ce
în aprilie CURS credita PSD cu 45%. Aceastã
scãdere poate semnifica începutul unei tendinþe
descrescãtoare mai mult sau mai puþin accentuate.
Dupã succesul electoral neanticipat din
2000, Partidul România Mare (PRM) a intrat pe o
pantã uºor descendentã. Dependent de
vizibilitatea publicã a liderului sãu, Partidul

S.P. nr. 101/2003

Politicã internã
România Mare încã nu s-a confruntat cu testul
"dispariþiei liderului istoric", atâta vreme cât
soliditatea unui partid depinde în cel mai înalt
grad de capacitatea acestuia de a-ºi pãstra
unitatea, coerenþa, dar mai ales de impactul sãu
electoral de dupã pãrãrsire scenei de cãtre
liderului "fondator"7. Având în vedere modul în
care este structurat acest partid ºi resursele umane
de care dispune, se poate anticipa coborârea chiar
sub pragul de intrare în Parlament ºi poate
dispariþia PRM în condiþiile "ieºirii din scenã" a
liderului sãu. Dincolo de acest aspect, PRM se
menþine, la ora actualã, la un nivel destul de
ridicat în sondaje, revenind, dupã o anumitã
scãdere în iarna 2001-2002, la 15-16%.
Partidul Democat (PD) a cunoscut o
evoluþie sinuoasã, cu faze ascendente ºi
descendente. Dupã o uºoarã creºtere a PD (cca. 12
- 13%), datoratã în special notorietãþii lui Traian
Bãsescu, devenit preºedintele partidului, dar ºi
vizibilitãþii publice conferitã de funcþia acestuia
de Primar General al Capitalei, Partidul Democrat
a intrat pe o pantã descendentã, care l-a condus în
momentul de faþã la un prag de cca. 10%, departe
de obiectivele pe care ºi le-a propus acest partid
pentru 2004. Problemele ºi disensiunile interne,
concretizate prin demisii ºi plecãri spectaculoase
din partid ar putea duce la schimbãri în percepþia
partidului8. În momentul de faþã, Partidul
Democrat ºi în speþã preºedintele acestuia, Traian
Bãsescu, nu par a fi gãsit calea ieºirii din acest
cerc vicios ºi implicit din impasul legat de
staþionarea la o cotã electoralã redusã.
Partidul Naþional Liberal (PNL) pare a fi
înregistrat o evoluþie însemnat opusã Partidului
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Democrat. Pe fondul stagnãrii timp de aproape un
an ºi jumãtate la un nivel de 7-9%, PNL s-a
confruntat cu dispute interne care au culminat cu
un Congres Extraordinar, în august 2002.
Alegerea lui Stolojan în fruntea partidului pare a
fi dat un suflu nou PNL, aflat în prezent pe un
trend crescãtor, depãºind în unele sondaje recente
pragul psihologic de 15%9. .De-a lungul timpului,
PNL s-a dovedit a fi un partid cu potenþial de
coaliþie10 ridicat, fapt confirmat ºi în actuala
legislaturã printr-o serie de acþiuni politice.
Printre acestea se numãrã semnarea protocolului
cu PSD imediat dupã alegeri, protocol denunþat
ulterior, douã congrese de fuziune: cu Alianþa
pentru România în ianuarie 2002 ºi Uniunea
Forþelor de Dreapta în aprilie 2003, acordurile de
colaborare parlamentarã cu PD. Din punctul de
vedere al dinamicii interne, PNL este un caz
interesant, cu patru congrese în numai doi ani ºi
jumãtate (unul ordinar ºi trei extraordinare - douã
de fuziune ºi unul de alegeri).
Uniunea Democratã a Maghiarilor din
România (UDMR) joacã rolul unui "partid pivot"
în actuala legislaturã. Asocierea într-o coaliþie
legislativã11 cu PSD este rezultatul unei politici
caracterizate prin pragmatism, politicã pe care, de
altfel, Uniunea a practicat-o de la începuturile
existenþei sale. Dorinþa de a-ºi atinge obiectivele
politice legate în primul rând de reprezentarea ºi
apãrarea intereselor comunitãþii maghiare a fost
decisivã pentru politica de alianþe (pre- sau
postelectorale) a UDMR. Ca partid cu un potenþial
de coaliþie ridicat ºi cu un procentaj electoral
stabil care îi permite o reprezentare parlamentarã
semnificativa (6-7%), UDMR ºi-a valorificat ºi în
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actuala legislaturã poziþia sa specialã pe scena
politicã.
Cele câteva observaþii de pânã acum ar
putea fi completate cu câteva concluzii
preliminare. PSD se confruntã deja cu o scãdere în
opþiunile electoratului, semn al începutului
erodãrii politice de formaþiune aflatã la putere.
Având în vedere starea generalã a þãrii, aceastã
tendinþã se va accentua. Deºi erodarea politicã a
formaþiunii aflate la putere este un fenomen
obiºnuit, ca sã spunem aºa, erodarea PSD este mai
puþin accentuatã, în comparaþie cu erodarea
suferitã de CDR în legislatura trecutã. Dacã pânã
în 2000 viaþa politicã româneascã a fost dominatã
ºi
determinatã
de
clivajul
CDR
FSN/FDSN/PDSR, dispariþia acestuia a produs un
dezechilibru pe scena politicã. În absenþa unei
schimbãri politice de anvergurã, a unei creºteri
spectaculoase a unuia dintre partidele de opoziþie
care sã rãstoarne echilibrul de forþe, PSD are toate
ºansele sã câºtige ºi alegerile din 2004. Important
este însã procentul obþinut, care va dicta politica
de alianþe postelectoralã.
În ce priveºte PRM, momentul "fericit"
2000 a trecut, iar reiterarea sa în 2004 depinde de
foarte mulþi factori interni sau externi. Cel mai
semnificativ dintre factorii interni este prestaþia
liderului sãu, iar printre factorii externi putem
aminti evoluþia celorlalte partide de opoziþie ºi
mãsura în care vor fi identificate de electorat ca
alternativã la PSD. Faptul cã PRM a crescut din
nou în sondaje, dupã un uºor declin, ne
îndreptãþeºte sã afirmãm cã acest partid nu trebuie
nicidecum subestimat ºi cã se bucurã încã de un
suport electoral important.
Rezultatul electoral al Partidului
Democrat va depinde de mãsura în care va reuºi sã
depãºeascã problemele interne ºi de impactul
electoral pe care îl vor avea acþiunea ºi mesajul
politic de campanie. Evoluþiile recente din acest
partid ºi plafonarea la un procent ce nu depãºeºte
10% sunt motive de îngrijorare din perspectiva
viitoarelor alegeri. Timpul destul de scurt rãmas
pânã la alegeri impune gãsirea unei soluþii rapide
ºi eficiente de revigorare a partidului.
PNL se aflã în prezent "pe val". Pe fondul
"crizei" din Partidul Democrat ºi al creºterii
nemulþumirii faþã de politica partidului de
guvernãmânt, PNL are acum oportunitatea de a se

constitui într-o alternativã realã la actuala
guvernare. Rãmâne ca prin propria acþiune
politicã ºi prin mesajul sãu, PNL sã accentueze
tendinþa de creºtere din ultimele luni. În aceastã
ecuaþie existã însã o necunoscutã deosebit de
importantã: PNL nu pare a-ºi construit încã
strategia pentru viitoarele alegeri ºi nici politica
de alianþe12 , în condiþiile în care deciziile ce vor fi
luate în acest sens vor cântãri enorm în economia
jocului politic de pe scena româneascã.
*
Anticiii considerau cã "viitorul este
cãutãtor de drumuri", iar viaþa politicã, în general,
îºi are doza sa de imprevizibil, ceea ce face
imposibilã prognoza pe termen lung. Viitorul ne
va arãta dacã tendinþele în dinamica partidelor
parlamentare surprinse aici se confirmã, se
accentueazã sau nu.

NOTE
1- În termenii lui Giovanni Sartori, alegerile din 1990
au instituit un sistem cu partid predominant, în urma
scrutinului din 1992 a rezultat un sistem pluralist
atomizat ºi polarizat, dupã 1996 s-a diminuat gradul de
atomizare, adicã s-a redus numãrul partidelor
reprezentate în Parlament, iar dupã 2000, polaritatea
"ideologicã" PDSR - CDR nu a fost înlocuitã de o altã
polaritate politicã relevantã.
2- Sondajele care stau la baza acestei analize sunt cele
redate în Barometrul de opinie publicã, octombrie 2002
editat de Fundaþia pentru o Societate Deschisã: mai
2003 MMT, noiembrie 2001 CURS, iunie 2002 IMAS,
octombrie 2002 MMT, precum ºi alte sondaje publicate
în presa vremii sau preluate de pe fluxurile de ºtiri
Mediafax ºi Rompres: noiembrie 2002 CURS, ianuarie
3- februarie 2003 CURS, ianuarie - februarie 2003
INSOMAR, februarie 2003 ISS, martie 2003 IMAS,
martie - aprilie 2003 CURS.
4- Cifrele provin din Barometrul de opinie publicã,
octombrie 2002 editat de Fundaþia pentru o Societate
Deschisã.
5- Potrivit unui sondaj IMAS, din martie 2003, 70%
dintre intervievaþi sunt nemulþumiþi de situaþia
economicã. Vezi Ziua, 28 martie 2003.
6- În conformitate cu ultimul sondaj CURS, din aprilie
2003, PSD ar obþine 45% din voturi, deºi se bucurã de
încrederea a doar 31% din electorat. Vezi "PSD strânge
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mai multe voturi decât încredere", Ziua, 14 aprilie
2003.
7- Otto Kirchheimer a lansat acest termen care
presupune un anumit tip de acþiune politicã, de mesaj,
dar ºi de organizare ale unui partid politic menite a
atrage sub "umbrela" sa o multitudine de orientãri, o
arie extrem de largã a electoratului.
8- Pânã în prezent PNL ºi PD au supravieþuit dispariþiei
liderului istoric, PDSR/ PSD are un nou preºedinte
(Adrian Nãstase) , dar "liderul istoric" - Ion Iliescu
continuã sã aibã o influenþã realã în acest partid.
PNÞCD nu a rezolvat încã problema leadership-ului.
9- Dupã ce la începutul anului 2003, doi lideri de
marcã au pãrãsit PD-ul, îndreptânu-se cãtre PSD Bogdan Niculescu Duzãv ºi Alexandru Sassu, la
sfãrºitul lunii aprilie, Liviu Negoiþã, lider al Grupului
Parlamentar din Camera Deputaþilor ºi vicepreºedinte
al PD a demisionat, la rândul sãu, din aceste funcþii,
demisie asupra cãrora a revenit ulterior. Dacã în cazul
primilor doi este vorba de apropiaþi ai fostului
preºedinte, Petre Roman, demisia lui Negoiþã era cu
atât mai problematicã ºi mai semnificativã cu cât acesta
fãcea parte din echipa preºedintelui Bãsescu.
10- Ultimul sondaj CURS îl crediteazã cu 16%.
11- Folosesc termenul în sensul definit de Giovanni
Sartori în Parties and Party Systems: A Framework for
Analysis (London: Cambridge University Press, 1976).
12- Michael Laver ºi Norman Schofield, în Multiparty
Government. The Politics of Coalition in Europe
(Oxford, New York: Oxford University Press, 1992),
fac distincþia între coaliþie executivã ºi coaliþie
legislativã. Coaliþia legislativã este alcãtuitã din partide
care sprijinã la nivel parlamentar guvernul fãrã a face
parte din cabinet, fãrã a deþine posturi executive, spre
deosebire de coaliþia executivã.
13- Mã refer în special la ipoteza unei alianþe cu PD-ul,
subiect destul de disputat în ultima vreme.
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celor trei coaliþii * Erodarea Convenþiei. De la CDR
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Descriere: "Necesitatea unei cãrþi despre Convenþia
Democraticã Românã se impune, pentru cã analiza
acestui fenomen politic a purtat mereu amprenta
partizanatului politic sau cea a comentariului bazat
în special pe opinii ºi judecãþi de valoare, nu pe
judecãþi empirice, factuale, pe teoria politicã ºi
comparativismul politic. Chiar modul în care
înþelegem astãzi contextul politic în care s-a nãscut
ºi a crescut CDR este altul. A fost vorba despre o
soluþie strategicã dictatã de anumite dezechilibre
din politica româneascã, de hegemonia unei miºcãri
politico-sociale, transformatã în partid, care se
bucura de un imens sprijin popular, dar care nu a
fãcut decât sã þinã pe loc dezvoltarea României ºi sã
impunã un stil de conducere afectat în mare parte
de ineficienþã, corupþie, clientelism." (Autorii)
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Despre rituri ºi conflicte

prioriate în aproape toate societãþile. Toate
societãþile sunt obsedate de vulnerabilitatea lor,
susþine Balandier, ºi toate cautã la rândul lor
eternitatea. Ceea ce le asigurã într-un fel
stabilitatea este repetiþia. Repetiþia are un efect
stabilizator ºi în acelaºi timp calmant. Ea
reprezintã o încercare de a intra în armonie cu
ritmurile naturii în care ciclul este esenþial. Ciclul
aduce stabilitate, siguranþã. Ori acest lucru este
aºteptat ºi de la cei care exercitã puterea politicã.
Activitatea care îndeplineºte acest rol este ritualul
politic. Prin ritualul politic se reafirmã o ordine,
se reîntãreºte superioritatea conducãtorului, se
reconºtientizeazã poziþiile fiecãruia în ierarhiile
de putere. Ceea ce este definitoriu pentru ritualul
politic este cã slujeºte în acelaºi timp douã
interese. Un interes general, al întregii
comunitãþi, de a reafirma victoria împotriva
entropiei ºi interesul particular al conducãtorului.
De aceea, în formã, ritualul politic suferã diverse
schimbãri care þin de însuºirile sau realizãrile
respectivului conducãtor. Nu numai interesele
conducãtorului genereazã schimbãri, ci ºi
necesitãþile comunitãþii. În viaþa unei comunitãþi
apar pericole noi, realitãþi noi care reclamã o
încorporare în ordinea deja existentã. Ritualul
pentru a-ºi pãstra ºi amplifica influenþa trebuie sã
le ia în stãpânire.
În esenþã ritualul politic este legat de
necesitatea reafirmãrii stabilitãþii puterii. De
aceea ritualurile politice tind sã paraziteze
ritualurile religioase ale comunitãþii. Emile
Durkheim1 analizând conceptul de mana a
remarcat cã felul în care acesta este folosit , la fel
ca orenda la indienii irochezi "nu face decât sã
exprime în limbajul lor aceea idee modernã cã
lumea constituie un sistem de forþe". De aici
concluzia sa cã noþiunea de forþã este de naturã
religioasã, ori puterea cu care ameninþã ºi pe care
o utilizeazã conducãtorul politic nu este altceva
decât un altfel de manifestare a acestei forþe care
face ca lumea sã se afle în echilibru ºi sã se
salveze de la distrugere.
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Principala forþã ºi prestanþã a divinitãþii
este capacitatea sa de a înfrunta disoluþia, aproape
toate miturile cosmogonice prezintã întemeierea
lumii prin ordonarea unei stãri precedente de
conflict sau haos. Zeitatea câºtigãtoare
întemeiazã domnia ordinii care face posibilã
viaþa. Scenariul mitic este transferat de la nivelul
cosmosului la nivelul comunitãþii. ªi astfel avem
de-a face cu mitul întemeietorului. Întrucât mitul
de unul singur nu poate pãstra coeziunea socialã
ºi rezolva conflictele din interiorul unei societãþi,
atunci el are nevoie de modalitãþi prin care sã fie
reactualizat ºi reafirmat. Acesta este funcþia
ritualului politic.
Exemple în acest sens sunt ritualurile
descrise de Max Gluckmann în "Order and
Rebelion in Tribal Africa"2 de inversare a ordinii
sociale ºi rebeliune simbolicã a poporului
împotriva regelui. La populaþia swanzi ceremonia
anualã incwala joacã acest rol. Ea este compusã
din doua faze , faza rebeliunii simbolice în care
capitala este "jefuitã" ºi regele este respins de
popor ºi faza restabilirii ordinii în care regele
aduce ofrande ºi restatueazã ierarhiile. Legãtura
dintre suveran ºi popor este întãritã ºi totodatã
scenariul mitic al cosmogoniei iniþiale este repetat
ºi impune societãþii ordinea deja existentã în
naturã.
Nu numai riturile de rebeliune simbolicã
au rolul de a întãri puterea, ci ºi riturile de
învestire ºi succesiune. Bazându-se pe autoritatea
strãmoºilor ºi în special pe cea a conducãtorului
decedat, succesorul preia funcþiile acestuia printrun ritual menit sã asigure comunitatea de legãtura
dintre succesor ºi antecesor. Puterea este
transferatã în întregime ba chiar întãritã. Regele
nou în cazul monarhiilor africane trebuie sã
sãvârºeascã un act ritual sacru ce aminteºte de
actul de fondare3. Sunt invocaþi strãmoºii care,
prin spirite, îºi dau acordul asupra noii puteri. În
felul acesta superioritatea ºi legitimitatea
suveranului, regelui, ºefului este confirmatã ºi
acceptatã de comunitate. Pe lângã aceste strategii
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de disuasiune prin afirmarea repetatã a
superioritãþii ºefului, care poate reglementa astfel
orice conflict dintre supuºi cu ajutorul forþei ce îi
aparþine de drept, existã ºi alte strategii care au
aceeaºi funcþie de a estompa ºi rezolva conflictele
în societate.
O modalitate foarte veche ºi totodatã
eficace este canalizarea energiilor în lupte
simbolice permise ºi chiar încurajate de cei ce
deþin puterea politicã. Un exemplu bun în acest
sens sunt luptele de cocoºi din Bali4, în care
cocoºii joacã de fapt rolul oamenilor, iar luptele
dintre ei simbolizeazã luptele pentru putere din
cadrul comunitãþii. Tensiunile generate de
societate sunt retrãite la un alt nivel ºi în felul
acesta diminuate sau eliminate printr-o modalitate
care evitã violenþa deschisã. Genul acesta de luptã
ritualã se regãseºte ºi în istoria civilizaþiei
europene, competiþiile sportive au avut mereu
acest rol de diminuare a tensiunilor între diferite
grupuri prin mijloace non-violente. Evitarea
rãzboiului prin substituirea sa cu o competiþie
sportivã este o strategie foarte rãspânditã; din
insulele Trobriand unde cricketul a fost adoptat în
mod entuziast ca un substitut al înfruntãrii armate5
pânã în istoria anticã a Greciei în care Olimpiada
era un prilej al mutãrii luptei din câmpiile
rãzboiului în arena sportivã. Chiar ºi în zilele
noastre competiþiile au acelaºi rol de a rezolva
acumulãrile de tensiuni între comunitãþi (reluarea
recentã a meciurilor de cricket între India ºi
Pakistan fiind un exemplu în acest sens). Pe de
altã parte, competiþiile pot oferi prilejul de a
reduce tensiunile dintre conducãtor ºi supuºi prin
faptul cã acestora din urmã le este îngãduit sã
conteste în competiþie favoritul sau echipa
conducãtorului ºi chiar sã le învingã prin proprii
favoriþi sau prin propriile echipe (vezi cazul
echipelor româneºti de fotbal înainte de 1989).
O altã strategie, de data asta strict politicã
este reprezentatã de ritualurile de inversiune a
puterii. Diferite de ritualurile rebeliunii simbolice,
acestea reuºesc sã micºoreze tensiunea dintre
conducãtor ºi supus prin inversarea ritualã a
rolului. Un gen de umilinþã ritualã la care se
supune suveranul pentru a câºtiga încrederea
supuºilor. Exemplul clasic este cel al regilor
Spaniei care la anumite sãrbãtori spãlau picioarele
unor sãraci. Acest ritual de inversare a poziþiilor
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asigurã
comunitatea
de
loialitatea
ºi
disponibilitatea conducãtorului de a se pune în
slujba ei, stabilind o legãturã strânsã între
conducãtor ºi comunitate. Acestui serviciu supuºii
îi rãspund cu propria loialitate. Forþa acestui ritual
este imensã în civilizaþia europeanã. De fiecare
datã când un comandant militar sau politic
împãrtãºea traiul supuºilor sãi aceºtia îi erau
extrem de devotaþi. De la Cezar pânã la Napoleon
genul acesta de conducãtor care împãrtãºeºte
traiul, mãcar simbolic ºi parþial, cu supuºii sãi a
fost foarte apreciat.
În cazul tabu-urilor întâlnim o varietate
de interdicþii care limitând schimburile economice
între membrii familiilor obligã familiile, clanurile
ºi chiar comunitãþi mai mari sã intre în raporturi
de schimb cu alte comunitãþi. De la interdicþia de
a mânca porcii crescuþi de propria familie ºi pânã
la interdicþia incestului, care obligã la cãutarea
partenerei în afara comunitãþii imediate, aceste
interdicþii joacã un rol foarte important în
detensionarea conflictelor.
În cele mai multe cazuri aceste raporturi
de schimb sunt însoþite de ritualuri care stabilesc
între cei care tranzacþioneazã o legãturã ce
contribuie la înlãturarea ameninþãrii reciproce ºi
la
creºterea
prestigiului
celor
care
tranzacþioneazã. În insulele Trobriand, schimbul
ritual kula este o instituþie politicã6 de acest gen:
dacã intri într-un raport de kula cu cineva el nu îþi
mai poate fi duºman. În Noua Guinee cu cât ai mai
mulþi parteneri de schimb cu atât eºti mai
respectat în propria comunitate. Deºi nu existã un
centru de putere care sã elaboreze ºi sã impunã
acest gen de interdicþii totuºi ele au relevanþã
politicã tocmai prin efectele lor. Ele reuºesc sã
diminueze potenþialul de conflict între familii,
clanuri ºi grupuri, fãrã sã facã explicit apel la
noþiuni de putere instituþionalizatã. Acest gen de
ritualuri au cea mai mare flexibilitate ºi în cazul
lor legãtura dintre ritual ºi funcþia sa de inhibator
al conflictului este transparentã.
Aºa cum spuneam la începutul lucrãrii
odatã ce pacea este instauratã prin alte mijloace ,
în acest caz prin apariþia unei forþe de ocupaþie
"atotputernice" ritualul îºi pierde însemnãtatea ºi
treptat dispare. Acest caz pare sã dea dreptate
teoriei lui Cathrine Bell potivit cãreia ritualul nu
controleazã, ci mai degrabã este o dezvoltare
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dinamicã specialã a manifestãrii forþelor sociale7.
Exemplele de mai sus par a confirma mai
degrabã aceastã teorie. Toate aceste ritualuri
politice se instaleazã ca rãspuns practic la anumite
problerme sociale. Nu trebuie exclusã de aici
componenta religioasã a acestora ca fiind
neesenþialã, dimpotrivã ea joacã un rol esenþial,
dar în acelaºi timp este utilizatã potivit
necesitãþilor practice ale momentului. Prin ritual
forþa principiului spiritual este invocatã ºi pusã în
slujba necesitãþilor comunitãþii. În formã, ritualul
pãstreazã solemnitatea religiosului din care îºi
extrage puterea, dar în conþinut reprezintã acea
soluþie practicã menitã sã rezolve o anumitã
problemã la un anumit moment dat. În dinamica
socialã a oricãrei comunitãþi evitarea conflictului
ºi menþinerea ordinei ºi coeziunii sociale sunt
elemente cheie care asigurã supravieþuirea
comunitãþii. Ritualul reuºeºte sã realizeze exact
aceste deziderate prin urmare este ºi va contiuna
sã fie un instrument social ºi politic foarte eficient
de echilibrare a tensiunilor ºi forþelor prezente în
comunitãþi.

pag.201
7 Bell pag. 191
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propun aici un exerciþiu care poate
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Corupþia - tratament logic
pãrea neobiºnuit pentru modul în care este tratatã
astãzi politica. Subiectul este corupþia, iar ineditul
tratamentului vine din renunþarea la cadrul
teoretic obiºnuit în favoarea unui apel la logicã.
Nu la cea teoreticã, ci la cea naturalã, pe care am
putea-o numi ºi logica bunului simþ! Fac aceastã
propunere pentru cã, aºa cum se va putea observa,
uzul acestui tip de logicã pare sã lipseascã dintre
instrumentele pe care factorii de decizie politicã le
utilizeazã atunci când elaboreazã proiecte
privitoare la corupþie ºi nu numai.
Toatã lumea ºtie ce este corupþia. Dacã sar cere însã definiþia ei, probabil cã cele mai multe
rãspunsuri s-ar încadra în douã categorii: una a
definirii enumerativ-ilustrative (corupþia este
atunci când ) ºi una a definirii particulardescriptive (pretinderea de foloase pentru un
serviciu care este gratuit în mod legal etc.). O
definiþie completã sub toate aspectele este foarte
greu de dat, însã pentru exerciþiul de faþã consider
cã este suficientã urmãtoarea: un act de corupþie
este reprezentat de o relaþie de schimb de bunuri
sau servicii (materiale sau spirituale) între douã
pãrþi (fie indivizi, fie grupuri) în urma cãreia
fiecare parte se alege fie cu un avantaj la care nu
are dreptul în mod legal, fie cu un dezavantaj pe
care nu are datoria sã-l suporte în mod legal1 ;
corupþia, ca ansamblu al acestor acte, poate fi
privitã ca totalitatea actelor prin care drepturile ºi
datoriile individului care este membru al unui
corp social sunt afectate artificial, prin intervenþia
unui factor care fie este lipsit de autoritatea de a
afecta drepturi ºi datorii, fie face acest lucru întrun mod discriminator.
Vom trece acum la relaþia corupþielegislaþie, urmãrind ce situaþii s-ar putea
configura:
(1) Corupþia are drept cauzã cezuri sau repetiþii
contradictorii de ordin legislativ care fac ca
sistemul de drepturi ºi obligaþii sã fie inconsistent.
În cadrul unui asemenea sistem aproape tot ce se
întâmplã poate fi justificat ºi legalizat. În acest
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sistem se aflã cauzele corupþiei.
(2) Legile sunt foarte bune, sistemul de drepturi ºi
obligaþii este armonios, consistent. Orice act poate
fi încadrat exact ca fiind în conformitate cu
cerinþele sistemului sau nu. În altã parte trebuie sã
cãutãm cauzele corupþiei!
(3) Cauzele se aflã ºi în sistem ºi în afara lui.
Avem de-a face cu insuficienþe legislative ºi cu
factori independenþi de legislaþie.
Trebuie sã observãm cã prima situaþie
este pur teoreticã, astfel încât a stabili un astfel de
sistem drept cauzã unicã a corupþiei este greºit.
Presupunând cã ne-am afla într-o astfel de situaþie
ºi cã am elabora un pachet legislativ prin care am
elimina cezurile ºi repetiþiile contradictorii, am
putea susþine cã am limitat corupþia? Nu, pentru
cã nu am fãcut altceva decât sã schimbãm
sistemul de decizie asupra legalitãþii acþiunilor
indivizilor. Inconsistenþa sistemului, chiar dacã
reprezenta o invitaþie la acte corupte, nu
reprezenta o condiþie suficientã pentru trecerea la
fapte. Indivizii vor continua sã acþioneze în modul
în care au acþionat ºi înainte, numai cã încadrarea
juridicã a acþiunilor lor va fi categoricã. Ceea ce
putem spera este ca prin corectarea ºi armonizarea
sistemului legislativ sã oferim indivizilor motive
care sã-i descurajeze de la participarea la acte de
corupþie, sã elimine dintre motivele lor acþiune
toate ofertele fãcute de malformaþiile unui sistem
legislativ inconsistent.
Cea de-a doua situaþie poate fi socotitã
caracteristicã sistemelor democratice cu
experienþã îndelungatã ºi poate fi socotitã situaþia
"idealã". Este astfel pentru cã nu putem spera cã
vom obþine o societate în care indivizii vor avea
un comportament ireproºabil. Aceastã speranþã nu
este numai utopicã, ci ºi absurdã: ea presupune cã
suntem încredinþaþi cã din varietatea de acþiuni
între care un individ poate alege el o va alege
întotdeauna pe cea mai bunã (strict în sens moral)
ºi cã, în plus, acesta va fi cazul pentru fiecare
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individ din cadrul unui grup social. Or, un astfel
de model presupune un grup de indivizi dotaþi cu
aceleaºi instrumente de discernãmânt, ceea ce
contrazice datele de plecare: diferenþele dintre
indivizi.
A treia situaþie pare sã fie caracteristicã
sistemelor democratice cu istorie scurtã ºi
stabilitate precarã. Aceasta este situaþia care are
nevoie de tratamentul logic despre care aminteam
la început. În general opiniile despre modalitatea
în care trebuie sã se acþioneze împotriva corupþiei
sunt împãrþite: fie trebuie sã acþionãm asupra
sistemului legislativ fie în afara sa, prin educaþie,
fie asupra amândurora. În mãsura în care acþiunile
vizeazã direct corupþia, avem de-a face cu false
rezolvãri.
O credinþã destul de rãspânditã este aceea
cã legile severe împotriva corupþiei ar putea
reprezenta o soluþie sau mãcar un început de
soluþie. Cã, spre exemplu, în vremuri ca cele pe
care le trãim azi în România este necesarã o
terapie de ºoc. Dar cel puþin la fel de rãspândit
este ºi eºecul în a observa cã, adãugate unui
sistem legislativ incoerent ºi inconsistent, aceste
legi nu ar face decât sã se încadreze perfect în
sistem. Primul lucru pe care îl vor face va fi acela
de a spori masa unui sistem legislativ bolnav,
adãugându-i astfel noi contradicþii. Al doilea tip
de soluþie prevede o terapie de ºoc în cadrul
educaþiei, prin demascãri ale efectelor corupþiei,
tentative de evaluare ºi îndreptare a
comportamentelor etc. Varianta combinatã nu
schimbã cu nimic datele problemei. Nici una
dintre aceste metode nu poate da rezultate atunci
când þinta este corupþia însãºi. De ce? Sistemul
legislativ a condus la adoptarea de cãtre indivizi a
unui mod de viaþã care include în mod necesar
corupþia, alternativa fiind imposibilitatea
indivizilor de a-ºi atinge scopurile.
Mai departe voi analiza câteva
prejudecãþi ce pot fi întâlnite frecvent în
dezbaterile asupra corupþiei.
Corupþia este cauzatã de un deficit de moralitate.
Este o judecatã greºitã pentru cã adesea
persoanele care participã la un act de corupþie au
un profil moral destul de ridicat. Nu puþine sunt
cazurile în care astfel de persoane sunt puse în
situaþia de a alege între a accepta un act de

corupþie la care sunt parte ºi a nu putea face nimic
altceva pentru urmãrirea propriului scop. Pânã la
urmã, nu ne putem aºtepta ca toþi cetãþenii unui
stat sã aibã un asemenea profil moral încât sã
prefere acþiunii corupte lipsa de acþiune. Luãm în
discuþie, desigur, cazurile în care aceste persoane
sunt conºtiente de ceea ce fac. Trebuie sã mai
facem loc lângã aceastã cauzã cel puþin unui
element: deficitul de raþionalitate. Pe scurt, acesta
poate fi exprimat astfel: individul care întreprinde
un astfel de act nu reuºeºte sã întrevadã faptul cã
va suporta consecinþele ºi altfel decât în modul în
care ºi-a imaginat dupã un prim calcul sumar sau
dupã un impuls de moment.
Sãrãcia împinge la corupþie.
Greºit, pentru cã este o observaþie comun
accesibilã aceea cã, aºa cum existã grade de
sãrãcie, existã ºi grade ale valorii beneficiului
obþinut de o persoanã sau de un grup în urma unui
act de corupþie. Prin urmare, vom avea un nivel
pornind de la care nu vom mai putea vorbi de un
individ sãrac care a luat parte la un act de corupþie.
Putem lua în considerare ºi varianta în care avem
în acelaºi corp social numai indivizi sãraci. În
acest caz avem de-a face cu un act printre
motivaþiile cãruia putem gãsi sãrãcia, dar nu ca pe
o cauzã majorã. Nu putem demonstra într-un mod
incontestabil cã sãrãcia va fi urmatã de corupþie
decât atunci când aceasta este pusã în conjuncþie
cu alþi factori favorizanþi, cum ar fi modul de
alocare a resurselor sau limitarea posibilitãþii
indivizilor de a-ºi crea ºi spori singuri resursele.
Aceastã situaþie ar trebui sã ne conducã, în mod
logic, la eliminarea sãrãciei dintre cauzele
corupþiei. Sãrãcia singurã nu poate fi urmatã de
corupþie, pur ºi simplu pentru cã într-un sistem în
care nu existã resurse care sã cearã realocare nu
putem regãsi condiþiile apariþiei unui act de
corupþie. În acest caz putem spune cã apariþia
corupþiei este independentã de sãrãcie. Ea
constituie însã o scuzã foarte bunã pentru
participarea la un act de corupþie, pentru cã
oamenii în general nu sunt pregãtiþi sã observe cã
sãrãcia nu poate constitui baza unor drepturi
suplimentare.
Împotriva corupþiei trebuie sã luptãm cu orice
mijloace.
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Nu trebuie, pentru cã în mulþimea
cuprinsã sub expresia orice mijloace se ascund
adesea mijloace care pot chiar sã încurajeze
corupþia sau sã conducã la dezvoltarea ei sub
forme noi, ceea ce ar echivala într-o primã fazã cu
o ascundere. Probabil cã denumiri precum
cruciadã, rãzboi, campanie etc., adeseori atribuite
unor iniþiative anti-corupþie, ar trebui sã rãmânã în
sfera de interes a psihologiei, ca arme de
persuasiune în discursul politic. Cele mai
puternice arme împotriva corupþiei sunt cele care
includ decizii politice, dar nu cele ce pot fi
folosite ca arme politice. Acestea nu reprezintã
decât mijloace de distribuire dirijatã a actelor de
corupþie în cadrul anumitor sfere. O armã de luptã
împotriva corupþiei care este atât de strâns legatã
de decizia politicã încât poate constitui o armã
politicã nu numai cã este ineficientã, dar va sfârºi
printr-o legalizare ºi chiar printr-o monopolizare2
a corupþiei. Dimpotrivã, o astfel de armã ar putea
fi eficientã în cazul în care ar viza nu faza
represivã, ci faza de intimidare a corupþiei. În
acest mod s-ar asigura indirect ºi distanþa faþã de
decizia politicã. Altfel spus, singurul mod în care
decizia politicã poate fi eficientã în combaterea
corupþiei este acela de a fi orientatã exclusiv
asupra defavorizãrii actelor de corupþie, ºi nu
asupra pedepsirii lor, care trebuie sã rãmânã
independentã de aceastã decizie. O decizie
politicã ce poate împinge un act de corupþie spre
limita sferei de profitabilitate (nu numai
economicã) pentru actorii principali are mult mai
multe consecinþe compatibile cu scopul urmãrit
decât una care se limiteazã la crearea unui
instrument de pedepsire a actului. La acest aspect
se adaugã unul care face ca reprimarea acestor
acte sã fie întâmplãtoare: capacitatea represivã
scãzutã. Dincolo de intenþie ºi de transparenþã,
pentru reprimare actul trebuie sã îndeplineascã
anumite condiþii, printre care cele mai importante
sunt dimensiunea (care poate fi consideratã ºi ca
gravitate) ºi rãspândirea. Acolo unde nu existã
capacitatea tehnicã de tratare nediscriminatorie a
acestor acte (ºi aceastã capacitate nu poate exista
acolo unde fenomenul corupþiei este larg
rãspândit), este normal sã aparã prioritãþi ºi
preferinþe, iar acestea pot transforma aparatul
represiv într-o armã politicã.
Actul de corupþie nu dispare odatã cu
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încheierea sa. El are adesea consecinþe care se vor
face simþite mult dupã ce a luat sfârºit. Cei care
trebuia sã beneficieze de bunuri sau servicii
dependente de obiectul tranzacþiei unui act de
corupþie se vor trezi la un moment dat în faþa
faptului împlinit: sunt puºi într-o poziþie mai
proastã decât cea în care s-ar fi aflat în cazul în
care acel act nu ar fi avut loc. Astfel, indivizii fie
vor intra în spiritul jocului, fie vor suporta
consecinþele, ceea ce înseamnã cã anumite
posibilitãþi de acþiune le sunt închise. Aceasta îºi
va pune amprenta pe educaþia indivizilor, care va
deveni orientatã spre spiritul jocului. De aici
cercul vicios este uºor de închis, indivizilor astfel
educaþi fiindu-le mult mai la îndemânã
participarea la un act de corupþie decât abstinenþa
în faþa unei astfel de oportunitãþi. De aceea
pretenþia cã acest cerc poate fi rupt printr-o simplã
decizie politicã de înãsprire a pedepselor sau de
impunere a unor precepte educaþionale care sã
condamne moral corupþia este absurdã. Ambele
decizii vor eºua în tentativa de rupere a acestui
cerc vicios, pentru cã el nu s-a format ca urmare a
unor decizii politice, ci ca urmare a unor situaþii
prost controlate prin decizii politice. Prin urmare,
nu corupþia ar trebui sã fie vizatã în primul rând,
ci corectarea situaþiei care a condus la
amplificarea ei. Pentru aceasta nu este necesar sã
rupem cercul vicios; este suficient sã introducem
în circuitul sãu factori care sã conducã la
eliminarea cât mai multor situaþii în care actul de
corupþie sã fie preferabil unuia cinstit.
Terapia poate fi reprezentatã de acþiunea
prin educaþie asupra sistemului legislativ ºi
acþiunea prin legislaþie asupra sistemului
educaþional. Acesta poate fi considerat un cerc
vicios, dar el este conform cu raportul dintre
sistemul legislativ ºi cel educaþional, care se
influenþeazã reciproc, independent de voinþa
factorilor politici. Un sistem legislativ prost va
influenþa educaþia în spiritul corupþiei prin simplul
fapt cã, din cauza contradicþiilor din sistem,
respectarea legilor ar conduce la blocarea unor
activitãþi, iar un sistem educaþional prost va
influenþa legislaþia pentru cã el este cel care
furnizeazã ºi educaþia factorilor de decizie
politicã, adicã educaþia acelor factori de care
legislaþia este dependentã.
Vom putea spera aºadar într-un tratament
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eficient împotriva corupþiei în momentul în care
terapiile de ºoc vor fi înlocuite cu terapiile logicii
bunului simþ, care ne cer sã lãsãm eradicarea
corupþiei ºi rãzboiul împotriva ei trucurilor
retorice ale discursului politic ºi sã ne ocupãm de
însãnãtoºirea sistemului legislativ ºi a celui
educativ. Iar aceastã însãnãtoºire trebuie sã
însemne ºi altceva decât lupta împotriva corupþiei.
Da, trebuie sã existe pedepse pentru un
act de corupþie, dar nu aceste pedepse vor face sã
scadã corupþia. ªi trebuie sã existe ºi metode de
educaþie pentru condamnarea corupþiei ºi
perceperea ei ca act reprobabil, dar nici acest
lucru nu este suficient pentru limitarea corupþiei.
Atunci când sistemul legislativ este consistent ºi
este construit într-un spirit care sã permitã
indivizilor sã-ºi urmãreascã scopurile prin
mijloace printre care actul de corupþie nu ar putea
ocupa un loc central din punct de vedere al
profitabilitãþii, corupþia poate fi împinsã spre un
nivel de la care nu mai poate afecta echilibrul
corpului social. Dacã la deciziile favorabile
construirii unui astfel de sistem se mai adaugã ºi
acelea de a modifica sistemul educaþional prin
îmbunãtãþirea raþionalitãþii ºi a moralitãþii, atunci
avem condiþiile suficiente pentru o desfãºurare
normalã a vieþii sociale, adicã una în care corupþia
sã ocupe un loc insignifiant în cadrul
criminalitãþii, aºa cum este cazul într-o societate
dezvoltatã.
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NOTE
1 Aceasta nu înseamnã cã actul este obligatoriu ilegal.
Poate fi cazul ca un astfel de act sã fie legal sau la
limita legalitãþii, dar avantajele de care se vor bucura
anumiþi indivizi ºi dezavantajele pe care le vor suporta
alþii în urma împlinirii actului sã fie aceleaºi ca în cazul
unui act ilegal.
2 O monopolizare a corupþiei este foarte greu de
imaginat într-un sistem democratic. Totuºi,
presupunând cã ea ar fi posibilã, o analizã atentã ne-ar
conduce probabil la concluzia cã monopolul asupra
politicii instituit de cãtre un grup social conduce
inevitabil la falimentul politic al respectivului grup, aºa
cum a fost cazul în sistemele totalitariste.

Voi începe cu una dintre dogmele de
bazã ale ºtiinþei sociale: "lucrurile nu sunt ceea ce
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Experienþe din Balcani
Ce se întâmplã cu adevãrat când se exportã democraþia
Lucrare prezentatã la Conferinþa asupra Ajutorului Occidental cãtre Europa de Est,
Helsinki,28 noiembrie 2002

par a fi". Cred cã aceastã dogmã nu a fost nicicând
mai relevantã ca în cazul asistenþei acordate de
Occident, Europei de Est, mai ales dacã vom
investiga cazul programelor occidentale de
construire a democraþiei. Atunci când spun cã
"lucrurile nu sunt ceea ce par a fi" existã desigur
câteva înþelesuri posibile. Sensul cel mai comun
este acela cã democraþia exportatã de Occident în
Est nu este decât vorbã goalã. Adicã, Occidentul
s-a folosit de retorica democraþiei ºi de drepturile
omului, dar cantitatea de resurse alocatã pe
termen lung dezvoltãrii democratice a fost mult
mai micã decât cea promisã sau necesarã, iar cea
mai mare parte din aceste resurse a fost risipitã de
consultanþi occidentali sau folositã pentru întâlniri
simbolice. Aceastã criticã se aude cel mai adesea
din partea activiºtilor societãþii civile din Europa
de Est.
Un al doilea sens în care poate fi înþeleasã
sintagma "lucrurile nu sunt ceea ce par a fi" pune
accentul pe existenþa de faþadã a democraþiei.
Aceastã criticã admite prezenþa forumurilor în stil
occidental, precum parlamentele sau comisiile
pentru drepturile omului, recent implantate în Est.
Exista mii de ONG-uri care întreprind numeroase
misiuni ºi activitãþi de susþinere; existã
infrastructura seminariilor ºi a programelor de
instruire; existã programe ºi proiecte; existã pânã
ºi evenimente ritualizate precum alegerile, care
trebuie calificate "libere ºi corecte" de oameni
care se plimba în jeep-uri albe, purtând pãlãrii
bleu. Cu toate acestea, structura fundamentalã nu
este democraticã, aºa cum lucrarea lui Spengler
aratã în cazul Rusiei. Pentru cei mai cinici
observatori, toate acestea nu reprezintã decât o
"democraþie calpã", folosind titlul unei cãrþi
despre Bosnia scrisã de cãtre David Chandler.
Pentru intelighentia frustratã din Europa de Est,
cãreia îi place sã petreacã timpul în cafenele sau
sã cãlãtoreascã prin universitãþile occidentale, ca
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sã ne spunã cum sunt lucrurile în realitate,
Occidentul ºi-a "impus valorile" sau a folosit o
mare parte din "banii noºtri" pentru cãlãtorii
scumpe ºi onorarii de consultanþã. Asistenþa
pentru democraþie a creat doar organizaþii
dependente de donatori ºi o elitã localã
dependentã.
Acest tip de retoricã, cunoscutã sub
numele de abuzarea donatorului se aude în
aproape toate conferinþele despre democraþie,
societate civilã ºi dezvoltare în Europa de Est ºi
Balcani. Este o variantã particularã a sintagmei
"lucrurile nu sunt ceea ce par a fi". Conform
acestei interpretãri, democraþia nu a fost
transplantatã cu adevãrat. Occidentul ar avea o
altã agendã, ca sã utilizãm un cuvânt rãspândit.
Aceasta agendã era una de control sau
colonialism, cãci existã un "plan" pe care cei care
îi criticã pe donatori petrec mult timp încercând
sã-l descopere. Privind dinspre Est sau dinspre
Sud vom descoperi teorii ale conspiraþiei despre
Bruxelles, Strasbourg sau Fundaþia Soros, despre
strãinii ºi lacheii lor locali. În Albania exista un
sindrom numit "seminarism", în Kosovo am auzit
cuvântul "sorosani", iar în România "mafia lui
Soros".
Pentru aceia dintre voi care credeþi cã
Occidentul are un plan, acesta este un fel de
agendã alcãtuitã pe coridoarele pline de fum de la
Bruxelles, Strasbourg, Washinghton, New York
sau oriunde altundeva...Este un fel de teorie a
conspiraþiei potrivit cãreia, aºa cum nu înceteazã
sã ne reaminteascã agenþii Scully ºi Mulder,
"adevãrul este dincolo de noi". În ce mã priveºte,
mi-aº fi dorit ca Vestul sã aibã un plan. De fapt,
dacã analizãm retorica asistenþei occidentale
pentru democraþie nici pentru ea "lucrurile nu sunt
ceea ce par a fi". Vestul, "NOI" adicã, suntem
purtãtorii unei politici sau ai unui plan exact în
aceeaºi mãsurã în care totul este plin de
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improvizaþii ºi de zig-zaguri. Operãm cu idei
contradictorii despre ceea ce reprezintã
democraþia ºi cum se obþine. Operãm cu prioritãþi
care se schimbã, cu impresii contradictorii, cu
proiecte pe jumãtate terminate, cu agende
conflictuale. Ceea ce rezultã este un fel de
compromis, în genul unui maºini cu trei roþi.
Primeºti ceva ce seamãnã ºi sunã ca asistenþã
pentru democraþie ºi dacã acest lucru este
adevãrat, atunci ceea ce rezultã ar trebui sã fie
oarecum o democraþie. Un asemenea exemplu de
compromis este Pactul de Stabilitate, o
extraordinarã idee combinând dezvoltarea,
democraþia, securitatea, drepturile omului,
societatea civilã, construcþia instituþionalã,
cooperarea. Dar care nu reprezintã decât un numãr
de întâlniri ºi de rapoarte ºi de fonduri destinate
unor întâlniri ºi rapoarte viitoare.
O datã aplicatã asistenþei pentru
democraþie, dogma "lucrurile nu sunt ceea ce par
a fi" ar arãta cã nu a fost realizat mare lucru sau
dacã s-a realizat ceva, a fost altceva decât
proiectul occidental. Lucrurile sunt însã mai
complicate. Ideea cã lucrurile sunt mai complicate
trimite la faptul ca unele proiecte de asistenþã
pentru democraþie nu au rezultate în ciuda bunelor
intenþii ale celor implicaþi (cã democratizatorii
occidentali nu sunt rãu intenþionaþi, superficiali,
corupþi sau naivi). Sau cã alte proiecte
democratice fie nu au rezultate din cauza unor
conflicte variate de interese (Occidentul nu este
chiar atât de puternic), fie înregistreazã evoluþii
care nu au fost estimate prin proiect. Cu alte
cuvinte, asistenþa pentru democraþie, la fel ca ºi
alte intervenþii sociale, prezintã ºi consecinþe
neprevãzute, pozitive ºi negative. Lucrurile sunt,
aºadar, complicate. Nu sunt ceea ce par a fi.
Astãzi, dupã 10 ani de
asistenþã pentru
democraþie cãtre þãrile socialiste, este timpul sã
evaluãm ceea ce am realizat: cum, din ce motiv,
de ce lucrurile au evoluat într-un anumit fel ºi
încotro se îndreaptã? Cred cã cea mai interesantã
problemã aici este, dacã asistenþa pentru
democraþie a contribuit la diferenþierea þãrilor din
Est. Cred cã a contribuit, dar într-un fel pe care nu
l-am înþeles. Dacã mergi într-o comunitate de
þigani dintr-un sat din România sau într-una
formatã din sârbi refugiaþi în estul Bosniei sau

Kosovo, ei vor începe sã vorbeascã despre
"drepturile omului", "ONG-uri" ºi despre ceea ce
donatorii ar trebui sã facã. Aceste diferenþe nu
sunt doar la nivelul retoricii, ele necesitã ºi
acþiune umanã sau aºteptãri din partea celorlalþi.
Dacã acestea reprezintã "democraþie", e desigur o
altã poveste.
Cu toatã birocraþia ºi intrigile
caracteristice programelor de asistenþã pentru
democraþie, este uimitor cã lucrurile nu sunt în
fapt mai rele în aceste þãri. Este din cauza sau în
ciuda programelor de asistenþã pentru
democraþie? Sau este pentru cã, aºa cum Spengler
sugereazã în cazul Rusiei, programele
democratice au reuºit sã fie irelevante, ca ºi cum
noi, în ceea ce priveºte acordarea ajutorului,
acþionãm într-o direcþie diferitã. Cred cã asistenþa
pentru democraþie este relevantã pentru
dezvoltãrile din Europa de Est. Cred cã asistenþa
pentru democraþie a dat roade, dar nu aºa cum am
intenþionat noi, nici în felul în care au intenþionat
donatorii, cu toatã retorica lor ce le dãdea
siguranþã. ªi am avut rezultate chiar ºi atunci când
nu ºtiam prea exact ceea ce întreprindem.
Presupun cã la conferinþe ca aceasta putem sã
facem astfel de evaluãri. Putem sã facem un pas
înapoi ºi sã reflectam. Este un lucru care nu se
vede de obicei în lumea de zi cu zi a asistenþei
pentru democraþie. Aºa cum mulþi dintre noi cei
de faþã ºtim, lumea obiºnuitã a asistenþei pentru
democraþie, promovarea drepturilor omului ºi
sprijinirea societãþii civile, e plinã de termene
presante, întâlniri continue, memorandumuri
elaborate la repezealã, schiþe complicate de
programe, rapoarte de evaluare, scheme de
apreciere, evaluãri de capacitate, reelaborãri ale
bugetelor ºi apoi, rapid, realizarea unui nou
proiect. De aceea daþi-mi voie sã mã pronunþ
asupra consecinþelor importante avute de asistenþa
pentru democraþie - intenþionate, neintenþionate,
pozitive, negative, directe, indirecte, psihologice,
instituþionale. Scopul meu este sã arãt cã este mai
bine sã începem cu aceastã listã simplã de
consecinþe ºi cã în activitãtile noastre în
desfãºurare pentru sprijinirea democraþiei în Est,
în Balcani ºi în viitor în Cecenia, Afganistan,
Burma sau China, putem mãcar înþelege de ce
lucrurile nu sunt ceea ce par a fi.
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Urmãrind aceastã discuþie, voi da
exemple din propria mea experienþã, atât ca
cercetãtor cât ºi ca membru a numeroase
programe de asistenþã pentru democraþie în
Balcani. Mai întâi, din România, unde, cu mult
înainte de '89, am întreprins muncã de teren
asupra politicilor locale ºi am vizitat ºcoli de
pregãtire de acest tip.
Când, dupã o perioadã, m-am întors sã
lucrez în ministerul mediului ºi în guvernul
central, cu sarcina de a îmbunãtãþi relaþiile dintre
guvern ºi societatea civilã, aceste proiecte au
eºuat, în special pentru cã în ele nu era specificatã
natura reformei din România. Scopul ministerului
reformei din România (1992-1997) era sã
preîntâmpine reforma; ºi a îndeplinit acest lucru
foarte bine. ªi în unele feluri continuã sã o facã.
Mai târziu am lucrat în Bosnia unde proiectul
nostru a avut un mare eºec din cauza conflictelor
din cadrul comunitãþii internaþionale; apoi am
lucrat în Albania ºi Kosovo ca sã ajutãm, prin
ONG-uri, proiectele cu rezultate mai bune, pentru
cã ne-am dat seama cã actorii locali cu care
colaboram au propriile lor interese ºi cã nu trebuie
ca aceste interese sã intre în conflict cu cele ale
proiectului. Recent am studiat în Kosovo
programele de asistenþã pentru democraþie, mai
ales pe cele conduse de OSCE (Organizaþia
pentru Securitate si Cooperare in Europa) ºi de
USAID (United States Agency for International
Development). În fine, acum mã ocup de un
proiect de cercetare asupra industriei anticorupþie, cea mai recentã în aºa numita "revoluþie
a responsabilitãþii" care deja a cuprins Vestul
Europei. Toate aceste proiecte au un aspect
antropologic.
Sunt antropolog ºi asta înseamnã, simplu
spus, cã sunt preocupat ca toþi antropologii de
descoperirea prãpãstiei dintre vorbe ºi fapte. Ca
antropologi, presupunem pur ºi simplu cã existã o
prãpastie ºi cã acest lucru este normal. Suntem
mai degrabã interesaþi de felul în care oamenii
experimenteazã aceastã prãpastie ºi ce soluþii
încearcã sã-i gãseascã în viaþa de zi cu zi. De
aceea, antropologii merg ºi vorbesc cu oamenii, îi
urmãresc ºi observã lucrurile la faþa locului.
Aceastã activitate se numeºte "observaþie
participativã". Este dificilã ºi ia timp. Ajungem sã
cunoaºtem câþiva oameni sau un sat sau un
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proiect. Dar, de asemenea, ne pierdem în detaliile
vieþii de zi cu zi ºi uitãm adeseori tabloul general.
Nu ºtiu câþi bani sunt folosiþi pentru a implementa
democraþia în Kosovo. Dar pot sã vã spun cum
este sã participi la o sesiune de pregãtire despre
rezoluþiile asupra conflictelor sau la un seminar
asupra planurilor strategice de colaborare a zece
ONG-uri într-un mic oraº; sau ce reprezintã
activitatea de zi cu zi a departamentului societãþii
civile din cadrul misiunii OSCE din Kosovo sau
ce face un reprezentant care se ocupã cu
democratizarea într-un birou dintr-o micã enclavã
sârbã.
Natura ASISTENÞEI pentru DEMOCRAÞIE
Democraþia înseamnã ceea ce manifestã
societãþile sau organizaþiile atunci când existã
atitudini specifice, practici ºi valori, care ajutã
oamenii sã deþinã controlul asupra propriilor vieþi.
Asistenþa pentru democraþie presupune eforturi
pentru a asigura mai mult control permiþându-le
oamenilor sã dobândeascã capacitãþi, sã
urmãreascã valori ºi sã construiascã instituþii în
care ei pot sã-ºi satisfacã nevoile, în modalitãþi
care respectã drepturile omului ºi dezvoltarea
socialã. Democraþia are desigur ºi un aspect
instrumental. Oferim asistenþã pentru democraþie
pentru cã este în interesul nostru. Este consideratã
a fi necesarã pentru dezvoltarea economicã ºi este
o modalitate prin care se obþine securitatea ºi se
preîntâmpinã fenomenul de emigrare. Participarea
ºi toleranþa, presupuse a fi aduse de democraþie,
sunt considerate în stare sã creeze societãþi stabile,
care sã se poatã dezvolta într-un mod sãnãtos cu
respectarea drepturilor omului. Acest lucru este în
interesul nostru. O dezvoltare stabilã ºi sãnãtoasã,
mai ales în zonele de la frontierele þãrilor noastre,
presupune cã nu trebuie sã ne temem de rãzboaie
civile, purificãri etnice, crimã organizatã ºi
corupþie ºi de refugiaþi care sosesc pe teritoriile
occidentale, din motive umanitare sau economice.
Democraþia înseamnã, de asemenea, ºi o
activitate normativã. Democraþia, ca ºi drepturile
omului, reprezintã un bun pe care e bine sã-l ai.
Lucrurile bune trebuie sã fie rãspândite
pretutindeni ºi numai în felul acesta, cele mai
multe þãri vestice dezvoltã acum programe de
asistenþã pentru democraþie pe lângã propriile lor
proiecte de dezvoltare. O asemene asistenþã este
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menitã sã ajute þãrile sã meargã pe un drum bun,
sã grãbeascã lucrurile, sã ofere structuri,
programe de pregãtire sau sã stimuleze atitudini
cu ajutorul cãrora sã se poatã dezvolta societatea
democraticã. Fraza cel mai des folositã aici este
"construcþia capacitãþii" sau "construcþia
instituþionalã". Asistenþa pentru democraþie este
în strânsã legãturã cu "construcþia capacitatii", aºa
cum Stalin spunea despre "construcþia
socialismului". Ca ºi "construcþia socialismului",
se presupune cã intervenþiile democratice ajutã
societãþile sã sarã peste anumite etape, sã "ajungã
din urmã ºi sã depãºeascã". Dar ca ºi socialismul,
democraþia este un orizont care continuã sã se
îndepãrteze pe mãsurã ce ne apropiem de el.
Imediat ce am construit instituþiile, am elaborat
programe de pregãtire ºi am dobândit capacitãþi
care sã asemene Estul Europei cu Vestul Europei,
descoperim cã, de fapt, aceste societãþi nu au fost
toate aºa de democratice pânã la urmã.
Descoperim cã alegerile sunt deseori manipulate,
cã mass-media este lipsitã de responsabilitate, cã
partidele nu sunt democratice, cã guvernul nu dã
explicaþii, cã politicienii sunt în primul rând
interesaþi sã fie aleºi, mai degrabã decât sã facã
bine, cã oficialii continuã sã fie aroganþi - chiar ºi
faþã de noi, ºi cã cetãþenii pe care încercãm sã-i
ajutãm preferã un lider puternic cu o atitudine
paternalistã ºi þigani în spatele zidurilor, decât
politicieni responsabili ºi o societate tolerantã. În
Bosnia ºi Kosovo, pentru a da douã exemple
recente, descoperim cã sunt aleºi oameni ºi
partide greºite. Descoperim alegeri democratice
prin care sunt aleºi politicieni care n-ar trebui
aleºi. Ce încurcãturã!
Soluþia la aceste dileme constã într-o mai
mare capacitate, pricepere, într-o pregãtire ºi o
modelare mai bunã a opiniei publice, astfel încât
oamenii sã înþeleagã în ce constau interesele lor
adevãrate. Dacã toate acestea sunã ca proiectele
elitiste de mobilizare socialã, a "cadrelor
conducãtoare", atunci cred cã despre aceasta este
vorba. Singurul concept care lipseºte din panoplia
asistenþei pentru democraþie, este "conºtiinþa
falsã". Petrecând, acum 20 de ani, un timp ca ºi
cercetãtor la ºcoala partidului comunist din
România, pot sã afirm cã exista asemãnãri
evidente între "ºtiinþa de a conduce" învãþatã la

ºcoala partidului ºi multe construcþii ale
capacitãþii democratice ºi cursuri de formare de
lideri.
În prezent existã o prãpastie între
instituþia formalã ºi practica de zi cu zi a
democraþiei, la fel de accentuatã ca ºi în sud-estul
Europei. Balcanii au fost dintotdeauna cunoscuþi
pentru rolul important jucat de structurile sale
informale. Balcanii prezintã o asemãnare
puternicã, o prietenie profundã ºi un angajament
pe viaþã cu loialitatea; aceºti oameni care trãiesc
acolo au rezistat cu hotãrâre opresiunii
imperialiste fasciste ºi socialiste; au luptat pentru
eliberarea naþionalã; ºi sunt cunoscuþi ca foarte
creativi în rezistenþa faþã de birocraþia
nepãsãtoare, ineficientã sau opresivã. Instituþiile
paralele, dintre care cele din Kosovo-ul de pânã în
1999, erau doar o varietate, pot fi considerate ca o
formã a societãþii civile intrinseci, ca o modalitate
prin care societatea gãsea soluþii împotriva
instituþiilor incapabile. Totuºi paradoxul
Balcanilor este cã aceleaºi instituþii sociale care
faciliteazã abilitatea poporului de a supravieþui în
cele mai aspre condiþii, pot fi în acelaºi timp cele
mai puternice oponente la adresa construcþiei
instituþiei democraþiei. Asemãnarea ºi prietenia se
transformã în coduri autoritare de onoare sau chiar
de rãzbunare cruntã. Reþelele informale devin
conexiuni, nepotism, clientelism, mitã ºi corupþie.
Lipsa de încredere în instituþiile formale creeazã o
prãpastie între societate ºi stat. Unii dintre aceºti
oameni care au condus rãzboaiele de gherilã, au
organizat instituþiile paralele ºi au inspirat
miºcãrile naþionale, îºi intimideazã acum
duºmanii politici, fãcând contrabandã cu þigãri,
spãlând bani, sau înºelând statul. În termeni duri
acest sindrom este numit "mentalitatea
balcanicã"; pentru antropologi reprezintã o
"culturã" ºi pentru studiile culturale poate fi
orientalism sau mai nou "demonizare". Asistenþa
pentru democraþie se confruntã cu societãþi
clientelare ºi încearcã sã creeze o sferã publicã, sã
revitalizeze societatea civilã ºi sã integreze
instituþii paralele. Explicaþia pe care o dã Vestul
este cã localnicii au nevoie de noi campanii
educaþionale stimulatoare ºi de noi structuri. Mai
mult decât orice ei au nevoie de instruire menitã
sã-i determine sã "gândeascã democratic".
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Democraþia, în aceastã accepþiune nu este un
simplu proces politic sau un set de instituþii, ci ºi
o atitudine. Se poate dobândi o mentalitate
tolerantã. Lipsã unei astfel de mentalitãþi tolerante
ºi a unui angajament public, sunt adeseori
invocate ca inexistente în þãrile fost socialiste.
Viaþa privatã este intensã ºi autenticã, viaþa
publicã este antipaticã ºi oportunistã. Existã
promenada de searã în care se întâlnesc prietenii ºi
vecinii, o formã de viaþã publicã asiguratoare, dar
nu existã nici o întâlnire de searã a unei asociaþii a
unei comunitãþi sau a unei campanii cu scopul de
a curãþa gunoiul în faþa propriei clãdiri.
În Balcani, ca ºi în alte locuri, se vorbeºte
despre un "deficit democratic". Acesta este un
deficit al instituþiilor efective precum curþile sau
organizaþiile de interes, un deficit al practicilor
sãnãtoase, precum buna guvernare ºi un deficit al
atitudinilor care promoveazã angajamentul civic,
voluntarismul ºi toleranþa. Pentru a compensa
acest deficit, comunitatea internaþionalã cautã sã
susþinã diferite intervenþii. Aceste intervenþii
democratice sunt adeseori atât de abstracte încât
reprezintã în mod invariabil metafore: existã
metafora fertilizãrii, plantãrii "sâmburilor
democraþiei" (programul democratic american
este de fapt intitulat program de însãmânþare).
Existã metafora inoculãrii sau vaccinãrii, prin care
o þarã primeºte o "injecþie "democraticã, pentru ca
instituþiile lor democratice sã fie "întãrite". Existã
metafora construcþiei, atunci când programele
sunt elaborate ca sã "construiascã societatea
civilã", sã "consolideze democraþia" ºi sã
"construiascã" instituþii democratice. În Kosovo
ajutorul internaþional este suþinut de patru
"piloni", dintre care unul este OSCE. În aceastã
privinþã, Balcanii sunt consideraþi un câmp arid,
un corp bolnav sau o clãdire nãruitã. Acestea
sunt metafore, cu siguranþã, dar metaforele au un
fel de a considera viaþa ºi datã fiind autoritatea
acestor metafore este dificil sã vezi intervenþiile
democratice funcþionând alãturi de retorica
"participãrii", care caracterizeazã declaraþiile
programatice ale oricãrui proiect virtual
democratic occidental.
Aceste metafore sunt cele care ajutã
asistenþa democraþiei sã devinã o "lume" în sine.
Prin "lume" mã refer la un set de idei, practici ºi
instituþii prin care grupuri de oameni pot crea
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"comunitãþi" care se intersecteazã Aceste
"comunitãþi" pot include actori de o mare
diversitate-parlamentari europeni, o companie
danezã de consultanþã, un administrator municipal
local, un ºef de birou local al OSCE ºi chiar un
activist într-o organizaþie de tineret cum ar fi
"post-pesimiºtii" din Kosovo. Argumentul acestei
afirmaþii este cã singurul set de activitãþi ce adunã
toþi aceºti oameni la un loc este noþiunea de
democraþie ca proiect.
Sã aruncãm o privire la proiectul social
focalizându-ne pe dezvoltarea societãþii civile.
Proiectul social înglobeazã un tip special de
activitate: activitãþi pe termen scurt cu un program
de buget ºi de timp. Proiectele întotdeauna
sfârºesc prin a fi înlocuite de programe sau, în
mod normal, de alte proiecte. Proiectul social
acoperã un tip special de structurã, începând cu
donatorul, cu misiunea de identificare a
proiectului ºi continuând cu asigurarea resurselor,
cu selecþia unui agent de implementare, cu
distribuirea fondurilor cu monitorizarea, cu
evaluarea ºi, bineînþeles, cu urmãtorul proiect.
Proiectul social dezvoltã tema alocãrii resurselor
într-o manierã organizatã ºi totodatã birocraticã.
Nu existã proiect fãrã aplicaþii, perioade de
aºteptare, întruniri preliminare ºi proceduri de
monitorizare ºi contabilizare. Practicile
proiectului social cer un limbaj special, apropiat
de limbajul de lemn stalinist. Transmiterea de
cunoºtinþe se numeºte "training". Transmiterea de
cunoºtinte cãtre cadrele selectate se numeºte
"training of trainers" sau TOT. A deveni
performant într-un anume aspect se numeºte
"capacity building" (dezvoltarea capacitãþii). A fi
capabil sã spui ceea ce vrei sã faci este "afirmarea
misiunii". Când înþelegem despre ce e vorba se
numeºte "transparenþã". A încerca sã afli ce se
întâmplã se intituleazã "networking". A afla cine
beneficiazã - "analiza beneficiarului". A gãsi bani
este "strângere de fonduri". A te asigura cã nimeni
nu risipeºte banii -"donor coordination". A
supravieþui dupã terminarea resurselor financiare
se intituleazã "sustainability" (susþinere). Oamenii
cu bani care nu vãd nici un rezultat sunt
caracterizaþi de "donor fatigue". A schimba
destinaþia fondurilor este "exit strategy". Eºecul în
a gãsi un beneficiar se numeºte "problemã de
absorbþtie". Iar atunci când existã prea mulþi
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donatori ºi prea puþini beneficiari se numeºte
"donor constipation". Participarea în aceastã lume
de proiecte presupune înþelegerea unor termenicheie care pot genera bani: "empowerement",
"good governance", "income generation"
(generare de venit), dar sã nu uitãm de
"trafficking" ºi "anti-coruptie" sau de
"partnership". În dezvoltarea societãþii civile
ultimul scop este de a crea ONG-uri care nu sunt
doar generatoare de servicii, dar ºi de consultanþã
juridicã (a se înþelege crearea de manipulare a
deciziei). În încercarea de a ajuta popoarele
balcanice sã rezolve anumite probleme, ceea ce eu
numesc "societate civilã" a fost transformatã de
intervenþia internaþionalã într-o "societate civilã a
birocraþiei a generãrii de fonduri.
Proiectul social se referã la circulaþia de
bani, cunoºtinþe, oameni ºi idei. Viaþa proiectului
se referã la ceea ce fac oamenii cu aceste resurse.
Este o lume care recompenseazã cunoaºterea cea
mai abstractã. Astfel, cei care manipuleazã
simboluri ºi concepte pot ocupa poziþii-cheie în
ierarhia alocãrii de resurse; devin la fel de
importanþi ca donatorii ºi programele care chiar
ajutã oamenii în rezolvarea unor probleme
concrete. Dacã oamenii de afaceri ºi mafioþii
manipuleazã bani, ºefii de proiecte manipuleazã
bani ataºaþi de concepte, folosind termenul-cheie
de "capacitate de dezvoltare". Cum "capacitatea"
nu este absolutã niciodatã ea poate fi dezvoltatã
continuu. ªi dezvoltarea capacitãþii necesitã
training! Trainerii erau aduºi, de obicei, din Vest .
Acum ei vin chiar din þãri balcanice (sau sunt
chiar din aceeaºi þarã), toþi specializaþi în Vest,
conform cu standardele ºi cerinþele vestice. Una
dintre cele mai importante cerinþe, bineînþeles,
este "nevoia de training"; de aici, industria
"alocãrii necesarului de training" (TNA-training
needs assessment).
Este vorba despre aceastã lume a
proiectelor pe care "internaþionalii" le-au adus în
Balcani ºi despre ideile ºi practicile acestei lumi
care se infiltreazã într-un grup anume de "proiect
managers" ºi "staff", printre partenerii "locali" sau
organizaþii "concurente". Ar fi prematur sã numim
aceste sute de staff-uri de proiecte locale o clasã
sau o elitã, chiar dacã unii dintre ei trãiesc în mod
clar diferit de concetãþenii lor. Mulþi au fost
activiºti într-o altã era, înaintea conflictului sau a

tranziþiei post-socialiste. Alþii au avut norocul sã
lucreze ca translatori ºi au dobândit astfel abilitaþi
de organizare sau au fost chiar trimiºi la cursuri de
specializare. Membrii personalului local au
proiectele lor individuale de carierã, familie sau
emigrare, iar aceste proiecte private presupun
menþinerea deschiderii cãtre cât mai multe opþiuni
posibil. Fiind de orientare ºi educaþie vesticã,
mulþi au paºapoarte sau privilegii de rezidenþã
permanentã în Vest ºi, în mod teoretic, toþi copiii
lor studiazã sau vor studia în Occident. Ca o
pãturã cu un mod de viaþã specific, se deosebesc
printr-o atenþie sporitã la ceea ce e nou în Vest,
prin relaþiile lor cu actuali sau potenþiali donatori
strãini, prin relaþii intense (cordiale sau ostile ) cu
anumiþi "internaþionali" ºi printr-o insecuritate în
ceea ce priveºte situaþia ulterioarã plecãrii
donatorilor.
Cele mai multe staff-uri locale lucreazã la
proiecte cu duratã de un an sau doi, sãrind de la
un proiect la altul din motive de carierã, de salariu
sau personale. Spre deosebire de staff-urile ONGurilor din Vest, au puþine aspiraþii în a obþine
angajarea în sectoarele de stat ºi privat. Veniturile
bugetare ºi condiþiile de lucru în Balcani sunt în
general reduse în timp ce piaþa de consultanþã
privatã aproape cã lipseºte cu desãvarºire
(România ºi Bulgaria sunt o excepþie în acest
sens). Problema pentru aceste elite locale este
implementarea planurilor de viitor ale donatorului
într-o atmosferã de incertitudine. Staff-urile
strãine pot fi nesigure. ªi se poate cã aceste staffuri sã nu comunice aceastã informaþie staff-urilor
locale. Chiar ºi actori internaþionali majori
precum Programul Mondial al Alimentaþiei sau
OSCE pot face reduceri masive de personal în
doar câteva luni (înlocuind personalul
internaþional cu cel local sau închizând
departamente întregi). De exemplu, la misiunile
locale OSCE din Bosnia ºi Kosovo ofiþerii
internaþionali rãspunzãtori cu procesul de
democratizare au fost înlocuiþi cu bosniaci ºi
kosovari. Schimbarea personalului, se produce o
datã cu reducerea bugetului pentru activitãþi ºi
resurse. Este ca ºi cum prioritatea unui program
sau proiect s-ar mãsura prin mãrimea staff-ului
internaþional ºi nu prin importanþa sa în
construcþia democraþiei sau a societãþii civile.
Aceastã lume a proiectelor, resurselor de
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proiecte, ierarhiilor de proiecte, ideologiilor de
proiect, discursurilor ºi practicilor a fost exportata
în Balcani. Ca în orice lume de acest fel, se
opereazã cu premise ºi presupuneri care produc
beneficii unora ºi dezavantajeazã pe alþii. Lumea
proiectelor se bazeazã pe câteva idei
fundamentale, dintre care cea mai importantã este
aceea cã practicile democraþiei ºi modelele
societãþii civile pot fi exportate de la o societate la
alta. În al doilea rând, se opereazã cu
presupunerea conform cãreia modelele societãþii
civile pe care noi le exportãm se bazeazã pe
realitãþile propriei noastre societãþi. Problema
pentru dezvoltarea societãþii civile este cã
iniþiatorii de proiecte, cei care le implementeazã ºi
cei pentru care se implementeazã sã fi "înghiþit"
modelul nostru într-o manierã absolutã. Acest
lucru este puþin surprinzãtor atât timp cât punerea
sub semnul întrebãrii a unor probleme ale
modelului poate cauza plecarea donatorului în altã
parte.
Lumea proiectelor societãþii civile
opereazã ºi cu alte premize: existã iluzia
"comunitãþii internaþionale", care nu este nici
internaþionalã nici localã ºi iluzia cã ONG-urile
vestice ºi organizaþiile internaþionale coopereazã
neîntrerupt între ele ºi cu guvernele locale; iluzia
cã ONG-urile vestice profesioniste se bazeazã pe
angajamentul voluntar ºi nu pe personal plãtit
(ONG-urile balcanice care cer personal plãtit fiind
considerate egoiste); iluzia cã activitãþile ONGurilor din vest se bazeazã pe formularea pe termen
lung a strategiilor ºi nu pe improvizare; iluzia cã
tehnica potrivitã ar putea înlocui lipsã iniþiativei
sociale care stã la baza miºcãrilor civice; iluzia cã,
fiind ocupaþi ºi în acelaºi timp obligaþi la
eficienþã, oamenii trec în mod convenabil cu
vederea proliferarea risipei de cãlãtorii, deciziile
amânate, rapoartele necitite ºi ºedinþele
interminabile comune oricãrei organizaþii mari;
iluzia conform cãreia orice capacitate ce trebuie
dezvoltatã se gãseºte "acolo, undeva" ºi nu în
fiecare dintre ei; ºi iluzia cã organizaþiile de
"acolo" sunt haotice mai degrabã decât adaptate
schimbãrii ºi incertitudinii (câte ONG-uri ar putea
supravieþui într-un cadru cu legi neclare, cu douã
sau trei sisteme de contabilitate, cu hãrþuire
politicã, pene de electricitate, viruºi de calculator,
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cetãþeni invidioºi, jurnaliºti lipsiþi de scrupule ºi
propuneri de proiect cu traduceri de jargon
inadecvate). În sfârºit, mai existã iluzia cã
numãrul de ONG-uri strãine susþinute financiar ar
fi un index de democratizare.
Dupã mulþi ani ºi milioane de dolari, dupã
nenumãrate misiuni de recrutare ºi rapoarte de
evaluare, Balcanii au sute de ONG-uri, dar nu cine
ºtie ce societate civilã. Impactul variatelor
programe poate fi exprimat în termeni de numãr
de proiecte coordonate, bani cheltuiþi, seminarii
þinute sau numãr de ore de training înregistrat. Cu
toate astea, impactul asupra securitãþii în regiune
a fost marginal-dacã privim mediul de securitate
ca o hartã a acþiunilor diferenþiale ºi a percepþiilor
de incertitudine, anxietate ºi siguranþa. Acum ar fi
uºor sã învinuim occidentalii naivi pentru aceastã
situaþie, pentru implementarea grãbitã a propriului
model. Fãrã îndoialã, caricatura glumelor
balcanice din târziul nopþii este adevãratã (cum ar
fi cea a consultantului care, auzind cã fondurile ar
trebui direcþionate cãtre Banja Luka, a insistat sã
o cunoascã ). Dar cred cã lucrurile sunt mai
complicate decât ignoranþa, naivitatea sau reaua
voinþa a vesticilor. Mulþi ofiþeri de program ºi
specialiºti din Vest obþin informaþii despre
Balcani prin consilieri locali, intelectuali,
personal de proiect ºi activiºti ai societãþii civile.
Chiar dacã lumea proiectelor a ajuns în Balcani cu
ideile sale proprii, multe ireale, aspiranþii
societãþii civile de aici au fãcut orice sã confirme
aceste idei. În ultimã instanþã, lumea occidentalã a
fost o sursã de resurse. Cele mai multe cazuri de
abuz au apãrut acolo unde reprezentantul
donatorului a fost naiv, iar întreprinzãtorul local a
fost malefic de întreprinzãtor. Din fericire, aceastã
combinaþie se dezvoltã din ce în ce mai rar.
Dacã mã întrebaþi care a fost cea mai
mare realizare a asistenþei pentru democraþie în
Balcani, aº rãspunde cã nu exportul de democraþie
ci acest mod de a gândi proiecte. Este exportul
unui mod de viaþã, a se înþelege aici un set de
înþelesuri, practici ºi ierarhii sociale specifice unui
nou mod de gândire. Gândirea de proiect ar putea
fi aplicatã proiectelor societãþii civile, dar ºi altor
tipuri de activitãþi. Este vorba despre
raþionalismul vestic, categorii abstracte, conexiuni
birocratice, toate puse într-un context balcanic.

52

Analizã economicã
Am creat un monstru? A fost asistenþa
pentru democraþie redusã la programe de sporire a
capacitãþii, "distribuire necesarului de training" ºi
cursuri de "management-ul ciclurilor de
proiecte"? NU. Deoarece în Balcani, ca peste tot,
oamenii au de asemenea proiectele lor private ºi
manipuleazã resursele alocate proiectului social
în folosul strategiilor lor private. Când apare un
conflict între acestea, obþinem corupþie ºi
nepotism. Dar existã adesea ºi excepþii: activiºtii
ONG-urilor pot continua dezvoltarea societãþii
civile în paralel cu dezvoltarea propriei cariere.
Acesta este, de fapt, secretul dezvoltãrii societãþii
civile în Vest. Îndeplinirea de aspiraþii ºi ambiþii
reprezintã de asemenea pãrþi ale democraþiei.
Poate în accepþiunea noastrã de asistenþã pentru
democraþie avem nevoie de un loc al motivelor ºi
strategiilor personale, al modului cum toate
acestea se pot realiza în cadrul instituþiilor. Putem
începe prin a înþelege natura proiectului social ca
mod unic în care resursele, interesele ºi
ideologiile sunt coroborate. Se poate ca asistenþa
pentru democraþie sã nu fi produs democraþie, dar
în privinþa exportului gândirii de proiect putem sã
ne felicitãm. ªi în bine ºi în rãu.
În limba românã de ªtefan Matiu

avut-o în România anilor '90 termenul "reformã"

Semnale
Sociologia religiilor
Jean-Paul WILLAIME

Accentul cade nu pe religii, ci pe sociologia lor.
Altfel spus, nu este vorba de o prezentare a
principalelor universuri religioase, ci de o expunere
despre felul în care s-a construit, în mod progresiv
ºi mereu diversificat, un cîmp de studiu bine
individualizat: sociologa religiilor. Cum anume au
abordat cei dintîi sociologi faptele religioase, cum
s-a elaborat cu timpul punctul de vedere sociologic
asupra religiilor ºi cum analizeazã sociologii
contemporani situaþia religioasã actualã... iatã ce
vom gãsi în lucrarea de faþã care doreºte, în pofida
dimensiunilor reduse ºi a caracterului ambiþios al
problematicii abordate, o introducere ºa sociologia
religiilor.
Din cuprins:
·Tradiþiile sociologice ºi fenomenul religios
·De la sociologia religioasã la sociologia religiilor
·Religiosul contemporan în lumina sociologiei
·Religie ºi modernitate: chestiunea secularizãrii
·Pentru o definiþie sociologicã a religiei
ISBN 973-611-209-8
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Termenul

"globalizare" a avut în
Occident, în ultimii ani, soarta nefericitã pe care a
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Vlad Flonta

Globalizare economicã
ºi polarizare ideologicã

(lucru valabil ºi pentru sinonimul "mondializare",
folosit mai rar). A fost întrebuinþat în mod
excesiv, adesea in contexte complet nepotrivite,
de oameni necalificaþi sã se pronunþe, complet
ignoranþi în materie de ºtiinþe economice ºi
sociale. Despre "globalizare" se discutã ºi în presa
de tip tabloid sau în emisiuni echivalente ca profil
emisiunilor autohtone "Chestiunea zilei",
"Procesul etapei"sau "Monologuri cu Oreste". S-a
format un întreg patrimoniu de locuri comune ºi o
limbã de lemn aferentã. Aºa cum în România
aproape toatã lumea e de acord cã "e nevoie de o
reformã radicalã" ºi aproape fiecare se considerã
calificat sã indice cum ar trebui ea realizatã, în
Occident aproape oricine se considerã competent
pentru a da un verdict în ce priveºte caracterul
benefic sau malefic al globalizãrii. Dacã oamenii
ar fi întrebaþi pe stradã "ce e globalizarea?" , s-ar
obþine zeci sau sute de rãspunsuri diferite, unele
fiind la mare distanþa de sensurile consacrate ale
cuvântului.1
Bineînþeles cã mai ales în aceastã
"dezbatere popularã" despre globalizare se spun
destule enormitãþi , pe care unii le cred ºi se lasã
mobilizaþi în acþiuni violente, cum sunt deja
tradiþionalele agresiuni ale demonstranþilor antiglobalizare asupra forþelor de ordine la reuniuni
ale Fondului Monetar International, Bãncii
Mondiale, Organizaþiei Mondiale a Comerþului, la
Forumul Economic de la Davos, etc.2 Iatã deci cã
intruziunea ilicitã a nespecialiºtilor într-o
controversã care cere competenþe de specialitate
are consecinþe foarte nocive.
Mã voi referi în continuare la controversa
academicã privind globalizarea. Existã o paletã
foarte largã de opinii, de la demonizarea pânã la
apologia globalizãrii, cu o serie de nuanþe
intermediare. De obicei, poziþia autorului se poate
observa cu claritate chiar din titlul cãrþii3.
Majoritatea autorilor pãcãtuiesc, dupã
pãrerea mea, prin faptul cã devin pradã tentaþiei
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formulãrii de verdicte tranºante ºi argumenteazã
prea unilateral, ignorând adesea deliberat
complexitatea procesului. Mult mai puþini propun
o viziune echilibratã ºi nuanþatã ºi au bunacredinþã de a da dreptate celor aflaþi în tabãra
opusã, acolo unde aceºtia au dreptate.
Sã vedem mai întâi care sunt pilonii
discursului anti-globalizare:
"Mondializarea în stil liberal înseamnã
exploatarea metodicã a bunului public mobiliar ºi
imobiliar, jefuirea seifurilor securitãþii sociale ºi
îngroparea drepturilor salariaþilor. Ceea ce se
considerã a fi un progres este de fapt un regres de
douã secole"4 .
Aceeaºi idee a exploatãrii apare ºi la
Pierre Bourdieu: "Neoliberalismul este o utopie
(în curs de realizare) a unei exploatãri fãrã limite"5
Segregarea crescândã între bogaþi ºi
sãraci (pe mai multe paliere; creºte atât decalajul
între þãrile bogate ºi cele sãrace, cât ºi decalajul
între bogaþii ºi sãracii diverselor þãri) este o
realitate indiscutabilã. Un indicator frecvent
folosit pentru a mãsura segregarea pe glob este
raportul între veniturile primilor 20% ºi ale
ultimilor 20% din populaþia lumii (în ordinea
descrescãtoare a veniturilor). Între 1960 ºi 1997
acest raport a crescut de la 30:1 la 616.
Desigur, asemenea decalaje reprezintã un
pericol pentru stabilitatea lumii. Se pune însã
întrebarea legitimã dacã este vorba despre o
tendinþã ireversibilã. Adversarii globalizãrii sunt
convinºi cã urmeazã o segregare ºi mai netã ºi cã
procesul este ireversibil, dacã globalizarea îºi
urmeazã cursul. Cei care susþin cã globalizarea
poate fi beneficã sunt acuzaþi în mod invariabil cã
o fac în mod interesat, ei aparþinând castei de
privilegiaþi avantajate de globalizare.
Pierre Bourdieu : "Max Weber spunea cã
dominanþii au întotdeauna nevoie de o "teodicee a
privilegiilor lor" sau, mai bine, de o sociodicee,
adicã de o justificare teoreticã a faptului cã sunt
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privilegiaþi. Competenþa este astãzi în centrul
acestei sociodicei, care este acceptatã, în mod
evident, de cãtre dominanþi - este interesul lor dar ºi de ceilalþi"7. În altã scriere a sa , Bourdieu
vorbeºte chiar de un "rasism al inteligenþei"8.
Aceastã viziune, extrem de rãspânditã,
complicã foarte mult situaþia, pentru cã cei
chemaþi sã ia decizii în legãturã cu viitorul
economiei mondiale (funcþionari superiori din
Fondul Mondial Internaþional ºi Banca Mondialã,
marilor bãnci, ministelor de finanþe, politicieni,
etc.) aparþin, inevitabil, clasei sociale care este
acuzatã cã profitã de pe urma globalizãrii. Buna
lor credinþã este mereu pusã la îndoialã iar în
aceste condiþii nu poate apãrea un dialog autentic
ºi confruntarea se radicalizeazã. Iatã cum se
exprimã un manifestant de la o demonstraþie antiglobalizare: "Ei n-au nici un drept sã vorbeascã.
Ei, care lucreazã în birouri elegante din zgârienorii marilor companii ºi instituþii, îmbrãcaþi cu
sacouri Armani, cãmãºi Boss, pantaloni Calvin
Klein, cravate Dior, care poartã pantofi Gucci,
ceasuri Rolex ºi ochelari Cartier. Jos îi aºteaptã
ºoferul limuzinei Mercedes sau Cadillac. Dar tot
nu le ajunge. Nu se gândesc decât cum sã-ºi
mãreascã conturile din Elvetia!"8.
Este o retoricã a luptei de clasã. Acest
manifestant sugereazã cã actuala clasã dominantã
este una parazitarã, care se lãfãie în lux, fãrã a
spune cã aceºti oameni sunt licenþiaþi ai celor mai
mari universitãþi din lume, lucreazã 12-16 ore pe
zi de la absolvirea facultãþii ºi aproape cã nici nu
au timp sã se bucure de banii pe care îi câºtigã. O
opticã complet diferitã de acest manifestant
propun John Micklethwait ºi Adrian Wooldridge
în articolul lor "Piloted by a new ruling class?"10
Actuala clasã dominantã, caracteristicã lumii în
procesul globalizãrii, e numitã de ei "the
cosmocrats". Aceºti "cosmocraþi" reprezintã cea
mai meritocraticã ºi mai cuprinzãtoare numeric
clasã dominantã din istorie, spun autorii. Ei
evalueazã aceastã clasã la 20 de milioane de
oameni, din care 8 milioane trãiesc în Statele
Unite. Numãrul lor se va dubla pânã în 2010.
Autorii aparþinând curentului teoriei
elitelor ( Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca) au atras
atenþia demult asupra tendinþelor oligarhice pe
care le dezvoltã orice societate. Roberto Michels a
formulat chiar "Legea de fier a oligarhiei": "Cine

zice organizaþie, zice oligarhie". Clasele
privilegiate ºi structurile oligarhice nu au aparut
în nici un caz odatã cu globalizarea. ªi eu cred cã
în alte perioade structurile oligarhice erau mai
închise, mai dificil penetrabile de la nivelele
inferioare.
În general, discursul anti-globalizare are
mari similitudini cu discursul anticapitalist de tip
marxist. Înainte de toate, ideea segregãrii sociale
ºi a "exploatãrii omului de cãtre om". Pentru Marx
în societatea capitalistã se produce o fracturã
ireparabilã între "capitaliºtii lacomi, tot mai puþini
ºi mai îmbuibaþi" ºi "proletariatul tot mai
exploatat ºi mai pauperizat". Aceastã viziune
despre formarea ºi dezvoltarea societãþii
capitaliste a devenit un loc comun. Ea este însã
contestatã în lucrarea avându-l ca editor pe
reputatul
economist
Friedrich
Hayek,
Capitalismul si istoricii. Iatã ce scrie Hayek în
introducerea sa:
"Existã totuºi un mit suprem care, mai
mult decât oricare altul, a servit discreditãrii
sistemului economic cãruia îi datorãm civilizaþia
actualã ºi examinãrii cãruia îi este dedicat acest
volum. Este vorba de legenda deteriorãrii situaþiei
claselor muncitoare ca urmare a apariþiei
"capitalismului " (sau a "sistemului industrial"
sau "manufacturier"). Cine nu a auzit de
"grozãviile capitalismului primitiv" ºi nu a rãmas
cu impresia cã acest sistem a adus noi ºi nespuse
suferinþe unor clase largi care pânã atunci erau
destul de mulþumite ºi tihnite? ( ) Larg
rãspânditã aversiune visceralã faþã de "capitalism"
e strâns legatã de convingerea cã indubitabila
creºtere a avuþiei produsã de ordinea bazatã pe
competiþie a fost realizatã cu preþul scãderii
standardului de viaþã al celor mai neajutoraþi
membrii ai societãþii.
Faptul cã aºa au stat lucrurile a fost întradevãr exprimat de istoricii economiei, într-o
vreme în toate cursurile lor. O examinare mai
atentã a faptelor a condus totuºi la respingerea
totalã a acestei convingeri. ªi cu toate acestea, la
o generaþie dupã ce controversa a fost rezolvatã,
opinia rãspânditã continuã sã se menþinã, ca ºi
cum vechea convingere ar fi fost adevãratã."12
Observaþia lui Hayek este de maximã
importanþã ºi demontarea legendei de care
vorbeºte va mai dura probabil destul timp. Având
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însã în vedere cã eu mã refer aici la asemãnarea
frapantã între retorica anti-globalizare ºi retorica
anticapitalistã de tip marxist, pentru a nu complica
prea mult discuþia, voi porni în continuare de la
premisa cã Marx ar fi avut totuºi dreptate în ce
priveºte polarizarea crescândã a societãþii între
capitaliºti ºi proletariat. Marx era convins cã
aceastã tendinþã e ireversibilã: în mod necesar
numãrul proletarilor sãraci creºte, iar averile se
concentreazã în mâinile a tot mai puþini capitaliºti.
De unde rezultã cã singura soluþie este revoluþia,
care urmeazã sã ducã la dictatura proletariatului ºi
apoi la societatea fãrã clase. Istoria a dovedit însã
cã capitalismul are o capacitate de adaptare ºi
autoreglare; a apãrut o clasã mijlocie care
reprezintã 20-30% din populaþie13 ºi situaþia
proletariatului s-a îmbunãtãþit considerabil.
Aceastã evoluþie a capitalismului a fost prevãzutã
de Eduard Bernstein, care a revizuit teoria
marxistã , fãrã a o contrazice însã radical.
Discursul anti-globalizare comite aceeaºi
eroare, considerând cã tendinþa de segregare
socialã care existã într-adevãr în lume în acest
moment este ireversibilã dacã procesul de
globalizare continuã. Nu este aºa. Economia
mondialã se aflã în acest moment într-un proces
de transformare structuralã de mare anvergurã,
care are loc cu o vitezã colosalã, care nu a mai
existat vreodatã în istorie. Putem vorbi chiar de o
revoluþie în economia mondialã, sub impactul
noilor tehnologii. Deja la începutul anilor '70 mai
mulþi autori au observat cã societãþile capitaliste
dezvoltate se îndreaptã spre un nou tip de
societate pe care Daniel Bell l-a denumit
"societate post-industrialã"14 , în care resursa cea
mai importantã devine informaþia15.
Rãspândirea Internetului începând cu
1995 a accelerat enorm evoluþia spre societatea
informaþionalã. Deºi accesul la Internet este mult
mai rãspândit în þãrile occidentale bogate, el are o
ratã rezonabilã ºi în þãrile "în curs de dezvoltare"16
iar aceastã ratã este în creºtere, atât în þãrile
bogate, cât ºi în þãrile sãrace. Internetul poate
furniza, pe lângã informaþii de tot felul, ºi accesul
la o gamã întreagã de servicii, care se va
diversifica cu mult în viitor (vezi nota 2).
În legãtura cu Internetul se vorbeºte chiar
de o "New Economy" (firme de e-commerce
precum Amazon.com, motoare de cãutare precum
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Yahoo.com, firme furnizoare de echipamente
pentru Internet precum Cisco Systems sau AOL,
etc. Cursurile acestor acþiuni high-tech ( pe lângã
cele legate de Internet, e vorba ºi de acþiunile
firmelor de software, telefonie mobilã,
biotehnologie, etc.) cotate la Wall Street pe
NASDAQ ºi la Frankfurt pe indicele special
NEMAX All Share ("Neuer Markt"- "Noua
piaþa"), au înregistrat la un moment dat creºteri
uriaºe, deºi multe din aceste firme lucreazã încã în
pierdere ºi unele vor dispãrea, ca urmare a
falimentelor ºi concentrãrilor care vor urma
inevitabil într-un sector încã neconsolidat. În
ciuda scãderii drastice a acestor acþiuni începând
cu primãvara anului 2000, perspectivele pe
termen mediu ºi lung ale acestui sector sunt
vãzute ca foarte bune de cãtre analiºtii bursieri.
Dacã se vor trage învãþãmintele necesare dupã
aceastã primã euforie ºi acest prim " duº rece",
dificultãþile majore ( provocate în primul rând de
hipertrofia generatã de euforie, care s-a resimþit la
toate nivelele) nu vor mai apãrea.
Este vorba, în þãrile occidentale, de un
nou salt modernizator. În general, în prima etapã a
unui proces de modernizare, e nevoie de o
concentrare a resurselor, redistribuirea urmând sã
se facã dupã ce saltul modernizator a fost fãcut17.
Adversarii globalizãrii nu înþeleg cã, în
mãsura în care nu sunt pur ºi simplu interzise,
noile tehnologii modeleazã societatea în mod
ineluctabil ºi ireversibil. Diatribele împotriva
globalizãrii cad de aceea adesea în gesticulaþie ºi
degenereazã într-o banalã retoricã reacþionarã.
Rãmâne însã adevãrat cã, pe termen mediu ºi
lung, globalizarea trebuie astfel direcþionatã încât
decalajele între bogaþi ºi sãraci sã se mai atenueze
ºi ea sã se lepede de acuzaþia de a fi purtãtoare a
unei ideologii a "darwinismului social" ( în acest
sens, sunt indreptãþite unele dintre criticile la
adresa politicilor FMI, BM sau OMC).
Sã vedem acum ce spun autorii care cred
cã globalizarea poate fi un lucru foarte pozitiv,
dacã este bine direcþionatã. Am mai spus cã nu mã
voi referi la verbiajul apologetic al autorilor de
extracþie anarhistã, el plasându-se în afara
standardelor academice. Cãrþile lui Alain Minc,
Oskar Lafontaine ºi Daniel Cohen, pomenite mai
sus (vezi nota 3) au drept caracteristicã comunã
faptul cã, deºi tonul general e favorabil
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globalizãrii, ele enumerã multiple pericole ºi
derapaje care pândesc acest proces. În cartea sa
publicatã în 1997 în Franþa, Alain Minc se
pronunþã net împotriva introducerii monedei
Euro: "Globalizarea, aºa cum a evoluat, nu fãcea
în nici un caz necesarã introducerea unei monede
europene"19. Integrarea economiilor statelor
europene nu mersese destul de departe, el
considerã cã ar fi fost nevoie ca statele care aderã
la euro sã aibã un excedent bugetar de cel puþin
3%, nu un deficit de cel mult 3%! În ciuda
relativei reabilitãri din a doua jumãtate a anului
2002, cei care au fost sceptici în legãturã cu
introducerea monedei euro ºi au prevãzut o
depreciere pronunþatã a ei, au avut dreptate.
Moneda euro a ajuns la un moment dat, dupã o
lungã serie de minimuri istorice la 0,82 $, dupã ce
la lansare a fost cotata la 1,17 $ ºi oficialii
europeni au declarat mai întâi cã euro nu va
scãdea niciodatã sub pragul psihologic de 1,00 $
iar când a ajuns în jur de 0,95$ au declarat cã este
exclus ca euro sã scadã sub 0,90$. Putem sã ne
consolãm cu ideea cã ºi la case mai mari se
rateazã þinte macroeconomice importante.
Iatã o evaluare a lui Alain Minc pe care o
consider extrem de pertinentã (motiv pentru care
voi cita un pasaj mai lung):
"Globalizarea este un ºlagãr care se vinde
foarte bine. Ea produce cu mult mai multã
uºurinþã urã ºi ostilitate decât mitul puþin uzat al
"bunului ºi vechiului imperialism american". Ea
este omniprezentã, dar totuºi nepalpabilã: nu
existã nici semne exterioare, nici simboluri ale
puterii, nici forþe militare. ( ) Situaþia este foarte
ciudatã: cu cât globalizarea poate fi mai puþin
palpatã, identificatã ºi concretizatã, cu atât
polarizeazã mai mult temerile ºi îngrijorãrile. ( )
În finalul acestei tensiuni - sau dialectici, cum ar
zice marxiºtii - se disting douã cãi. Prima decurge
în armonie: globalizarea e în favoarea naþiunilor
mici ºi a statelor descentralizate.
Pe plan global Slovenia, Cehia sau
Portugalia au aceeaºi greutate ca ºi Franþa ºi
Spania, iar Alsacia sau Bretania pot sã-ºi gãseascã
echilibrul ºi dacã statul francez se retrage. ( )
Cealaltã cale este cea a conflictului: tendinþele de
închidere faþa de lume se amplificã, dar pentru cã
politica izolaþionistã devine cvasi-imposibilã
frustrãrile cresc continuu, fãrã sã aparã mijloacele

necesare pentru a ieºi din acest cerc vicios. Aceste
douã cãi nu vor fi atât de net separate. Ele vor
exista ambele, concomitent sau alternativ, dar
desigur cã cea mai neagrã va fi cea care va da
tonul la nivel ideologic."20
În ce priveºte caracterul ineluctabil al
globãlizãrii, Minc este categoric:
"Nici o logicã economica nu se poate opune
globalizãrii ºi nu-i poate servi ca alternativã. ( )
Regele Piaþã nu mai are de ce sã se teamã, lumea
îi aparþine ºi fiecare zi îi va amplifica puterea. Dar
tocmai aceasta atotputernicie este ºi sursa
slãbiciunii sale."21
Cu acest tip de abordare sunt în linii mari
de acord. Existã însã o chestiune foarte importantã
care este trecutã cu vederea sau subapreciatã de
autorii care se pronunþã în favoarea globalizãrii.
Este vorba de foarte redusa mobilitate socialã22
care existã în societãþile occidentale23. Mobilitatea
verticalã inter-generaþie a fost mereu foarte micã
în societãþile occidentale. Dar , mai mult odatã cu
apariþia noilor tehnologii, la care nu toþi au acces,
aceastã mobilitate socialã s-a redus ºi mai mult.
Globalizarea riscã astfel sã ducã la pietrificarea
unui sistem de caste, ceea ce va produce uriaºe
resentimente.
De aceea, pentru ca globalizarea sã fie
una "fericitã" (cum spune Alain Minc chiar în
titlul cãrþii sale, trebuie fãcute mari eforturi pentru
o apropiere de idealul egalitãþii ºanselor
(irealizabil, desigur). Aceasta înseamnã în primul
rând accesul unui procent cât mai mare din
populaþie la un învãþãmânt modern. Cred cã este
exagerat sã vorbim, cum face Pierrre Bourdieu, de
un "rasism al inteligenþei", dar rolul inteligenþei ºi
al studiilor de specialitate va fi tot mai mare
pentru cariera cuiva în societatea viitorului. Aº
subscrie mai degrabã la profeþia mai optimistã a
lui Winston Churchill: "Empires of the future are
empires of the mind.".

NOTE

1- Nu-mi propun sã discut în textul de faþa definiþiile
date de diverºi autori ci sã prezint , dupã aceastã
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introducere controversele privind globalizarea la
nivelul autorilor de cãrþi ºi al presei elevate.
2- Ce este globalizarea, domnilor demonstranþi?
Dincolo de discursurile ideologice, care existã, pro ºi
contra (mã voi referi la ele în continuare) globalizarea
este un proces care are drept cauzã principalã noile
tehnologii informatice ºi de comunicaþie (Internetul,
care face posibil e-mail-ul , e-commerce, în curând ºi
e-signature, online-banking, accelerând enorm
tranzacþiile internaþionale de capital ºi de mãrfuri.
Posta rapidã DHL ºi telefonia mobilã contribuie de
asemenea la acest proces. De asemenea pe Internet
existã ediþii online ale tuturor marilor ziare ºi, în
general, ºtiri de orice fel. Apoi, televiziunea prin cablu,
în special posturi precum CNN, CNBC, Euronews,
Bloomberg).
Este adevãrat cã ritmul acestor schimbãri tehnologice
produce multora un stres considerabil ( mai ales celor
trecuþi de o anumitã vârstã), dar a te opune lor pentru
cã personal nu le agreezi sau nu le poþi asimila cu
uºurinþa, înseamnã sã te plasezi pe o poziþie
reacþionarã. Fenomenul nu este însã nou, multe invenþii
au fost întâmpinate la vremea lor cu rezervã , dacã nu
cu ostilitate. Apoi, aproape toatã lumea s-a convins de
utilitatea lor . Cele de mai sus nu înseamnã însã cã nu
existã ºi un conservatorism sãnãtos, dar acesta este cel
mult ironic la adresa noutãþilor, niciodatã agresiv.
3- La polul demonizãrii se plaseazã o carte precum cea
a lui John Hagee, A inceput Sfârºitul. Raport asupra
semnelor Antichristului, Editura Aurelia, Bucuresti,
1998, ediþia originalã 1996 (pe coperta cãrþii mai scrie,
sub titlu: "Semnele Bestiei sunt clare: Globalizarea,
Noua Ordine Mondialã, Moneda Unicã "; pe coperta a
patra se detaliazã : "Noua Ordine Mondialã, propagatã
de clica imperialistã a Statelor Unite", "Moneda Unicã
, destinatã distrugerii economiilor naþionale", etc.).
Aceasta nu este o carte academicã, deºi îºi dã o
asemenea aparenþã (are destule trimiteri bibliografice)
ºi nici nu mã voi referi la conþinutul ei în cele ce
urmeazã - e vorba tot de conspiraþia mondialã
evreiascã, conspiratorii punând la cale în ultima vreme
ºi globalizarea. Este însã important de remarcat cã
existã multe asemenea cãrþi ºi cã mulþi se lasã
îndoctrinaþi de ele. Radicale sunt de asemenea cãrþile
lui David Korten (timp de cinci ani profesor la Harvard
Business School) - Corporaþiile conduc lumea, Editura
Samizdat, 1999, ediþia originalã 1995 (pe coperta
ediþiei în românã apar douã capete de dinozauri - unul
reprezintã "FMI - finanþa prãdãtoare" , celãlalt "OMC canibalismul corporatist"; fiind totuºi cartea unui
profesor universitar, e de presupus cã este o iniþiativã a
editorilor români) ºi Phillipp Labarde, Bernard Maris,
Doamne, ce frumos e razboiul economic! Intoarcerea

S.P. nr. 101/2003

la capitalismul sãlbatic, Editura Antet, 1999 (lipseºte
anul ediþiei originale). Împotriva globalizãrii se
pronunþã ºi un autor de calibrul lui Pierre Bourdieu în
Contraofensive.Argumente în sprijinul rezistenþei
împotriva invaziei neoliberale, Editura Meridiane,
Bucuresti, 1999, ediþia originalã 1998. Existã însã ºi
autori care cred cã globalizarea este nu numai
inevitabilã, dar ea poate fi ºi beneficã pentru omenire:
Alain Minc, Globalisierung, - Chance der Zukunft,
Paul Szolnay Verlag, Viena, 1998 (Globalizarea Sansa a viitorului), titlul ediþiei originale din 1997 este
La mondialisation heureuse, Oskar Lafontaine, Christa
Muller, Nu vã fie teama de globalizare.Bunãstare ºi
muncã pentru toþi, Editura Inter Graf, Resita, 1998,
ediþia originalã 1998, Daniel Cohen, Bogãþia lumii,
sãrãcia naþiunilor, Eurosong &Book, Bucuresti, 1998,
ediþia originalã 1997 (în acest caz poziþia autorului nu
rezultã atât de clar din titlu). Anul apariþiei ediþiei
originale mi s-a pãrut important, cãrþile referindu-se la
un proces care este în desfãºurare, aceastã desfãºurare
fiind chiar foarte alertã. Apologetic se pronunþã în
legãturã cu globalizarea unii autori de extracþie
anarhistã, adversarii dintotdeauna ai statului a cãrui
putere scade în procesul globalizãrii. Ca ºi
demonizarea, apologia este un demers neºtiinþific ºi de
aceea nu mã voi referi la aceste scrieri.
4- Phillippe Labarde, Bernard Maris, op.cit., p.13.
5- Pierre Bourdieu, op.cit., p.110.
6- Oskar Lafontaine, Christa Muller, op.cit, p.38.
Pentru statistici mai detaliate, vezi ºi Silviu Brucan ,
Dialectica politicii mondiale, Editura Nemira,
Bucuresti, 1997, pp.146-147, 164, 281-284, Daniel
Cohen, op.cit., pp.71-73, Ignacio Ramonet,
Geopolitica haosului, Editura Doina, Bucuresti, 1998,
pp.113-119 .
7- Pierre Bourdieu, op.cit., p.48.
8- Pierre Bourdieu, "Le racisme de l'intelligence", in
Questions de sociologie, Edition de Minuit, 1980,
pp.264-268, apud. Pierre Bourdieu, op.cit., p.48.
9- Financial Times, 23 febr. 2000
10- Financial Times Weekend,27-28 mai 2000.
11- Editura Humanitas, Bucuresti, 1998
12- Friedrich Hayek (ed.) op.cit.,pp.15-16
13 Vezi ,de exemplu Wright C. Mills, White Collar.
The American Middle Classes, Oxford University
Press, 1951
14 Daniel Bell, The Coming of Post-industrial Society:
a Venture in Social Forecasting, Basic Books, N.Y.,
1973
15- Relevante sunt în acest sens Zbigniev Brzezenski,
Between Two Ages: America's Role in the Technotronic
Era, Wiking Press, N.Y. 1970; Alvin Toffler, ªocul
vitorului, Editura Politicã, Bucuresti, 1973; Alvin
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Toffler, Al treilea val, Editura Politicã, Bucuresti,
1983; John Naisbitt, Megatendinþe. Zece noi direcþii
care ne transformã viaþa, Editura Politicã, Bucuresti,
1989. Prima din "megatendinþele" pe care le identificã
Naisbitt este "de la societatea industrialã la societatea
informaþionalã", iar a treia "de la economia naþionalã la
economia mondialã".
16- Aceasta este o formulã eufemisticã care provine
din limbajul diplomatic ºi care a intrat ºi în limbajul
comun. Ea este însã complet inoperantã din punct de
vedere ºtiinþific pentru cã porneºte de la premisa falsã
cã toate þãrile s-ar afla pe un curs al dezvoltãrii. Din
pãcate nu este aºa. Existã þãri dezvoltate ºi þãri
subdezvoltate. Dintre cele subdezvoltate , o parte sunt
într-adevãr pe un curs al dezvoltãrii, dar majoritatea se
zbat în cercul vicios al subdezvoltãrii.
17 Vezi Cyrill Edwin Black, The Dynamics of
Modernisation. A Study in Comparative History,
Harper &Row, N.Y., 1966.
18- Convingãtoare în acest sens este culegerea de texte
editatã de Stefan Baron, Kurt Becker, Hans Peter
Schreiner, Die Informationsgesellschaft im neuen
Jahrtausend, Gustav Lubbe Verlag, Koln, 1997
(Societatea informationala in noul mileniu).
19- Alain Minc, op.cit., p.55
20- Alain Minc, op.cit., pp.44-45
21- Alain Minc, op.cit., pp.45-46
22 Vezi Raymond Aron, Lupta de clasa. Noi prelegeri
despre societãþile industriale, Editura Polirom, Iasi,
1999, pp.167-168. Aron distinge între mobilitate
orizontalã ºi verticalã, de la o generaþie la alta (intergeneratie ) ºi în cadrul unei generaþii (intra-generaþie),
brutã ºi netã. Cea mai importantã mi se pare, în discuþia
despre globalizare, mobilitatea verticalã intergeneraþie, care masoarã ascensiunea sau coborârea în
ierahia socialã a copiilor, în raport cu pãrinþii lor.
23- Pentru cifre ºi tabele detaliate, vezi Raymond
Aron, op.cit., pp.173-177. La aceeaºi concluzie ajunge
ºi un studiu al lui Seymour Martin Lipset, Revolution
and Counter-Revolution; Change and Resistance in
Social Structures, Basic Books, N.Y., 1968.
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CNSAS - temporizare,
amânare, crizã

Deconspirarea

membrilor serviciilor
secrete din perioada comunistã tulburã spiritele ºi
în aceastã primãvarã cel puþin în douã capitale din
fostul lagãr socialist. La Praga, Ministerul de
Interne1 al Cehiei actualiza, la începutul lunii
aprilie, o listã care iniþial conþinea 75.000 de nume
de agenþi ºi colaboratori ai defunctului serviciu
secret cehoslovac, StB. Lista devenise accesibilã
la 20 martie 2003 atît pe site-ul oficial al
Ministerului de Interne1, cît ºi într-o variantã
tipãritã - 12 volume, 5000 de pagini, distribuitã
gratuit. Lista oficialã conþine inclusiv 3150 de
nume ale unor persoane din exil care au furnizat
informaþii StB-ului.
La scurt timp de la deschiderea site-ului
special al Ministerului de Interne, influentul
cotidian Mlada fronta Dnes era doar una din
publicaþiile ceheºti care constatau absenþe
notabile2. De pildã, lista oficialã îl uitase pe Josef
Bartoncik, fostul lider al Partidului Poporului.
Bartoncik lucrase timp de 15 ani ca agent StB, iar
deconspirarea sa a fost unul dintre argumentele
care au convins legislativul de la Praga sã adopte
legea lustraþiei, blocînd accesul cãtre funcþiile
publice al înalþilor demnitari ai Partidului
Comunist, al agenþilor ºi colaboratorilor StB,
precum ºi al membrilor Miliþiei ceholsovace3.
Josef Bartoncik este însã doar unul din cele
aproximativ 200.000 de nume de agenþi ºi
colaboratori ai StB publicate încã la începutul
anilor '90 de disidentul Petr Cibulka. Diferenþa
numericã dintre varianta lui Cibulka ºi cea oficialã
se explicã, în primul rînd, prin faptul cã lista
Ministerului Interne nu conþine decît persoane
care au în prezent cetãþenie cehã. Ca organism
federal, StB plãtea, desigur, agenþi ºi colaboratori
ºi din Slovacia, însã actuala lege cehã - în baza
cãreia au fost publicate numele respective - nu
permite decît deconspirarea persoanelor a cãror
cetãþenie cehã a fost cercetatã ºi este oficial
confirmatã. Cibulka rãmîne încã sceptic,
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susþinînd, între altele, cã pe lista oficialã nu apar
numele celei mai tinere generaþii de informatori ai
StB. Tot Cibulka pare sã nu fie convins cã, timp
de decenii, StB a avut în strãinãtate doar 9600 de
spioni, câþi sunt "omologaþi" de lista oficialã4 .
Ministerul ceh de Interne ºi-a însuºit deschis
multe din criticile societãþii civile, dar ºi ale
mediilor politice ºi a actualizat prompt - cu 12
nume noi - varianta iniþialã. Autoritãþile de la
Praga promit cã vor analiza ºi în continuare toate
semnalele culese de la public ºi, în mãsura în care
ele se vor dovedi adevãrate, inventarul oficial de
agenþi ºi colaboratori ai StB va fi din nou corectat.
Circa 30.000 de persoane acceseazã zilnic pagina
de pe internet creatã special de Ministerul de
Interne. Autoritãþile guvernamentale ceheºti ºi-au
asumat, între altele, ºi vina de a fi subestimat
interesul marelui public pentru acest subiect.
Criza de la CNSAS a fost declanºatã în a
doua parte a anului trecut de intenþia a trei din
membrii Colegiului de a publica în Monitorul
Oficial numele ofiþerilor de Securitate care au
fãcut poliþie politicã. Din acel moment,
preºedintele Gheorghe Oniºoru, alãturi de alþi
membri ai Colegiului nu au mai luat parte la
ºedinþe, fãcînd imposibilã luarea oricãrei decizii.
În absenþa cvorumului, activitatea instituþiei e
blocatã, fãrã a exista nici mãcar posibilitatea de a
alege o nouã conducere, care sã fie eventual
dispusã sã vinã la serviciu. În decembrie, comisia
parlamentarã pentru controlul SRI depunea la
Biroul Permanent al Senatului un raport despre
activitatea CNSAS, document ce se ocupa în mod
special de gruparea Dinescu, Pleºu, Patapievici,
acuzaþi de o preocupare excesivã pentru
mediatizarea propriei imagini, dar ºi cã ar fi
consacrat "criterii ºi proceduri de stabilire a
activitãþilor de poliþie politicã fãrã susþinere
legalã". O comisie parlamentarã special
constituitã în ianuarie 2003 ºi condusã de
senatorul PSD Ion Predescu producea, la capãtul a
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douã luni de efort, un raport de 30 de pagini care
propunea în esenþã revocarea Colegiului CNSAS
ºi desemnarea de cãtre forul legislativ a unei noi
echipe de conducere, cu mandat pînã în 2006, an
în care, potrivit legii, poate fi reanalizatã
oportunitatea funcþionãrii în continuare a
instituþiei în ansamblu. Activitatea curentã de
pânã la numirea noului Consiliu urma sã fie
gestionatã, potrivit propunerilor comisiei, tocmai
cei care au boicotat prin absenþã sedinþele
Colegiului. Însã raportul se va dovedi ºi el un un
eºec. La mijlocul lunii aprilie, PSD revine,
anunþând cã nu mai susþine recomandãrile pe care
le votaserã propriii parlamentari, propunând acum
celorlalte partide constituirea unei noi comisii,
care sã studieze de astã datã modificarea legii
accesului la dosarele Securitãþii. O iniþiativã
extrem de utilã în lunga serie a temporizãrilor,
amânãrilor, consultãrilor, deliberãrilor.
Propunerea de dizolvare a Colegiului
CNSAS din aºa-numitul "raport Predescu" a
produs mutaþii efemere, dar semnificative la
nivelul
actualelor
alianþelor
politice.
Parlamantarii PSD au votat propunerea împreunã
cu cei ai PRM, iar UDMR-ul s-a alãturat PNL ºi
PD, retrãgându-se de la vot. S-a demonstrat din
nou irelevanþa apartenenþei politice la vreme de
crizã deconspirativã. Problema Securitãþii a scos
de-a lungul timpului în evidenþã extraordinara
capacitate de a developa interese obscure în
întregul spectru politic. Aflaþi la putere, þãrãniºtii
l-au sacrificat din motive încã neclare pe
Constantin Ticu Dumitrescu dupã ce acesta
protestase faþã de forma pe care a luat-o legea al
cãrei iniþiator a fost; liberalii ºi-au descoperit
membri marcanþi pe lista colaboratorilor
Securitãþii publicatã în ajunul alegerilor chiar de
CNSAS, ca sã nu mai amintim decît în treacãt cã
preºedintele Colegiului CNSAS, Gheorghe
Oniºoru, a fost susþinut, la data desemnãrii sale,
de liberali; nici UDMR, nici PD nu au fost scutite
de surpriza de a-ºi gãsi printre parlamentari
persoane care semnaserã angajamente cu
Securitatea; PRM-ul a adus, fãrã complexe, în
forul legislativ ofiþeri din fostele departamente de
informaþii ale regimului Ceauºescu, iar PSD
rãmâne în continuare complicat cel puþin în
privinþa lui Ristea Priboi, care a ajuns în

parlament - ºi pentru un timp chiar ºef al comisiei
de control al SIE - dupã ce îºi pusese întreaga
experienþã de (fost) securist în serviciul lui Adrian
Nãstase. Aºadar, la examenul complicat al
colaboraþionismului cu serviciile secrete, culorile
politice se evaporã în mod miraculos. Fenomenul
nu e nici pe departe specific românesc. Cotidianul
Magyar Hirlap producea nu demult o furtunã
printre politicienii unguri, fãcând publice numele
a 11 membri ai guvernului socialist, inclusiv al
primului ministru, care lucraserã pentru serviciile
secrete comuniste. Dupã ce în prima fazã a negat
acuzaþiile, pus în faþa unor probe de netãgãduit,
premierul Peter Medgyessy s-a vãzut obligat sã
confirme, în cele din urmã, cã el este agentul D209, locotenent, care în 1978 era plãtit de
contraspionajul ungar.
Dar lista publicatã de Magyar Hirlap îi
includea ºi pe Janos Martony, Imre Boros ºi
Laszlo Nogradi - toþi trei miniºtri în guvernul de
centru-dreapta care pierduse alegerile în favoarea
socialiºtilor5. Medgyessy a insistat sã arate cã nu a
fost informator, ci cã, între 1977 ºi 1982, s-a
ocupat de contracararea agenþilor KGB care
boicotau cooptarea Ungariei în rândul statelor
membre ale FMI. Minciuna iniþialã a fost uitatã, a
prevalat onorabilitatea unui spion care a þinut
piept KGB-ului, iar politic Medgyessy a
supravieþuit cu succes, menþinându-ºi o bunã cotã
de popularitate. Nu acelaºi lucru s-a întîmplat însã
în cazul premierului Poloniei, Josef Olekxi,
obligat sã demisioneze în mijlocul unui scandal în
care a fost acuzat cã furnizase informaþii unui
agent KGB cu care era prieten.
Privitã în contextul evoluþiilor din
regiune, criza CNSAS a fost suspendatã de curând
prin revenirea lui Gheorghe Oniºoru la
îndeplinirea îndatoririlor care îi revin în calitate de
preºedinte. Dacã instrumentele gestionãrii crizei
sunt pitoreºti, miza rãmîne, totuºi, ºi în România,
destul de mare. Pe de o parte, deconspirarea
ofiþerilor de Securitate vinovaþi în regimul trecut
de activitãþi de poliþie politicã ar pune destule
personaje publice de astãzi în ipostaze jenante. La
acest capitol însã, resursele oprobiului public sunt
din ce în ce mai secãtuite, motiv pentru care pare
greu de înþeles de ce nu se taie odatã nodul
gordian. Singura explicaþie raþionalã rãmâne cea
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referitoare la discutabila politicã de personal a
serviciilor de informaþii create dupã 1989. Legea
14/1992 privind organizarea ºi funcþionarea SRI
interzice angajarea persoanelor care "fãcând parte
din structurile represive ale statului totalitar, au
comis abuzuri, informatorii ºi colaboratorii
securitãþii, precum ºi foºtii activiºti ai partidului
comunist vinovaþi de fapte îndreptate împotriva
drepturilor ºi libertãþilor fundamenatle ale
omului"6. În atare condiþii, publicarea în
Monitorul Oficial a unei liste care sã conþinã nu
zeci de mii nume de agenþi, cum se petrece în
Cehia, ci mãcar câteva mii de ofiþeri ºi informatori
ai Securitãþii ar putea avea efectul unui seism în
interiorul SRI. Mai devreme sau mai târziu,
seismul se va produce, la presiunea comunitãþii de
informaþii a NATO. Iar în acel moment, criza
cronicizatã de la CNSAS se va replia în puþine
paragrafe ale unor volume de memorii.

NOTE

1- www.mvcr.cz
2- CTK, March 27, cta009 4 eng 274
3- Herman Schwarts: "The Czech Constitutional
Court Decision on the Illegitimacy of the Communist
Regime", The Parker School Journal of East
European Law, 1994/Vol 1 No.3, 1994; Lustration in
Eastern Europe", The Parker School Journal of East
European Law, 1994/Vol 1 No.2, 1994
4- CTK, April 4, cta0036 4 eng 214
5- Gabriel Ronay: "Secret Police Informers
Unmasked", Sundayherald, No.176088, 2002
6- Legea nr. 14 publicatã M.Of. nr. 033 din data:
03/03/92
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Semnale
Arhiva Mitrokin - KGB în Europa ºi în
vest
Vasili Mitrokin ºi Christofer Andrew
Editura Orizonturi
Editura Sirius
CUPRINS
Subintitulatã afacerea de spionaj a secolului cartea
este deopotrivã document ºi analizã a sistemului
comunist, concomitent cu redarea modalitãþlor în care
Vasili Mitrokin a reuºit sã adune in timpul vieþii sale
documente din arhivele KGB, documente ce conþineau
listele de agenþi ai KGB in Occident, discursuri ºi
ordine secrete ale ºefilor KGB sau secretarilor PCUS.
Cartea este încã o dovadã a faptului cã monopolul
PCUS era absolut, cã mitul unui KGB atotputernic care
putea sã controleze partidul este unul fals.
Lucrând timp de aproape 30 de ani în cadrul KGB,
dintre care 12 la arhivele Departamentului de
Informaþii Externe, ofiþerul Vasili Mitrokin a fost
printre puþinii privelegiaþi ce aveau acces nelimitat la
documente strict secrete ale legendarei instituþii.
Revoltat de amploarea mãsurilor active ale agenþiei
(asasinate, campanii de denigrare, ºantaj etc.),
certificate de cele peste 300.000 de dosare consultate,
va trece în tainã de partea disidenþilor. Conºtient de
valoarea informaþiilor parcurse, începe sã le copieze zi
de zi ºi sã le scoatã pe ascuns noaptea, riscându-ºi viaþa
clipã de clipã, apelând la tot felul de subterfugii pentru
a înºela vigilenþa gãrzilor. În 1992, când a reuºit sã
pãrãseascã Rusia a luat cu el ºi preþioasele însemnãri
care constituie esenþa acestei cãrþi.
O veritabilã mãrturie istoricã, lucrarea dezvãluie
adevãrul într-o serie de evenimente majore, cu care
mulþi cititori au fost contemporani, dar nu le-au
cunoscut decât în versiunea oficialitaþilor vremii.
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Cum

Note&Cãrþi

petrec de la o vreme zile întregi,
studenþeºte, la Biblioteca Academiei, rãsfoind
presa ºi cãrþi de dinainte de rãzboi, cartea Ioanei
Pârvulescu " Întoarcere în Bucureºtiul interbelic ",
editura Humanitas, îmi cade perfect. Este cartea
de care aveam nevoie acum. Lipsesc cronic
asemenea incursiuni în timp, asemenea peisaje,
aduceri aminte ºi tipologii de epocã. Aºadar, cum
era elita politicã ºi moravurile ei, cum se derula
viaþa teatralã. Plimbãrile, restaurantele, amorurile,
concertele ºi cinematografele, bârfele, subiectele
care pasionau bucureºtenii. Cum era oraºul ? " La
ce bun o asemenea experienþã a detaliului ?
Pentru mine, importantã a fost bucuria
descoperirii unei lumi pierdute ºi îngropate în
straturi suprapuse de uitare"(IP, pp 342),
mãrturiseºte autoarea. Nu este o privire inocentã.
Privim
acest
Bucureºti
semioriental,
semimediteranean, semioccidental mai ales din
perspectiva scriitorilor Camil Petrescu, Sebastian,
Arghezi, a jurnaliºtilor cu veleitãþi literare. IP
preferã acest unghi, datoritã intenþiei de a pune un
accent reflexiv. În fond, ei sunt oglinzile de-a
lungul drumului" ºi atunci când nu scriu romane,
ci doar privesc trotuarele pline cu femei frumoase,
îºi pierd vremea la cafenea, când polemizeazã în
presã cu adversari imaginari sau reali.
Bucureºtiul apare ca metamorfoza unei
insecte. Totul se transformã, strãzile se schimbã,
oamenii, moravurile, costumaþia, aerul, starea de
spirit. Se deschid noi bulevarde, apar blocuri
impunãtoare, se asaneazã lacurile din Nord, în
librãrii poþi citi ultimele noutãþi, sunt zeci de
cinematografe cu multe premiere la zi, sunt case
frumoase, cartiere care iau ochii. Sunt ºi mahalale
pierdute, grãdini cu orchestre ºi grãtare aþâþãtoare,
pline cu oameni de tot felul. Sunt sãrbãtori (Moºii,
Sf. Dumitru, Boboteaza, Luna Bucureºtiului,
parada de 10 Mai), o tensiune plãcutã în aer. Deºi
efemerul este zodia, totul apare bucureºteanului
veºnic ºi fericit. El are chef de viaþã, nu îºi face
multe probleme. E curat, îngrijit, oraºul trãieºte.
România a devenit Mare, Bucureºtiul e cel mai
important oraº din aceastã parte a Europei. El

duce spre uriaºul sovietic ºi spre Orient. E un oraº
fericit, cosmopolit, trãindu-ºi splendoarea, un fel
de coadã de dinozaur a perioadei de dinainte de
primul rãzboi mondial. Chiar dacã dinastia a
trecut de la Carol întâi la Carol al II-lea ºi lucrurile
sunt schimbate. Schimbate ºi pentru cã Europa se
pregãteºte de mãcel. Fericirea asta a Bucureºtiului
e pânditã de dezastru. Oamenii nu trãiesc cu acest
sentiment, nu e un dans pe vulcan. Efectul obþinut
de IP este unul ironic. Astãzi ºtim ce a urmat ºi
melancolia îndreptãþitã a autoarei acoperã un
paradis pierdut.
Acel oraº nu mai existã. Bucureºtiul de
astãzi e umbra palidã a ce a fost în interbelic. E
sluþit, distrus de demolãri, de cincizeci de ani în
care spiritul lui autentic a dispãrut. Acum,
eventual, oraºului i se face respiraþie artificialã.
Întoarcere nu existã. Apare alt oraº, rupt aproape
complet de ce a fost prin anii 1940. El mai e
prezent doar în evocãri atât de riguroase ºi poetice
în acelaºi timp ca a Ioanei Pârvulescu. Cauza
acestei "neantizãri ", este cã a dispãrut omul care
popula acel Bucureºti. Ziduri mai sunt, nu ºi
omul.
*
Reuºesc sã gãsesc cu dificultate o cãrþulie
pe care nu am vãzut-o prin librarii. S-au tras prea
puþine exemplare etc. Povestea cunoscutã. " De-a
lungul ºi de-a latul secolului (1908-1999).
Însemnãri autobiografice ºi reconstituiri
documentare despre Elena Codreanu Rakovski"
(ed. Univers Enciclopedic 2002). Nu îmi vine sã
cred, dar autoarea este fiica medicului socialist
Filip Codreanu ºi fiica adoptivã a lui Cristian
Rakovski, liderul Partidului social democrat,
militant al Internaþionalei a doua, amic al lui
Troþki etc. Elena Codreanu trãieºte la Bucureºti,
când în 1923, îºi urmeazã mama, între timp
cãsãtoritã cu Cristian Rakovski, la Londra, ºi din
1925 la Paris, unde liderul bolºevic fusese numit
ambasador al Rusiei bolºevice. Personajul
Rakovski (Rako) este contradictoriu ºi pasionant,
destinul lui poarta amprenta primei jumãtãþi a
secolului al XX-lea. Are în el iluzii, entuziasme,
mizerie umanã, tragedii. Rakovski este nepotul
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unui erou naþional al Bulgariei, cãruia îi
împrumutã din admiraþie numele. Din 1878
pãrinþii lui, moºieri în Dobrogea, lângã Mangalia,
trec la România dupã pacea de la Berlin. Rakovski
absolvã liceul în Elveþia apoi medicina în Franþa,
la Montpellier. Devine socialist, cunoaºte toate
celebritãtile miºcãrii socialiste din epocã, Vera
Zasulici, Roxa Luxemburg, Karl Kautski, Lenin,
Plehanov, Adler, Jaures, etc. Ajunge în Rusia la
Sankt Petersburg dupã cãsãtorie. Reîntors în
România dupã moartea prematurã a soþiei,
conduce Partidul social democrat, pe care îl ºi
susþine financiar. Este expulzat, în 1907, ºi revine
abia în 1912. În 1914-16 e pacifist. Deºi de
educaþie francezã, îl vedem cu simpatii germane.
Unii l-au acuzat chiar ca a fost agent german. E
cert totuºi cã agitaþia pacifistã a fost alimentatã
din fonduri de la Berlin. Pânã unde a mers aceasta
"colaborare" e greu de precizat azi.
În 1916, septembrie, dupã intrarea
României în rãzboi contra Puterilor centrale, este
arestat la domiciliu, apoi dus la Iaºi, odatã cu
retragerea guvernului. La 1 mai 1917 este eliberat
de soldaþi ruºi ºi ajunge la Odesa. Aici conduce
grupurile "revoluþionare de români înjghebate
aici de prizonieri, dezertori, etc. În toamna 1917
devine bolºevic atras de Trotki, vechiul lui
prieten. Dupã puciul din 7 noiembrie joacã în
Rusia roluri de prim rang. Se viseazã dictator roºu
al Balcanilor. Iniþiazã cele mai multe acþiuni
subversive contra României, cu gândul la
declanºarea unei revoluþii mondiale proletare care
sã scoatã din izolare regimul bolºevic. În 1919
face parte din prima garniturã a conducerii
Komintern, alãturi de Zinoviev, Lenin, Troþki ºi
elveþianul Fritz Platten. Etc. Este un lider foarte
influent, este ºeful de guvern al Ucrainei roºii etc.
Dupã eºecul regimului de dictaturã a
proletariatului de la Budapesta, condusã de Bela
Kuhn, influenþa lui Rakovski în Komintern scade.
I se reproºeazã eºecul joncþiunii pe care Armata
roºie de pe frontul ucrainian, trebuia sã o facã cu
insurgenþii maghiari, fapt care a dus la cãderea lui
Bela Kuhn ºi - odatã cu aceasta - ºi a planurilor
sovietice de a exporta revoluþia.Plecarea în 1923
la Paris coincide cu declanºarea declinului fizic al
ui Lenin ºi cu declanºarea la Kremlin a luptei
pentru putere. Ca secundant al lui Troþki, cariera
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lui Rakovski este pecetluitã. Este trimis
ambasador la Londra, apoi la Paris. În 1927 este
rechemat la Moscova. Stalin pregãtea rãfuiala cu
adversarii sãi, Zinoviev, Kamenev, ºi mai ales
Troþki. Odatã întors, este ºi trimis în exil intern.
Va reveni la Moscova la începutul anilor 30 ca
ministru adjunct al sãnãtãþii, dupã ce abjurã public
ideile lui de opozant al lui Stalin. În 1937 este
judecat într-un proces politic, în cadrul Marii
Terori dezlãnþuitã de Stalin. Este condamnat la 20
de ani de Gulag. Este asasinat în închisoare, în
septembrie 1941, dupã atacul germ
Cãrþulia de amintiri este de fapt un
interviu, urmat de însemnãrile pe marginea
acestor dialoguri, ale docrului Gheorghe Brãtescu.
Naraþiunea merge pânã în 1927. Mai departe,
memoria Elenei Codreanu Rakovki, refuzã sã mai
funcþioneze. Viaþa strãlucitoare din ambasadele
din Londra ºi Paris dispare. În locul ei un coºmar
al suspiciunii, ororii, fricii ºi violenþei.
Mecanismul amneziei este de înþeles. Mama ei
dispare în Gulag, ea însãºi este prizonierã la
sfârºitul anilor 40. Este eliberatã dupã moartea
lui Stalin în 1953. În anii 70 se întoarce în
România. Moare la sfârºitul anilor 90.
Gãsesc detalii care mã intereseazã. Iatã un
scurt portret al lui Panait Istrati. Rakovki ºi Istrati
se cunosc de la Bucureºti dinainte de rãzboi,
amândoi socialiºti. Rakovski, om bogat, educat,
cãlãtorit, Istrati un lumpen.
În anii 20, Rakovski e un lider bolºevic,
iar Istrati scriitor celebru. Rakovski îl invitã în
URSS sã scrie "propagandistic" despre societatea
sovieticã. A ieºit "Vers l'autre flame". Iatã
portretul fãcut de Elena Codreanu Rakovski care
îl întâlneºte pe Istrati destul de des în biroul tatãlui
ei adoptiv: " un om foarte nervos, cât se poate de
sfrijit, care spunea lucruri atât de interesante,
foarte tãioase, lucruri adeseori stânjenitoare
pentru Cristian, care totuºi þinea la el ºi îl aprecia
mult.
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