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Editorial

Provocarea unui secol
ADRIAN CIOROIANU
Sã trecem cât mai curând prin aceastã epocã de
restriºte, sã ne regãsim cât mai fãrã de întârziere echilibru
financiar ºi economic, sã revenim la starea normalã.

Ziarul Universul, 10 iulie 19001

Un demers cvasi-comparativ

Autorul se simte dator sã spunã de la bun
început cã nu este suporterul ideii conform cãreia
istoria s-ar repeta. Chiar dacã, la un nivel uneori
foarte sesizabil, existã o anumitã constanþã ºi
continuitãþi certe în istoria unei civilizaþii sau a unei
societãþi, sunt înclinat sã pun aceasta mai curând
pe seama unor factori cu adevãrat proprii societãþii
în speþã - precum cultura politicã sau tradiþia politicã
(ceea ce, dincolo de un punct, poate fi acelaºi lucru)
- decât pe seama ciclicitãþii istoriei. Drept care nu
mi se par foarte convingãtoare - ºi nici serioase,
din punct de vedere strict metodologic - opiniile
care vãd într-un preºedinte de azi un nou Carol al
II-lea, într-un consilier prezidenþial o nouã Ana
Pauker iar în negociatorii veniþi de la Banca
Mondialã ºi FMI niºte clone tardive ale lui Andrei
Ianuarievici Vîºinski.
Astfel încât ideea acestui articol nu este
neapãrat descoperirea ºi semnalarea similitudinilor
dintre un sfârºit de secol (al XIX-lea) ºi altul (al XXlea), oricât de tentantã ar fi, în esenþã, o asemenea
provocare (ºi citatul din motto e o ilustrare perfectã).
Cu siguranþã cã o privire atentã poate sesiza mai multe
asemãnãri decât s-ar bãnui la prima vedere; dar mi
se pare la fel de clar cã s-ar sesiza astfel ºi deosebiri
fundamentale, lucruri/procese/personaje care nu ar
putea sta alãturi niciodatã. În schimb, îmi propun aici
semnalarea unora dintre acele constanþe istorice care
creioneazã, pe termen mediu ºi lung, o epocã din istoria
unei comunitãþi.
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Desigur, momentele cronologice propuse
ca limite ale reflecþiei de faþã (anii 1900 ºi 2000)
sunt alese mai curând în virtutea armoniei lor ca
numere rotunde ºi mai puþin din considerente strict
istorice (la drept vorbind, cu greu s-ar putea asocia
anului 1900 un eveniment istoric cu o importanþã
peste medie în plan naþional; din aceastã
perspectivã, poate cã anul 2000 are ºansa de a
deveni mai repede un punct de reper al istoriei
noastre - evident, în funcþie de materializãrile
posibile ale momentului Helsinki). Oricum, tentaþia
unei comparaþii între starea de fapt la începutul
secolului ºi la finalul sãu rãmâne mare, cum este ºi
firesc în astfel de situaþii. Ideea bilanþului - oricât
de relativã ar fi cuantificarea succeselor sau
eºecurilor ºi oricâte subiectivitãþi s-ar presãra pe
parcurs - nu este un dat exclusiv naþional, ci þine,
probabil, de însãºi natura omului ca actor social2.
Teama de izolare
Chiar dacã, la rigoare, sunt destul de
sceptic în privinþa mãsurii în care oamenii învaþã
din propria lor istorie - adicã din istoria þãrii ºi a
lumii lor -, mi se pare totuºi foarte plauzibil cã
majoritatea reacþiilor colective se fundamenteazã
prin raportarea la antecedentele istorice ale
colectivitãþii. Din acest motiv, cred cã teama de
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izolare politicã este una dintre constantele certe
ale istoriei statului român modern.
Congresul de la Berlin (iulie 1878), ulterior
rãzboiului prin care statul român îºi cucerise
independenþa faþã de Imperiul Otoman, a fost
pentru clasa dirigentã româneascã o experienþã de
o utilitate indiscutabilã. În fond, cucerindu-ºi
independenþa, românii aveau de acum ce apãra;
dar, în egalã mãsurã, repede a devenit foarte clar
cã independenþa faþã de turci nu garanteazã deplina
suveranitate a þãrii - în special faþã de fostul aliat
din 1877, Imperiul în expansiune al þarilor. ªi atunci,
spiritul Franþei - aliata congenitalã a modernitãþii
noastre - era aproape; din pãcate, ca ºi azi,
frontierele Franþei erau cele aflate la mare distanþã
(trebuie spus, în egalã mãsurã, cã lesprit français
era el însuºi în suferinþã dupã catastrofalul rãzboi
franco-prusac din 1871); pe scurt, Franþa nu putea
fi aliatul ºi garantul de care aveam mare nevoie.
Aºadar, teama de izolare diplomaticã într-o lume
în vizibilã schimbare ºi considerente geopolitice au
obligat România sã se alãture singurei alianþe în
mãsurã sã-i garanteze, atunci, un minim confort
extern: din 1883, România este legatã, prin tratat,
cu Austro-Ungaria ºi cu Germania. Tratatul nu era
îndreptat, în mod expres ºi explicit, împotriva
Rusiei; în mod implicit, însã el era pentru România
cea mai bunã pavãzã pe care o putea gãsi în acel
moment. Trãirile francofile ale clasei educate
româneºti (a se înþelege aici, într-o mãsurã poate
mai mare decât azi, ºi clasa politicã) precum ºi
pericolul ca acest tratat sã se întoarcã, pe plan
intern, împotriva familiei domnitoare (familie
regalã din 1881) au impus însã ascunderea acestui
tratat. Cu excepþia câtorva personaje politice de
vârf, de el nu a aflat mai nimeni timp de mai bine
de 30 de ani!
La prima vedere, s-ar putea spune cã acest
tratat n-a folosit cu nimic României (ºi probabil cã
raþiunea unei asemenea afirmaþii ar trimite în special
la politica în mod cert inechitabilã pe care guvernul
maghiar o ducea cu consecvenþã faþã de românii
ardeleni). ªi totuºi, afirmaþia nu se susþine prin

argumente. La adãpostul, în primul rând moral, al
acestui tratat, România devine - mai ales prin
participarea la/ºi în urma celui de-al doilea rãzboi
balcanic (1913) - o veritabilã putere în zonã. Din
acest moment, relaþiile cu cealaltã alianþã (Antanta)
decurg altfel - în sens pozitiv -, în special cele cu
Franþa ºi Rusia (dar nu datoritã vreunei
redescoperite rusofilii, ci în principal graþie
accentuãrii progresive a relaþiilor cu Franþa, ea
însãºi pe cale de a-ºi reveni din impasul moral
amintit). Intrarea României în primul rãzboi mondial
s-a produs în condiþiile ºtiute; chiar dacã pare
paradoxal, victoria noastrã finalã - destul de
discutatã la un moment dat, dar o victorie, totuºi s-a datorat ºi acelui adãpost pe care, la vremea
lui, îl oferise tratatul de alianþã cu Imperiile austroungar ºi prusac.
Este foarte probabil ca cei care vor scrie
istoria României sfârºitului de secol XX sã ajungã
la concluzia cã aceeaºi teamã de izolare a funcþionat
ºi dupã aneantizarea Tratatului de la Varºovia,
(parafatã, dupã o agonie lungã, în iulie 1991;
relaþiile României cu acest Tratat erau oricum foarte
problematice de cel puþin douã decenii ºi jumãtate).
Chiar dacã România anilor 1990 era alta decât
cea din anii 1890 (în pãrþile bune ºi cele rele),
pericolul izolãrii era însã la fel de real. Semnarea
grãbitã a tratatului cu Uniunea Sovieticã (martie
1991) a fost, se vede azi, gestul reflex al unor
politicieni tipici erei post-Ceauºescu, incapabili sã-ºi
depãºeascã limitele propriei condiþionãri. În sine,
nu ideea tratatului era rea, desigur (e clar cã un
tratat cu Rusia a rãmas, în jargon englezesc, unul
dintre must-urile diplomaþiei noastre). Aspectul
penibil deriva atunci din altceva: direcþia de iradiere
a integrãrii venea dinspre Vest, ºi nu dinspre un Est
în dezagregare acceleratã. Cei mai inspiraþi dintre
vecinii noºtri nu au fãcut nici greºeli de parcurs
precum episoadele Târgu Mureº (martie 90) sau
Piaþa Universitãþii (iunie 90) ºi, pe de altã parte,
s-au ferit de a semna astfel de documente
ameninþate de futilitate (România a rãmas singurul
stat fost-comunist care a mai apucat sã semneze
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un tratat cu URSS!). Nu este, desigur, exclus ca
istoricii de peste câteva decenii sã vadã în spatele
acestor derapaje - conflicte etnice, mineriade etc.
- interese clare opuse integrãrii europene a
României; nu este exclusã, sigur, nici ipoteza cã la
mijloc n-a fost decât o mare, dominatoare,
stupiditate. Nu este exclusã nici varianta
amestecului celor douã.
La sfârºitul secolului - ca ºi la începutul sãu
- România se aflã, aºadar, într-o perioadã de
recalibrare a poziþiei sale externe. La sfârºitul
secolului XX - ca ºi la sfârºitul secolului XIX -,
România încearcã sã se orienteze cãtre acea alianþã
care sã o protejeze, la rigoare, de impredictibile
tensiuni venite dinspre Rãsãrit. Nu suntem, desigur,
în cea mai indicatã poziþie pentru judecarea
performanþelor din stricta noastrã
contemporaneitate; totuºi, se pare cã ezitãrile sunt
astãzi mai prezente, iar tendinþele spre conformism
sunt mai numeroase în timpul politicienilor din
Mercedes decât în vremea oamenilor politici cu
joben ºi monoclu.

partide care contau din punct de vedere politic ºi
la care regele se gândea în aplicarea principiului
alternanþei la putere: partidul liberal3 (de care se
apropie, în aceastã perioadã, vârfuri ale
socialiºtilor) ºi partidul conservator (de care era
apropiat un alt curent politic cu pretenþii în epocã,
cel al junimiºtilor). Mai mult sau mai puþin
cunoscut era faptul cã cel mai mulþumit de
coexistenþa ºi de alternanþa la putere a celor douã
partide era însuºi regele Carol, de la un capãt la
altul al domniei sale. Chiar dacã preferinþele sale
mergeau, poate, mai des cãtre tipul de disciplinã
autoimpusã de liberali, regele Carol a avut grijã
ca, aproape întotdeauna, cele douã partide sã se
afle în echilibru, gata pentru a prelua unul de la
altul, din mers, sarcina guvernãrii. Sistemul se
rodase atât de bine încât pãrea cã este singurul
sistem imaginabil. Era, desigur, o simplã impresie:
peste abia douã decenii, dupã primul rãzboi
mondial, simplitatea acestui sistem va deveni
amintire. O revãrsare de noi energii politice va da
naºtere unor alte partide sau va distruge unele din
cele existente - cazul partidului conservator, unul
dintre partidele etalon ale modernitãþii româneºti,
al cãrui rol major în societate ºi ale cãrui tradiþii nu
l-au putut salva de la dispariþie, relativ repede dupã
1918.
Nimeni nu prevedea însã acest lucru în
aprilie 1899 când, în urma demisiei guvernului
liberal al lui Dimitrie A. Sturdza, conservatorii vin
la putere, conduºi de celebrul lor lider Gheorghe
Grigore Cantacuzino, al cãrui supranume Nababul - trimitea la cele 20 de moºii pe care le
avea rãspândite în toatã þara (el era cel mai bogat
om din România). Deºi preluaserã puterea,
conservatorii traversau însã o crizã. ªeful
junimiºtilor, aprigul P.P. Carp, contestase îndelung
conducerea lui Lascãr Catargiu ºi, dupã ce epoca
acestuia se încheiase, sperase sã preia puterea în
partid. (În parantezã fie spus, aceastã dezbinare
dictatã de ambiþii reale ºi de influenþe care de care
mai puternice era ea însãºi tradiþionalã la
conservatori - ceea ce regele ºtia bine, acesta fiind

Un microb numit politicã
Oameni politici cu joben care, înainte de a
conduce o þarã, trebuiau sã conducã un partid treabã la care, ca ºi azi, nu se pricepeau toþi ºi
pentru care nici nu erau dotaþi toþi în egalã mãsurã.
În virtutea Constituþiei din 1866, statul român
proteja ºi garanta toate libertãþile unui stat
democratic, chiar în condiþiile în care votul rãmânea,
totuºi (ºi va rãmâne pânã dupã Marele Rãzboi),
unul cenzitar. Presa românã era ºi ea, la sfârºitul
secolului, oglinda vie a libertãþii de exprimare:
polemici, mici rãzboaie din condei, mai mici sau
mai mari ºantaje etc., toate acestea nu probau, în
fond - ne dãm seama azi -, decât normalitatea ºi
firescul tinerei democraþii.
În condiþiile în care, oricum, în dezbaterea
politicã se consumau energii impresionante,
indiscutabil cã sistemul bipartid a fost una dintre
ºansele modernizãrii României: þara avea doar douã
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unul dintre motivele pentru care el preþuia atât de
mult pe liberalul Ion C. Brãtianu ºi ordinea pe care
acesta era capabil sã o menþinã în propriul partid).
Marile cluburi conservatoare din þarã - cel din
Bucureºti, de pe Calea Victoriei, cel din Craiova
sau cel din Iaºi - strângeau câþi oameni atâtea soluþii
de a ieºi din impas. P.P. Carp pãrea chiar a avea
un uºor avantaj în cursa pentru conducerea
partidului; dar, printr-o micã viclenie a generalului
Manu - pentru care Carp era ca sarea pe ranã -,
Gh. Gr. Cantacuzino a avut, în cele din urmã, câºtig
de cauzã.
În 1899, însã, nici liberalii nu se prezentau
foarte departe de aceastã dezbinare care-i mãcina
pe conservatori. Chiar dacã nu se compara cu Ion
C. Brãtianu, fondatorul de drept al partidului, D.A.
Sturdza, liderul de acum al liberalilor, era în graþiile
regelui mai curând datoritã germanofilismului sãu
netrucat (D.A. Sturdza îºi desãvârºise educaþia în
ºcolile germane, iar acum acolo era fiul sãu,
Alexandru, pregãtindu-se pentru o carierã militarã;
ajuns colonel în armata românã, Al. D. Sturdza va
trãda în Marele Rãzboi, trecând, tot dintr-o sincerã
- dar ºi neonorantã, în aceste condiþii - germanofilie,
la inamic). În nou începutul secol XX, D.A.Sturdza
va mai avea ocazia sã mai conducã douã guverne
liberale (1901-1904 ºi 1907-1908); dar steaua sa
era oricum în cãdere, odatã cu ridicarea în partid a
lui Ionel Brãtianu, demn continuator al tatãlui sãu
ºi moºtenitor deplin al tuturor talentelor politice ale
acestuia.
Ce s-ar putea spune, din acest punct de
vedere, despre partidele româneºti de peste un
secol? Ca ºi la 1900, programul efectiv al partidului
conteazã atât de puþin încât rolul acestuia pare astãzi
a fi redus la statutul de simplã recuzitã electoralã.
În fond, ca ºi la 1900, politica se face mai mult în
funcþie de interese decât în funcþie de convingeri
(sau, în orice caz, convingerile sunt puternic
alimentate de interese). Poate mai mult decât la
1900, partidele sunt grupate în jurul unor persoane
ºi nu în jurul unor idei-forþã. Desigur, nu se pune
problema de a relua argumentaþia marxistã a

neglijãrii rolului (major, în opinia mea) pe care elitele
îl joacã în societate - ºi, deci, în politicã. Totuºi, la
trecerea în secolul XXI politica româneascã pare
a fi mai puternic personalizatã decât a fost oricând
altcândva, în întreaga ei istorie democraticã; este
cu atât mai probabil ca azi, poate mai mult decât
acum un secol, în umbra acestor personaje
deocamdatã de prim plan sã se afle locotenenþi
mai tineri flãmânzi de putere ºi de revanºã.
Românul ºi pãmântul sãu
Conform recensãmântului din 1899,
românii erau în numãr de puþin sub 6 milioane.
Dintre ei, 80 de procente locuiau la sat, trãind din
agriculturã ºi nu din politicã.
De una singurã, politica era incapabilã,
totuºi, sã regleze în mod absolut bunul mers al þãrii.
Se întâmplã chiar ca multe alte fenomene sã aibã,
la un moment dat, un impact mai mare asupra
societãþii decât fenomenul politic, cu toate
anomaliile sale.
În vara anului 1899 acest fenomen a fost
seceta. Rãmasã - prin lipsa, la scarã largã, a
modernizãrilor precum irigaþii, ameliorãri etc. - la
dispoziþia factorilor naturali (aºa cum tinde sã
redevinã, dealtfel, în zilele noastre ), agricultura
româneascã a fost lovitã din plin, mai ales în privinþa
proviziilor furajere. Nu numai agricultura, ca ramurã
economicã, a fost lovitã - ci ºi toþi cei care, la un
nivel sau altul, depindeau de ea, fie pentru afaceri,
fie pentru supravieþuire. Lipsa de investiþii în
agriculturã pãrea a fi una dintre problemele
endemice ale agriculturii româneºti sau, altfel spus,
ale proprietarilor de pãmânt din statul român.
Practica folositã în mod curent era arendarea
pãmântului - la 1900, România era þara cu cel mai
mare procent din pãmântului sãu arabil dat în
arendã (între 55-70 %, în funcþie de judeþ!), precum
ºi þara cu cei mai mulþi arendaºi veniþi din afarã. Nu
trebuie multe date pentru a înþelege cum, din
aceste recorduri se va declanºa, printre altele,
ºi scânteia rãscoalei din 1907.
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Dar nu numai înapoierea tehnicã a
agriculturii era, în mod global, o ameninþare
pentru aceastã ramurã a economiei româneºti (de
fapt, aceastã înapoiere tehnologicã era din plin
compensatã de fidelitatea cu care þãranul român
se dãruia pãmântului). La un nivel mai scãzut
decât astãzi, evident, dar, totuºi, sesizabil,
România intrase deja - fie cã înþelegea sau nu într-un joc al comerþului ºi al competiþiei
mondiale. Desigur, România era în continuare în
stare sã vândã mari cantitãþi de cereale pe piaþa
europeanã (piaþã care ar fi fost în mod cert
dezechilibratã fãrã uriaºele exporturi de grâne
ale României ºi Rusiei), dar provocarea venea,
simultan, de peste Atlantic ºi de peste Pacific:
America ºi Australia îºi aratã tot mai limpede
capacitatea de a umple Europa de cereale, la
un preþ menit sã scoatã din circuit concurenþa.
Peste 100 de ani, problema pãmântului
rãmâne, în continuare, una dintre problemele cele
mai greu de soluþionat ale economiei româneºti.
Chiar dacã, în mod evident, pãmântul nu mai
semnificã astãzi puterea ºi independenþa
economicã pe care le semnifica la începutul
secolului, putem spune cã, în linii mari, ultimii 50
de ani din viaþa þãrii au reprezentat, din
perspectiva acestui pãmânt, o parantezã
perdantã pentru istoria simbiozei dintre þãranul
român ºi pãmântul sãu. De aproape douã
decenii, populaþia þãrii deja nu mai este o
populaþie preponderent ruralã: punctul de
cotiturã a fost anul 1985, an în care, pentru
prima datã în istoria þãrii, populaþia urbanã a
depãºit numeric populaþia ruralã. Impactul
acestei transformãri demografice este, credem,
departe de a fi fost absorbit de cãtre societatea
româneascã ºi de economia þãrii.

economiei etc.) continentale. Au fost momente în
care aceastã incapacitate a fost beneficã, au fost
ºi momente în care repercusiunile au fost nefaste în fond, prin contaminare au intrat în România ºi
liberalismul modernizator, ºi comunismul
revoluþionar-utopic.
În jurul anului 1900, pe strãzile
Bucureºtiului apãrea primul automobil, adus în þarã
de întreprinzãtorul George Assan. Într-un deceniu,
vechile strãzi bucureºtene, obiºnuite cu pocnetul
de bici al trãsurilor, deveneau tot mai pline de
sunetul claxoanelor ºi de urmele pneurilor subþiri
ale maºinilor din tinereþea industriei de gen.
În preajma anului 2000, România - în ciuda
unor deficienþe reale - se conecteazã de la sine la
noua industrie care dominã economia planetei industria informaþiei. În anul 1995, versiunea
programului Windows din acel an al gigantului
Microsoft s-a lansat ºi în România, pentru prima
datã simultan cu lansarea mondialã. De atunci
aceasta a devenit o practicã obiºnuitã, chiar dacã
piaþa româneascã este încã, într-o mãsurã
înspãimântãtoare, dominatã de produse piratate.
Nu întâmplãtor am pus aici alãturi cele
douã produse, automobilul ºi soft-ul; ele definesc
cel mai bine direcþia în care merge, în acest moment,
economia globalã. Ceea ce a fost oþelul în primele
decenii ale secolului, ceea ce a fost automobilul în
anii 50 ºi ceea ce a însemnat petrolul în anii 70 toate aceastã putere pe care, la un moment dat, un
produs a semnificat-o, astãzi este reprezentatã prin
producþia de software. La începutul secolului, chiar
echipatã primitiv, agricultura româneascã fixa preþul
grâului în Europa. Astãzi, chiar dacã informatizarea
- din ºcoli ºi pânã la punctele vamale - rãmâne
deficitarã, în underground se percepe, în surdinã,
o dinamicã fãrã precedent. Chiar în condiþiile în
care, raportat la populaþiei, procentul deþinãtorilor
Totuºi, un happy end
de PC este insignifiant, toþi operatorii de reþea pot
depune mãrturie pentru fluxul intrãrilor ºi ieºirilor
În condiþii normale, chiar dacã ea ar vrea cu informaþionale în ºi dinspre România.
tot dinadinsul, România nu se poate autoizola de
Având unul dintre cele mai prielnice
evoluþia istoriei (adicã mentalitãþilor/culturii/ agriculturii pãmânturi ale Europei, România nu a
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ajuns, totuºi, niciodatã la statutul economic spre
care putea nutri speranþe. Astãzi, România nu pare
a mai avea ºi multe altele în afara copiilor care
umplu, de dimineaþa pânã seara, cafeneleleinternet. Rãmâne de vãzut dacã nu cumva tocmai
aceastã economie a începutului mileniului III dominatã de prelucrarea, transmiterea ºi stocarea
de informaþie - nu va fi noua ºansã care ni se oferã.
O ºansã de care se poate profita sau (dupã
cum ºtim din propria noastrã experienþã istoricã)
se poate alege praful.

CINE NE CITEªTE:

Apreciez Sfera Politicii ca o revistã
de avangardã a societãþii româneºti.
Doresc sã felicit editorii ºi redactorii
acestei reviste pentru cã au reuºit, în toþi
aceºti ani, sã pãstreze o abordare
serioasã a unor subiecte multiple
ancorate în realitatea tranziþiei sau în
trecutul încã nedesluºit pe deplin.
Mult succes ºi viaþã lungã revistei Sfera
Politicii!

NOTE
1

pentru înþelegerea începutului de secol XX românesc
cãrþile lui Ion Bulei reprezintã lecturi obligatorii - v. Lumea
româneascã la 1900, Ed. Eminescu, Bucureºti, 1984 (din
care, de la p. 260, provine acest citat) ºi Atunci când
veacul se nãºtea, Ed. Eminescu, Bucureºti, 1990.
2
v. articolul nostru 1989-1999: Un deceniu de
redescoperiri, speranþe ºi nevroze, Sfera politicii, VIII,
nr. 77, 2000.
3
v. Mihai Sorin Rãdulescu, Elita liberalã, Ed. ALL,
Bucureºti, 1999.

Theodor Stolojan

Economist, fost Prim Ministru al
României

ADRIAN CIOROIANU  Absolvent al Facultãþii de
Istorie a Universitãþii Bucureºti; Master în Istorie
la Universitatea Laval, Quebec din Canada ºi
doctorand al aceleiaºi universitãþi. În prezent este
asistent universitar la Facultatea de Istorie a
Universitãþii Bucureºti. Articole publicate în Sfera
Politicii, Dilema, 22, Dosarele Istoriei etc.
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UDMR în 2000
DAN OPRESCU
De la înfiinþarea sa, la începutul anului
1990, Uniunea Democratã a Maghiarilor din
România (UDMR) nu a încetat sã-i uimeascã pe
feluriþii analiºti ai fenomenului politic din România
prin caracterul sãu compact, fãrã fisuri, fãrã
defecþiuni vizibile. Un deceniu de unitate a unei
formaþiuni politice din, totuºi, România, nu poate fi
decât o performanþã absolut remarcabilã; paginile
urmãtoare se vor ocupa cu ceea ce a trebuit sã fie
plãtit de cãtre politicieni din UDMR, precum ºi de
maghiarimea din þara noastrã, pentru a realiza
aceastã unitate, pentru o perioadã de timp atât
de lungã. UDMR a avut ºi continuã sã aibã un
însemnat rol istoric în România de dupã Decembrie
1989, reprezentând pentru mulþi un fel de model
de imitat (din pricina unitãþii monolitice, a
disciplinei electoratului  ºi a reprezentanþilor
acestuia în Parlament , a rãbdãrii se pare nesfârºite
cu care ungurimea noastrã îi suportã pe politicienii
sãi), iar încercãrile de a îngâna politiceºte UDMR
s-au soldat, toate, pânã acum, prin jalnice eºecuri.
Existã mai multe chipuri prin intermediul
cãrora UDMR apare în faþa publicului (mai exact,
a feluritelor publicuri) de la noi; cel mai cunoscut
(ºi mai acceptat, dacã nu cumva ºi cel mai
acceptabil) este nivelul european, reprezentat de
un Frunda Gyorgy, Marko Bela, Tokay Gyorgy
sau Borbely Laszlo. Este tocmai persoana prin
care UDMR a reuºit sã înmagazineze un însemnat
capital de simpatie printre non-maghiari, din 1990
încoace. Având în vedere doar europenismul
UDMR, a fost firesc sã se obþinã sprijinul politic ºi
propagandistic al unor elemente intelectuale
precum cele din jurul revistelor 22sau Dilema
(dar ºi Academia Caþavencu etc.); evident,
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sprijinul a fost reciproc, ºi orice intelectual român
cumsecade, mai cu seamã dacã þine la imaginea sa
în strãinãtate, sau la imaginea României în aceeaºi
strãinãtate (ceea ce este, în fond, acelaºi lucru), a
fãcut declaraþii admirative la adresa UDMR, ºi
viceversa. Alteori, UDMR se prezintã publicului
majoritar prin oameni ca Verestoy Attila sau Janos
Demeter, cu alte cuvinte printr-o variantã sui
generis a bãiatului de gaºcã cu care se poate
trata, negocia etc. practic orice. Majoritarii români
se simt extrem de confortabil în compania unor
asemenea reprezentanþi UDMR, întrucât li se
confirmã stereotipul potrivit cãruia îºi au ºi ungurii
românii lor (varianta la îºi au ºi românii þiganii
lor).
Mult mai puþin cunoscut de cãtre nonmaghiari este nivelul prin care UDMR se prezintã
în faþa electoratului sãu (mai mult sau mai puþin
captiv); aici nu mai funcþioneazã retorica
politically correct, ci se poate merge pe interesele
locale, inclusiv cu anumite stridenþe retorice
(supralicitate ºi chiar distorsionate de presa
cercurilor anti-ungureºti din România). De aceea,
o asemenea retoricã udemeristã  nu neapãrat
electoralã  va fi diferitã la Timiºoara sau Arad, sã
spunem, faþã de cea ce va fi utilizatã la Cluj sau
Târgu Mureº; de asemenea, în secuime se aplicã
alte criterii faþã de cele ce ºi-au vãdit eficienþa la
Bucureºti sau la Strasbourg. Probabil cã
reprezentantul tipic al acestui oportunism regional
este Kolumban Gabor, preºedintele Consiliului
Judeþean Harghita, sau poate cã o asemenea staturã
localã i-a fost conferitã, pe nedrept, de cãtre o
anumitã presã de facturã naþionalistã. Se prea poate
ca numitul preºedinte de consiliu judeþean sã fie, în
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realitate, mai degrabã un europenist. Un Katona
Adam face realmente deliciul presei anti-ungureºti,
pentru cã el vine întotdeauna (uneori, chiar cu supra
mãsurã) în întâmpinarea celor mai extravagante
aºteptãri.
Presa extremistã (inclusiv cea aºa-zis
moderat-extremistã) din þara noastrã îºi face un titlu
de glorie din a neglija complet prestaþia
europeniºtilor, subliniind doar declaraþiile
provincialiºtilor ºi trãgându-ºi, astfel, spuza pe
turta ei (turta pierzãtoare). Dimpotrivã, intelectualii
din jurul unei reviste ca 22 (Gabriel Andreescu
sau Alina Mungiu, sã spunem) vor comenta numai
discursurile ºi acþiunile europeniºtilor, ca de pilda
cele ale lui Frunda Gyorgy.
Realitatea este cã ºi UDMR îºi are
troglodiþii ei, la fel ca oricare altã grupare politicã
din România. Ca peste tot, nici la UDMR ei nu
conteazã într-atât cât sã deturneze întreaga grupare
politicã de la mersul ei înainte, în ciuda unor
momente de stânjenealã provocatã de vorbele sau
acþiunile celor prea de tot neciopliþi.
În interiorul UDMR existã mai multe (i.e.:
aproximativ ºapte, mai importante) aºa-numite
platforme, ce poartã numele unor orientãri politice
de rezonanþã: liberalã, social-democratã,
democrat-creºtinã etc.; de obicei, aceste
platforme reprezintã grupãri de interese (în bunã
parte locale), poziþionate în jurul unor personalitãþi,
persoane sau doar personaje din UDMR. ªi în
aceastã privinþã, UDMR are o structurã tipicã
pentru un partid politic din România.
Platforma reformistã este mai degrabã
vocalã decât de treabã, dar se bucurã de
conexiuni importante în Ungaria, ºi nu doar la nivelul
clasei politice de acolo; în momentul în care aceastã
grupare va izbuti sã îºi atragã ºi cercuri de afaceri,
se prea poate ca sã preia controlul politic în cadrul
UDMR; personal, cred cã aºa ceva se va întâmpla
(dacã, în genere, se va întâmpla vreodatã) în jurul
anului 2004-2005, ºi aceasta doar dacã partidele
politice româneºti se vor fi maturizat ºi ele pânã
atunci. În orice caz, pretenþia platformei

reformiste cã ar fi echivalentul FIDESZ-ului din
Ungaria este, evident, o enormã exagerare. Nici
nu se pune problema ca platforma reformistã sã
aibã mãcar 1% din specialiºtii (e.g.: doctorii la
Universitatea din Oxford sau Cambridge în ºtiinþe
politice) pe care îi avea FIDESZ-ul în 1990.
Oricum ar fi, cred cã viitorul UDMR se va cristaliza
tocmai în jurul actualului embrion ce poartã numele
de platformã reformistã, iar aceastã predicþie o
socotesc una dintre cele mai optimiste pe care le
pot face despre evoluþia UDMR pe termen mediu.
Avortarea  spontanã sau nu  a acestui fetus ar
pune probleme serioase, inclusiv generaþionale, la
nivelul întregii formaþiuni politice.
Contradicþia geograficã ºi temporalã dintre,
pe de o parte, transilvanitatea comunitãþii maghiare
din România, ºi bucureºtinãtatea centrului politic
al þãrii, pe de altã parte, a fãcut obiectul mai multor
analize ale unor intelectuali unguri de la noi (e.g.:
Szabo Matyas, Bakk Miklos, Horvath Andor, Salat
Levente, Horvath Istvan etc.), iar nota comunã a
tuturor acestor analize o reprezintã pesimismul. Iar
dacã se considerã  aºa cum a fãcut-o Salat
Levente (în revista Korunk) încã din Martie 1994
 cã mediocritatea activitãþii UDMR se cuvine
încadratã în eºecul colectiv ce ar caracteriza
România post-decembristã, atunci, într-adevãr,
motivele de optimism real apar ca fiind foarte puþine,
ºi rãzleþe; în asemenea condiþii, nu mai existã
mântuire colectivã, ci doar, eventual, salvare
individualã (inclusiv prin pãrãsirea definitivã a
României). Minoritarilor maghiari nu le este, în acest
caz, la îndemânã decât aceeaºi soluþie pe care o
adoptã ºi majoritarii: decât sã te baþi cu morile de
vânt, mai bine sã încerci sã duci o viaþã normalã pe
alte meridiane.
Elementele tinere (sau mai puþin tinere) ºi
competitive ale maghiarimii de la noi pot fi vãzute
oricând pãrãsind România, pentru Ungaria,
Germania sau chiar Statele Unite ale Americii.
Acelaºi fenomen e valabil pentru întreaga noastrã
þarã, ca ºi pentru întregul Rãsãrit al Europei.
Fenomenul acesta îi îngrijoreazã în primul rând pe
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politicienii de la Budapesta; aceºti politicieni nu
ascund neplãcerea de a forþa Ungaria sã absoarbã
o parte a maghiarimii din România care îºi pãrãseºte
pãmântul natal. Pe de altã parte, stabilirea în Ungaria
este vãzuta la Budapesta drept un rãu, dar un rãu
mai mic pentru viitorul ungurimii în genere decât
stabilirea unor astfel de oameni în Australia sau
Canada.
Europeniºtii tind spre centralizare, spre
Bucureºti (dar ºi Bruxelles, sau Strasbourg), în
vreme ce provincialiºtii fac faþã cu greu ispitei de
a se retrage, politic, în munþi, practic în cele
câteva judeþe transilvane (Harghita, Covasna,
Mureº, Cluj etc.), cu o semnificativã populaþie
ungureascã.
Chestiunea  nesoluþionatã de UDMR ºi,
probabil, nesoluþionabilã în viitorul apropiat 
ceangãilor a reprezentat, cel puþin din 1995
încoace, un element de tensiune în interiorul
conducerii colective a UDMR; presiune dinspre
Budapesta, rezistenþã dinspre UDMR (în perioade
ne-electorale); ceea ce a mers electoraliceºte în
1996, cu ceangãii, s-ar putea sã meargã ºi în 2000,
dar foarte greu. În mod sigur, nu va mai merge
deloc în 2004-2005.
Marile orientãri din interiorul UDMR sunt
cele reprezentate de cãtre centraliºti ºi radicali
(aceste denumiri trebuiesc explicate, altminteri ele
pot induce în eroare un cititor neprevenit). În esenþã,
centraliºtii sunt minimaliºti ºi considerã cã
participarea UDMR la Guvernul de la Bucureºti
poate fi cheia satisfacerii revendicãrilor etniccorporatiste ale minoritãþii maghiare din România;
centraliºtii þin seama de modelul franþuzesc (cu
un guvern central puternic etc.), care a stat ºi la
baza noii Constituþii a þãrii de dupã Decembrie
1989. Centraliºtii mai pornesc ºi de la realitatea
cã, în cadrul actualei împãrþiri administrative a
României, etnicii maghiari sunt majoritari, din punct
de vedere numeric, doar în douã judeþe din centrul
þãrii: Harghita ºi Covasna, iar o prezenþã ungureascã
substanþialã se mai face remarcatã numai în câteva
alte judeþe transilvãnene. Centraliºtii refuzã, pur
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ºi simplu, limitarea influenþei politice a maghiarimii
din România doar la zonele în care etnicii unguri
sunt majoritari. Dimpotrivã, radicalii preferã un
model de autonomie regionalã de tip Catalonia,
prin care sã se asigure sprijinul reprezentanþilor
UDMR din Parlamentul de la Bucureºti oricãrui
guvern, în schimbul unei devoluþii în favoarea
regiunilor, în speþã a celor cu o consistentã prezenþã
maghiarã. Centraliºtii doresc transformarea ºi
afirmarea UDMR în calitate de forþa politicã la
scara întregii þãri, pe când radicalii nu pot propune
decât un anumit tip de provincializare a politicii
UDMR, inclusiv o provincializare în sens geografic.
Centraliºtii sunt, în principiu, liberali ºi
europeni, sperând în rezolvarea tuturor
chestiunilor legate de minoritatea maghiarã din
România pe cale fireascã, prin integrarea în
structurile europene ºi euro-atlantice; dintr-o
asemenea perspectivã, minoritatea maghiarã din
România este o ºansã în plus pentru þara noastrã,
prin legãturile culturale, economice ºi istorice pe
care le are cu Ungaria ºi, în genere, cu Europa
Centralã. Radicalii ar dori, unii dintre ei, grãbirea
integrãrii ungurimii din România în structurile
europene prin slãbirea legãturilor cu Guvernul
central de la Bucureºti, pe de o parte, ºi întãrirea
acestor legãturi cu Europa Centralã, în primul rând
cu Ungaria; cu alte cuvinte, în procesul integrãrii
europene, Transilvania (în sensul larg al termenului,
ce include ºi Banatul, Criºana etc.) ar juca rolul
locomotivei, iar ungurimea din Transilvania ar fi
precum combustibilul acestei locomotive.
Desigur, nu este nevoie sã fii ungur în
România spre a împãrtãºi opiniile radicalilor; în
definitiv, vestitul manifest din 1999 al lui Sabin
Gherman de la Cluj spune cam acelaºi lucru, mai
neîndemânatec, iar deosebirile multiple dintre zona
transilvanã ºi cea regãþeanã sunt cunoscute ºi
rãscunoscute, fiind menþionate de persoane atât de
diverse precum I.L.Caragiale, Emil Cioran, Arnold
Toynbee, Horia R. Patapievici sau Samuel
Huntington.
Dacã UDMR a apãrut ca urmare a voinþei
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ungurimii din România de a-ºi apãra ºi cultiva
identitatea, se poate spune cã, de vreo zece ani
încoace, acest lucru a fost îndeplinit, ºi la orizont
nu existã nici un nor care sã umbreascã aceastã
realizare majorã; faptul cã tragedia iugoslavã va fi
jucat ºi ea un rol dezamorsant faþã de tensiunile de
tip Târgu Mureº, este ceva ce nu poate fi pus la
îndoialã; totuºi, este meritul forþelor politice ºi al
opiniei publice din România cã nu am avut parte
de o Bosnie II în prima parte a anilor 90. Iar
UDMR a avut un rol decisiv în pãstrarea echilibrului.
Radicalii din UDMR sunt, de fapt,
provincialiºti (iar destui dintre ei sunt realmente
foarte provinciali), în vreme ce aripa socotitã drept
liberalã  ºi care deþine actualmente conducerea
centralã  este centralistã, europenistã (cu
mãsurã) ºi foarte de export. Evident, se cuvine a
se face o foarte limpede distincþie între aºa-numita
platformã liberalã din cadrul UDMR, pe de o
parte, ºi liberalismul actualei conduceri a UDMR.
Platforma liberalã este condusã de senatorul
Eckstein-Kovacs Peter (care este, din Februarie
1999, ºi ministru delegat pe lângã Primul Ministru
pentru minoritãþi naþionale în Guvernul central de
la Bucureºti), însã poziþionarea sa în cadrul
spectrului politicesc este mult mai ambiguã decât
o aratã denumirea grupãrii pe care o reprezintã (în
definitiv, la extremã, partidul lui Jirinovski se autointituleazã liberal-democrat).
Aºa se face cã Tokes Laszlo se vinde
(foarte bine) la anumite reuniuni secuieºti (dar ºi la
anumite reuniuni de la Budapesta), Frunda Gyorgy
se vinde (foarte bine) la Strasbourg (dar ºi la
Bucureºti), Szilagy Zsolt se vinde (foarte bine)
la Tuºnad, iar Kolumban Gabor se vinde (destul
de greu) la Miercurea Ciuc. Katona Adam se
vinde (destul de bine) pretutindeni, dar nu se prea
cumpãrã. Piaþa politicã a ungurimii din România
cuprinde, aºadar, mai multe niºe, pe care le ocupã
mai multe persoane, personalitãþi sau doar
personaje, în funcþie de raporturile de putere din
interiorul organizaþiilor teritoriale UDMR.
Relaþia actualmente incestuoasã dintre

UDMR ºi sateliþii sãi din societatea civilã va
continua, probabil, încã o vreme, dar nu prea
îndelungatã. Firme, biserici, fundaþii ºi asociaþii 
toate îºi au rostul lor ºi chiar hazul lor în mozaicul
destul de puþin colorat al udemerismului; toate
contribuie la diversificarea paletei politice maghiare
în România, iar viitorul nu poate sã fie decât de
partea diversificãrii, descentralizãrii, devoluþiei ºi,
pânã la urmã, a provincializãrii. Iatã de ce cred
cã europeniºtii vor lãsa locul, pe parcursul
urmãtoarei legislaturi, provincialiºtilor; desigur,
aceasta poate însemna ºi cã aceia ce vor fi fost,
prin 1990-2000, în prima categorie, sã treacã, în
perioada urmãtoare, în cea de-a doua categorie.
Probabil cã europeniºtii din UDMR, adicã aceia
irecuperabili pentru cauza provincialismului, se
vor recicla ºi vor deveni, în câþiva ani, funcþionari
internaþionali. Calea lui Toni Niculescu este deschisã
ºi pentru alþii. Probabil cã se pregãteºte Frunda
Gyorgy (dacã nu cumva va trebui sã cedeze
presiunilor din interiorul UDMR pentru a candida
din nou la preºedinþia României).
Practic, atât pentru presa de limbã
maghiarã din România, cât ºi pentru presa de limbã
românã care simpatizeazã cu cauza, existã o
cenzurã evidentã în ceea ce priveºte criticarea unor
acþiuni sau persoane legate de numele UDMR.
Embargoul criticãrii unui udemerist ori a altuia,
precum ºi presupoziþia cã orice acþiune udemeristã
ar fi una lãudabilã, nu poate duce la nimic bun, dar
amânã, cu siguranþã, o scadenþã ce se apropie.
Electoratul UDMR ºtie  dar n-o spune, ºi mai
ales n-o spune faþã de români  cã politicienii
UDMR nu sunt zei ºi semizei, ci niºte fãpturi
preomeneºti, supuse ispitelor ºi greºelilor de tot
felul. Când presa de limbã maghiarã din România
va reuºi sã-ºi înfrângã actualul complex de
inferioritate, când aceastã presã va putea sã se
ocupe ºi de corupþii noºtri (variante: proºtii,
hoþii, profitorii etc.), nu doar de ai lor, atunci
aceasta va fi un semn cã lucrurile încep sã intre în
normal. Abia atunci marea excepþie de la viaþa
politicã din România, excepþie numitã UDMR, va
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înceta sã mai fie un mit ºi o icoanã pe care nu trebuie
s-o atingi nici mãcar în glumã. În anul 2000 nu se
întrevãd schimbãri majore în aceastã direcþie, pentru
cã este un an electoral, iar activiºtii UDMR vor
juca, din nou, cartea unitãþii  ºi cu succesul devenit,
de acuma, proverbial.
Un observator imparþial ar putea sesiza
marginalizarea la care se expun anumiþi intelectuali
maghiari din România, atunci când nu doresc sã
urmeze neabãtut linia partidului, adicã a UDMR;
din aceastã pricinã este actualmente marginalizat
grupul sociologic de la Miercurea Ciuc (Rostas
Zoltan ºi alþii, mai tineri). Printre publicaþiile
remarcabile pe care acest grup de sociologi se
încãpãþâneazã sã le tipãreascã, aº menþiona doar
Szekerland în Transition. Essays în Cultural
Anthropology, culegere îngrijitã de Zoltan A. Biro
ºi Jozsef D. Lorincz, Centrul pentru Cercetare
Regionalã ºi Antropologicã, Miercurea Ciuc,
1999. De asemenea, tânãrul sociolog Horvath
Istvan de la Cluj s-a fãcut deja remarcat prin
privirea sa teoreticã severã, uneori foarte rece, dar
exactã; aceºti intelectuali, interesaþi în cercetãri cu
caracter ºtiinþific, nu umblã sã câºtige nici voturi,
nici popularitate printre ungurii de la noi, ºi de aceea
deranjeazã pe toatã lumea. În acelaºi timp, tocmai
aceºti intelectuali maghiari, împreunã cu contrapartea lor româneascã (e.g.: tot la Cluj, Adrian
Marino), pot (ºi trebuie) sã dezvolte cele mai
promiþãtoare nuclee de europenism autentic din
þara noastrã, ºi sã ne conecteze la europenismul
cel mare, la europenismul Europei celei culturale ºi
economice.
Iubitã peste mãsurã ºi urâtã cu patimã,
UDMR este imitatã ºi criticatã, în acelaºi timp; cele
câteva grupãri ale societãþii civile a romilor din
România care au participat la alegeri se bazeazã
pe repetarea modelului maghiar, pe imitarea
UDMR. Pentru asemenea formaþiuni, dacã ungurii
din România au putut trimite în Parlament, ca unguri,
25 de deputaþi ºi 11 senatori, atunci ºi romii, al
cãror numãr este uneori estimat a fi chiar mai mare
decât cel al maghiarilor de la noi, s-ar cuveni sa
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aibã cam 100 de deputaþi ºi cel puþin 20 de senatori
(varianta moderatã, din Februarie 2000, de la o
întrunire a unor asociaþii ale romilor, la Sibiu: 20 de
deputaþi ºi 6 senatori). Este limpede, pentru mine,
cã votul corporatist (inclusiv cel corporatist-etnic)
este doar o posibilitate electoralã, ºi anume una
destul de rarã; cele mai multe voturi sunt, îndeobºte,
voturi politice, acordate unor formaþiuni pentru care
caracterul etnic al unui membru de partid sau altul,
al unui lider de partid sau a altuia, a unui votant/
simpatizant etc. reprezintã ceva indiferent în plan
propriu-zis politic. Votul corporatist-etnic este o
mare excepþie de la regula votului politic; în viaþa
politicã din România post-Decembrie 1989,
UDMR a fost singura excepþie de vot etnic,
deoarece interesele corporatiste ale feluritelor
straturi ce formeazã acum ungurimea au putut sã
aparã ca fiind reprezentate de o singura formaþiuneumbrelã. Iar responsabilitatea pentru o asemenea
situaþie stã ºi în neîndemânarea grupãrilor
naþionaliste româneºti de a se desprinde de o
anumitã isterie anti-maghiarã; evident, o asemenea
încremenire este tipicã ºi pentru acele persoane (nu
neapãrat naþionaliste) care nu vor fi reuºit niciodatã
sã depãºeascã un complex de felul evenimentelor
de la Tîrgu Mureº, din Martie 1990.
În definitiv, þelurile corporatiste ale
ungurilor din România au fost (ºi continuã sã fie)
extrem de modeste, chiar dacã ele au o pregnantã
încãrcãturã simbolicã; nici universitatea în limba
maghiarã, nici restituirea bunurilor comunitare, nici
plãcuþele bilingve, nici folosirea limbii materne în
administraþie sau justiþie nu reprezintã, în nici un
fel, o ameninþare pentru stabilitatea þãrii, pentru
integrarea ei în structurile euro-atlantice, pentru
prosperitatea ei etc. Dimpotrivã. Ceea ce este bun
pentru ungurimea din România este bun ºi pentru
România, este bun ºi pentru toþi locuitorii acestei
þãri. Veritabila problemã a conducerii UDMR va
începe atunci când electoratul maghiar din România
va percepe interesele sale pe termen scurt ºi mediu
ca fiind deja înfãptuite (graþie, printre altele, ºi
activitãþii UDMR). În condiþiile în care economia
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româneascã se va afla mai aproape de standardele
europene, iar viaþa politicã din România se va
maturiza, este de prevãzut cã în jurul anilor 20042005 se va petrece o mutaþie fundamentalã în
pattern-ul electoral al ungurimii de la noi: pur ºi
simplu, nu se va mai vota pe o baza corporatistetnicã, ci doar pe una politicã. Dacã România
devine o þarã normalã, se va normaliza ºi votul; iar
votul normal nu poate fi decât unul politic.
UDMR este un partid foarte românesc
(ºi foarte puþin european) ºi din alt punct de
vedere: politica faþã de cadrele de partid femei; ca
ºi la alte partide din þara noastrã, prezenþa femininã
se reduce în genere la una preponderent
decorativã, dacã nu de-a dreptul hedonisticã (cum
s-a întâmplat îndeosebi în cursul campaniei
electorale din 1996); în conducerea UDMR,
femeile strãlucesc prin absenþã. Pe scurt, la UDMR
sunt prea mulþi bãrbaþi ºi prea puþine femei, ºi nu
se anunþã semne încurajatoare în anul electoral
2000. O persoanã ca Iulia Pataky ar trebui, în mod
normal, sã figureze pe lista de deputaþi a UDMR,
ºi încã pe o poziþie fruntaºã; va mai trece, probabil,
multã apã pe Dîmboviþa pânã când ungurii de la
noi vor reuºi sã depãºeascã o anumitã mentalitate
de sorginte medievalã, potrivit cãreia femeile sunt
doar mame, neveste, fiice, iubite sau surori.
Ceea ce a reuºit, pânã acum, UDMR, a
fost o anumitã discreþie, o anumitã reþinere în a-ºi
spãla rufele în afara familiei, ceea ce a putut apãrea
drept iluzia cã în acea familie nici nu prea existã
rufe murdare. Profesionalismul (desigur, involuntar)
cu care a fost îngropat mediatic cazul dosarului de
Securitate al lui Baranyi Francisc este pe deplin
relevant în acest sens. UDMR a avut tãria sã renunþe
la un ministru capabil, foarte muncitor ºi devotat,
dar care ar fi putut reprezenta o slãbiciune din punct
de vedere politic ºi jurnalistic, înlocuindu-l cu o
persoanã mult mai discretã, mai modestã chiar ºi,
în orice caz, lipsitã de aplombul baranyian  dar o
persoanã sigurã, perceputã drept incapabilã sã
producã surprize de felul celor generate de
predecesorul sãu.

Intelectualii români (de la 22 la
Academia Caþavencu, ºi de la Alina Mungiu la
Gabriel Andreescu) au fãcut, vreme de un deceniu,
tot ce le-a stat în puteri pentru a feri UDMR de
ceea ce apãreau a fi drept aromele pestilenþiale ale
politichiei dîmboviþene; pânã la urmã, asemenea
arome pestilenþiale se vor vãdi a fi fost nu doar
un monopol bucureºtean, iar idealul ungurului
european, ideal întrupat, cel puþin din 1996
încoace, de senatorul Frunda Gyorgy, îºi capãtã
dimensiunile fireºti, mult mai omeneºti decât cele
din închipuirea xenofililor. Uzura politicã este
nemãsurat mai mare ºi mai rapidã aici decât în cele
mai multe dintre celelalte domenii, iar unii dintre
oamenii politici ai UDMR au la activ zece ani de
hârjonealã în politichia carpato-danubiano-ponticã.
Tinerii din UDMR nu sunt, cronologic, situaþi la
prea mare distanþã de baroni, dar uzura politicã
a celor tineri (ceea ce include ºi uzura fizicã,
psihicã ºi mediaticã) este incomparabil mai redusã.
Este foarte probabil cã semnele exterioare ale
oboselii politice acumulate de cãtre unii lideri
udemeriºti se vor arãta în public în anul electoral
2000, fie sub forma desfãºurãrii unei campanii mai
domoale, fie sub cea, mai radicalã, a retragerii din
cursa pentru voturi la alegerile locale sau/ºi la cele
parlamentare.
Non-exploatarea, de cãtre UDMR, a
potenþialului uman al maghiarimii nu se opreºte la
ne-promovarea femeilor în structurile de
conducere, dar ºi în sub-utilizarea
unor oameni excepþionali din lãuntrul UDMR, cum
ar fi Bara Iuliu (ºi care a lãsat amintiri foarte
frumoase de pe vremea când a lucrat la Ministerul
Muncii ºi Protecþiei Sociale); o minte organizatã ºi
binevoitoare faþã de complexele realitãþi din þara
noastrã. Un adevãrat talent administrativ ºi un om
extrem de muncitor, dar situat pe linie de partid
într-un nemeritat con de umbrã.
Dupã cum te-miri-cine s-a auto-proclamat
liberal, creºtin-democrat sau social-democrat
la partidele româneºti, tot astfel existã mai multe
crengi, încrengãturi ºi crenguþe de UDMR ce se

13

S.P. nr. 79/2000

Început de campanie
vor liberale, creºtin-democrate sau socialdemocrate  ºi sunt, în realitate, simple grupãri în
jurul unui om politic sau a altuia, la fel ca la români.
Lipsa doctrinei e o boalã mai veche a politichiei de
pe plaiurile noastre, ºi adesea ea a fost chiar prilej
de laudã pentru poziþii, chipurile, foarte flexibile,
nedogmatice. La noi, flexibilitatea e o altã
denumire a lipsei de convingeri proprii. La noi, încã
nu a existat un om politic inflexibil, ºi poate cã
prea marea dibãcie a politicienilor de la noi este
de vinã pentru percepþia generalã potrivit cãreia
aceºti politicieni sunt talentaþi, dar nu au caracter
(fiind, în aceastã privinþã, îndeaproape înrudiþi cu
scriitorii români). În definitiv, pânã ºi marea tradiþie
a Partidului Liberal de la noi include nu numai
protecþionismul ºi izolaþionismul (cf. lozincii Prin
noi înºine!), dar ºi dictatura personalã a lui Ionel
Brãtianu, de pildã, asupra aparatului de conducere
a partidului. Ungurii noºtri nu au cum sã fie mai
buni decât noi; dar cei mai buni dintre ei sunt la
fel de buni ca ºi cei mai buni dintre noi. ªi unii, ºi
alþii, avem conducãtorii pe care îi meritãm.
Dacã scopul strategic al României este
integrarea, cât mai rapidã (i.e.: înainte de anul
2010), în structurile euro-atlantice, atunci legãtura
noastrã cu Europa cea adevãratã trece, cu
siguranþã, prin Ungaria (realmente, o vecinã ºi
prietenã); iar liantul sigur al acestei treceri prin
nu poate fi decât comunitatea maghiarã din þara
noastrã, cu UDMR în calitate de reprezentant politic
legitim. Iatã numai câteva dintre motivele care vor
condamna UDMR, pentru perioada imediat
urmãtoare alegerilor din toamna anului 2000, sã
facã parte din coaliþia care va guverna România.

CINE NE CITEªTE:

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

Ion Iliescu

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

DAN OPRESCU  Nãscut în 1953. Doctor în
filosofie al Universitãþii Bucureºti (1992). Senior
Associate Member la St Antonys College, Oxford
University (1990-1991). În prezent este ºeful
Oficiului Naþional pentru Rromi din cadrul
Departamentului pentru Protecþia Minoritãþilor
Naþionale, Guvernul României.
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Guvernare sau alternanþã?
CRISTIAN PÎRVULESCU
Având la momentul apariþiei sale în viaþa
politicã româneascã funcþia de a asigura suportul
unei viitoare majoritãþi prezidenþiale în Parlament
(în condiþiile posibilei victorii a lui Ion Iliescu la
alegerile prezidenþiale din toamna lui 1992) ºi,
raportat la necesitãþile campaniei electorale,
constituind structurã organizatoricã pentru
susþinerea candidaturii, PDSR a manifestat încã de
la formarea sa o vocaþie guvernamentalistã. Partid
cu origine parlamentarã  grupul de iniþiativã fiind
format ºi animat mai ales de parlamentari  situaþie
ce se va repeta aproape identic în 1997 în
momentul sciziunii APR, FDSN, aºa cum, pentru
a fructifica redundanþa denumirii FSN, partidul s-a
numit pânã în iulie 1993, a avut de la început o
poziþie dificilã, atât în contextul sistemului de
partide, unde conflictul din interiorul FSN l-a plasat
în zona contrareformei, cât ºi datoritã rolului
fondator al preºedintelui în funcþie Ion Iliescu.
Învingãtor în alegerile parlamentare din septembrie
1992 când a obþinut 28,29% din voturi ºi 49 de
mandate la Senat ºi 27,72% din voturi ºi 117
mandate la Camera Deputaþilor, PDSR a dat
caracteristica sistemului de partide românesc în
perioada 1992-1996 - sistem multipartidist cu
partid dominant.
Dincolo de conflictul dintre persoane, ce
a fost ºi este ºi astãzi speculat, PDSR a dat în 1992
conþinut clivajului reformã/antireformã, ale cãrui
semnificaþii sociale nu pot fi neglijate. Scindarea
din martie 1992 a FSN nu a fost doar rezultatul
raportului de forþe dintre Ion Iliescu ºi Petre Roman
în interiorul partidului, ci reflectarea fracturii care
afecta ºi afecteazã societatea româneascã.
Contururile acestei fracturi au în mare mãsurã forma

unui conflict urban  rural.
Succesul electoral din 1992 a fost expresia
temerilor pe care multe categorii sociale le aveau
în faþa unei reforme ce anunþa schimbãri al cãror
sens nu era previzibil. Schimbarea structurii sociale,
consecinþã a însãºi politicii promovate de PDSR la
guvernare, se va întoarce, în 1996, împotriva acestui
partid ºi a candidatului sãu la prezidenþiale.
Absenþa unei opoziþii structurate la
ceauºism - consecinþã a naþional-comunismului
practicat timp de aproape trei decenii de regim - a
fãcut ca dezbaterea politicã specificã perioadei
glasnost din celelalte þãri comuniste sã fie amânatã,
în România, pânã dupã 1990. Pe acest fundal
renaºterea partidelor interbelice a facilitat orientarea
disputelor politice spre probleme de legitimare ºi
nu spre abordare strategicã a perspectivei de viitor.
Centrat în jurul lui Ion Iliescu, PDSR a
devenit actorul principal al guvernãrii contribuind
prin lipsa sa de structurã, la prezidenþializarea
regimului politic românesc. Interpretarea
prezidenþialistã a regimului constituþional ale cãrui
elemente prezidenþiale se preteazã la abordãri
politice diferite a constituit pentru PDSR cheia
structurãrii sale ca partid. Profitând de guvernare,
PDSR ºi-a construit ºi consolidat treptat
organizaþia. Prezidenþialismul guvernãrii din
perioada 1992-1996 s-a manifestat prin chiar
nominalizarea primului ministru, Nicolae Vãcãroiu
nefiind membru PDSR pânã în 1995. Capacitatea
preºedintelui Iliescu de a mobiliza sprijinul
parlamentar pentru guvernul pe care l-a patronat a
fost însã limitatã la un spectru reprezentat de partide
satelite sau satelizate a cãror coerenþã politicã
rãmânea de realizat. Forþat de contextul politic la
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piruete naþionaliste pentru a satisface cererile
PUNR ºi PRM, sau la poziþii ambigue faþã de
reformã sub presiunea PSM, Ion Iliescu ºi PDSR
nu au avut un spaþiu de manevrã care sã le permitã
o politicã coerentã.
Trecând de la guvernarea minoritarã la o
coaliþie în 1994, situaþie ce exprima deja limita
capacitãþilor preºedintelui de a mai realiza singur
majoritatea necesarã guvernãrii ºi preluarea de
cãtre partid a unor atribuþii, PDSR s-a confruntat
cu dificultãþile asumãrii identitãþii social-democrate
pe care public o revendica. Alianþa cu PUNR ºi
PRM, partide pentru care elementul definitoriu era
naþionalismul, ca ºi cu PSM, pentru care referinþa
la marxism rãmãsese esenþialã, a devenit un
obstacol serios în calea apropierii partidului de
Internaþionala Socialistã, obligatorie pentru ca
partidul sã obþinã nu doar respectabilitate, ci chiar
sprijin direct. Izolat atât internaþional cât ºi intern,
PDSR a devenit prizonierul aliaþilor sãi ºi a poziþiei
dominante în cadrul guvernãrii.
Deºi revendica un numãr important de
membri, originea parlamentarã ºi caracterul
guvernamentalist al partidului au împiedicat crearea
unui autentic militantism. Lipsit de o puternicã viaþã
de organizaþie, bazã a democraþiei interne de
partid, PDSR s-a confruntat cu imobilismul
administraþiei cu care s-a identificat pânã la un
anumit nivel, astfel cã alegerile prezidenþiale ºi
parlamentare din 1996 au gãsit partidul în aproape
aceiaºi situaþie ca în 1992, dar într-un context social
ºi politic schimbat.
Fãrã ca scãderea sã fi fost catastrofalã,
de la 28% la 21%, PDSR a fost afectat grav de
înfrângere. Identitatea sa guvernamentalistã a fost
zdruncinatã, iar o nouã identitate trebuia construitã.
Momentul dizidenþei Meleºcanu ºi apoi sciziunea
APR a pus din nou în discuþie clivajul reformist/
antireformist, dând partidului o imagine
conservatoare. Electoratul sãu preponderent rural
a întãrit aceastã viziune. Deºi cu cel mai mare numãr
de parlamentari PDSR a trecut în 1997 printr-o
experienþã ineditã la care s-a adaptat greu: opoziþia.
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Izolat politic ºi confruntat cu sciziunea grupului
Meleºcanu, partidul condus de Ion Iliescu a ales
strategia opoziþiei parlamentare. Timoratã câtã
vreme cotele preºedintelui Constantinescu ºi ale
coaliþiei de guvernare erau mari (între martie ºi
decembrie 1997 încrederea în preºedintele
Constantinescu a variat între 57% ºi 54%, iar
neîncrederea între 37% ºi 44%, pe câtã vreme în
aceeaºi perioadã încrederea în preºedintele PDSR
Ion Iliescu varia de la 36% în martie la 32% în
decembrie, iar CDR întrunea între 51% ºi 42%
din preferinþele electoratului spre deosebire de
PDSR care cobora de la 29% la 16%), opoziþia
de tip parlamentar a PDSR a fost o strategie a
traversãrii deºertului.
Dificultãþile economice ale coaliþiei de
guvernare, dar mai ales criza politicã, au dat
posibilitatea PDSR de a reveni în primul plan al
vieþii politice. Cota sa a urcat constant de la 22%
în iunie 1998 la 26% în noiembrie, pentru a continua
creºterea la 39% în martie 1999 ºi 46% în
octombrie acelaºi an. Fiind în cea mai mare parte
reflexia nemulþumirii faþã de parametrii guvernãrii
creºterea cotei electorale a PDSR a afectat procesul
restructurãrii acestui partid. De obicei opoziþia este
propice reorganizãrii aparatului partidului, creºterea
gradului de coerenþã al mesajelor conexatã
strategiilor de lãrgire a audienþei. Un partid
improvizat într-o oarecare grabã în 1992 ºi
structurat pe scheletul administraþiei  ea însãºi
nereformatã  nu rãspunde bine nevoilor
confruntãrii politice. Dacã în privinþa ofertelor
politice PDSR a propus câteva programe, reforma
structurilor militante nu pare sã se fi întreprins
sistematic. Testul electoral, care în 1996 a fost
pierdut ºi din cauza construcþiei interne a partidului,
nu va putea demonstra decât parþial dacã
restructurarea a fost profundã sau superficialã,
dacã, ºi numai dacã mediul politic, social ºi
economic românesc nu va suferi schimbãri
importante. Cum actualele cotaþii indicã PDSR ca
posibil câºtigãtor al alegerilor parlamentare,
autentica sfidare cu care se va confrunta partidul

16

Început de campanie
va fi, paradoxal, guvernarea.
Supus unui embargo încã de la înfiinþarea
sa prin etichetarea ca antireformist PDSR ºi-a
construit strategiile pe douã nivele, unul
conjunctural, altul programatic. În consonanþã cu
primul a fost privilegiatã consolidarea puterii prin
colaborarea la guvernare ºi mai apoi în opoziþie,
cu unele partide, cel de-al doilea urmãrind
redefinirea strategiilor mediatice ºi de alianþe.
Condamnat sã guverneze cu partide succesoare
ale fostului partid comunist, PDSR s-a izolat
internaþional.
Contracararea izolãrii nu poate fi eficace
câtã vreme nu este rezultatul unei schimbãri în
politica de alianþe. Tocmai de aceea PDSR a
încercat mai întâi sã îºi consolideze imaginea de
partid social democrat. Cum însã în România familia
social-democratã, ca de altfel toate familiile politice
de tip occidental au fost folosite doar ca etichete
în viaþa politicã, ºi cum partidele nu au fãcut încã
dovada înrãdãcinãrii lor reale depãºind caracterul
unor grupuri de susþinere a unor prezidenþiabili sau
ministeriabili, imaginea PDSR de partid socialdemocrat nu constituie un element solid într-o
strategie de alianþe.
În faþa campaniilor electorale ºi a unei
posibile victorii se elaboreazã modele alternative
de protocoaliþii. O asemenea protocoaliþie s-ar
putea baza pe colaborarea pe bãncile opoziþiei,
dar o asemenea alegere este de naturã sã izoleze
ºi mai tare, intern ºi internaþional PDSR. Ca ºi în
cazul guvernului de coaliþie de dupã 1994, în cazul
guvernului de coaliþie de dupã 1996 s-a ilustrat
imposibilitatea unor strategii coerente ºi durabile
de guvernare ca reflex al sistemului partitocratic.
Negocierea protocoaliþiilor nu poate inhiba tacticile
partidiste concurenþiale ce vizeazã maximizarea
electoratului ºi formarea unei clientele stabile.
Alte alternative ce vizeazã eventuale
protocoaliþii trebuie sã þinã cont de tipul de partide
ºi de legitimare a acestora. În România aceastã
tipologie variazã de la legitimitatea istoricã, ce
se revendicã de la democraþia parlamentarã

interbelicã (PNÞCD, PNL, PSDR), la partide cu
legitimitate revoluþionarã ºi/sau republicanã, ce
se considerã continuatoare ale revoluþiei din
decembrie 1989 (PD ºi PDSR), sau de la partidele
succesoare ale fostului partidului comunist  fie în
ordinea afinitãþilor socio-economice (PSM, PS),
fie în ordinea naþionalismului (PUNR ºi PRM),
la partide cu legitimitate comunitarã sau etnicã
(UDMR, PNR), ori mai noile apariþii ce utilizeazã
ca sursã a legitimãrii spaþiul politic contemporan
(UFD ºi APR).
Concurenþa politicã implicã o continuã
reaºezare a actorilor politici care îºi disputã poziþiile
de influenþã ºi decizie. Într-un asemenea climat
concurenþial protoalianþele sunt fragile, ele
încercând mai degrabã sã realizeze o clasificare a
prioritãþilor de campanie. Nesigure, câtã vreme în
unele partide conducerea este contestatã ºi dizidenþii
se angajeazã în nume propriu în negocieri,
protocoliþiile româneºti au forma partitocraþiei ce
le genereazã, sunt instabile ºi nestructurate. Climatul
partitocratic, consecinþã a inexistenþei unor alte
modalitãþi de participare politicã cu influenþã decât
cea prin partidele, este favorabil personalizãrii
partidelor politice româneºti. Aceastã dimensionare
a spaþiului politic românesc permite, inclusiv în faza
protocoaliþiilor, mai mult negocierea poziþiilor
persoanelor, decât a politicilor publice.
Pentru PDSR strategia ieºirii din izolare
este dificilã, dar vitalã. Supravieþuirea sa ca partid
depinde mai puþin de rezultatele electorale ale
confruntãrilor din anul 2000, ci de capacitatea de
a forma coaliþii stabile ºi credibile, care sã poatã
genera sprijin internaþional. Din aceastã perspectivã
marja de manevrã este redusã. Folosind doar
eticheta doctrinarã s-ar putea identifica câteva
partide: APR, PSDR, PD. Dar APR este în aceeaºi
situaþie ºi încearcã sã îºi consolideze reputaþia, dupã
eºecul alianþei cu PSDR. Acesta din urmã pare a
se orienta spre revenirea în CDR, iar PD este
împãrþit între guvernarea împreunã cu CDR,
aspiraþiile prezidenþiale ale liderului sãu ºi
repoziþionarea în spaþiul politic românesc. La
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acestea se mai poate adãuga, într-o perspectivã
dictatã de oportunitate, dar dificil de acceptat de
eºaloanele inferioare ale partidului, colaborarea cu
PNL ºi UDMR
Simultaneitatea alegerilor parlamentare ºi
prezidenþiale, ambiþiile prezidenþiale ale multor lideri
de partide constituie unul din principalele
handicapuri în apariþia unei protocoaliþii structurate.
PDSR urmãreºte ambele obiective ºi într-o
asemenea ipostazã marja sa de manevrã este
redusã. Competitivitatea sa va fi într-o oarecare
mãsurã dependentã de credibilitatea sa, iar
credibilitatea sa depinde de capacitatea de a
antrena în jurul sãu forþe politice rezonabile. De
modul în care va realiza condiþiile unei guvernãri
ale cãrei alternative vor fi limitate de strategia
integrãrii europene depinde capacitatea PDSR de
a rezista unui mediu politic, social ºi economic diferit
de cel în care a guvernat pânã în 1996. Cel mai
puternic partid al deceniului X prin rezultatele sale
electorale ºi prin stabilitatea sa guvernamentalã,
PDSR va trebui sã facã faþã într-un viitor mai mult
sau mai puþin apropiat crizelor interne ºi luptelor
pentru succesiune. Un posibil succes electoral
nedublat de o restructurare ºi reorientare a
partidului ar putea avea efecte perverse ale cãror
consecinþe sã le resimtã întreaga societate
româneascã.

CINE NE CITEªTE:

Citesc cu mare plãcere Sfera Politicii
fiindcã de multe ori, prin analizele sale
eretice ºi iconoclaste îmi contrazice
multe idei primite necritic ºi-mi lumineazã
cotloanele spirituale unde se strâng
platitudinile auzite sau citite în grabã în
alte pãrþi.
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CDR - o alianþã depãºitã?
SABINA FATI
Convenþia Democratã a fost creatã ºi s-a
dezvoltat ca rãspuns la încercarea de restauraþie
pregãtitã la începutul anilor 90 de Ion Iliescu ºi
forþele politice care îl susþineau. CDR a devenit
opoziþia democratã care a criticat, amendat, acuzat
cu argumente regimul Iliescu, un regim politic
democrat în aparenþã ºi forme, dar abuziv în
structurã ºi practici. Dupã ºapte ani de opoziþie,
CDR devine principalul câºtigãtor al alegerilor,
atingându-ºi unul dintre principalele sale scopuri,
acela de a ajunge la guvernare. Discursurile liderilor
Convenþiei Democrate din vremea când aceºtia se
gãseau în opoziþie arãtau, însã, cã preluarea puterii,
era doar un scop intermediar, care ar putea facilita
celelalte obiective ale acestei alianþe:
democratizarea unei societãþi care poartã încã
amprenta celor 50 de ani de regim comunist,
repunerea proprietãþii private în drepturi, inclusiv
prin restituirea proprietãþilor confiscate de regimul
comunist, deconspirarea Securitãþii ca metodã de
curãþire moralã, proiectarea ºi punerea în aplicare
a reformelor instituþionale, legislative ºi economice
ºi nu în ultimul rând întãrirea economiei de piaþã
prin micºorarea rolului statului în economie.
CDR ºi-a atins scopul intermediar, a preluat
puterea, dar a fost nevoitã sã intre în coaliþie nu
doar cu UDMR ºi PSDR, care în mare au subscris
obiectivelor Convenþiei, ci ºi cu PD, un partid
interesat mai degrabã de conservarea realitãþii
existente ºi protejarea intereselor unui grup restrâns
de oameni care au profitat de învãlmãºeala tranziþiei
de început pentru a controla anumite sectoare ale
economiei de stat. Partidul Democrat s-a opus
constant încercãrilor CDR de punere în practicã a
reformelor morale, economice ºi instituþionale, prin
orice mijloace, inclusiv prin provocarea unor crize

de duratã atunci când obiectivele PD erau puse în
pericol. În vreme ce liderii democraþi au adoptat o
perspectivã conflictualã asupra chestiunilor
divergente, cei ai Convenþiei au rãmas mereu într-o
sferã paºnica, legalistã, încercând sa rezolve
problemele din arcul guvernamental mai degrabã
prin cedãri succesive, decât prin negocieri dure.
Prin tactica adoptata CDR a fost nevoitã sã abdice
de la propriile principii, pierzând rând pe rând,
oameni importanþi, funcþii cheie ºi mai ales poziþia
de forþã din care ar fi putut duce tratative cu PD.
Cu alte cuvinte liderii Convenþiei au preferat sã
rãmânã în defensivã, deºi ar fi trebuit sã observe
încã de la început cã partenerii de coaliþie au ales
politica rãzboiului în care, dupã descrierea lui Carl
Schmitt, puterea controleazã persuasiunea, forþa
stabileºte drepturile ºi soluþionarea conflictelor este
fãcutã prin înfrângerea inamicului - a celuilalt vãzut
ca hostis1. De cealaltã parte CDR a pãstrat forþa
în rezervã, ca pe o formã ultimã ºi dezagreabilã,
încercând sã rezolve divergenþele prin înþelegeri ºi
proceduri juste, ceea ce Schmitt numeºte o
perspectivã paºnicã, legalistã asupra conflictului.
PNÞCD - exerciþiu defensiv
Cu toate cã politicienii Convenþiei au
abordat o atitudine mult mai democratã, mai
corectã decât cei ai Partidului Democrat, totuºi cei
din urmã au câºtigat în multe situaþii ºi poziþiile pe
care le doreau ºi simpatia electoratului. Exemplul
cel mai ilustrativ în acest sens este criza provocatã
de PD prin ieºirea de la guvernare în 98, în urma
cãreia þãrãniºtii au fost obligaþi sã-l retragã pe
Victor Ciorbea din fruntea guvernului. Acesta a fost
primul test la care a fost supusã Convenþia dupã
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scrutinul din 96, test în care trebuia sã arate forþa
ei de coeziune, capacitatea de a rãspunde unitar
provocãrilor venite din afarã, dar mai ales
consecvenþa în raport cu obiectivele pe care ºi lea propus. Nu a reuºit fiindcã liderii CDR nu au fost
solidari cu premierul de atunci (PNL a trecut brusc
de partea democraþilor, iar Radu Vasile împreunã
cu alþi 40 de þãrãniºti au complotat la Braºov pentru
schimbarea premierului þãrãnist), pentru cã fostul
ºef al Convenþiei, acum preºedinte, nu l-a sprijinit
îndeajuns pe Victor Ciorbea, care a fost pus în
faþa unei campanii negative de imagine pe parcursul
unei crize care a durat trei luni ºi care a culminat cu
demisia lui. Din acest moment Convenþia a început
sã piardã teren atât în legislativ, cât ºi în executiv,
iar PNÞCD a apãrut mai slãbit datoritã
divergenþelor interne. Dupã plecarea sa din fruntea
guvernului, Victor Ciorbea spunea cã þãrãniºtii au
consimþit la sacrificarea în mare mãsurã a partidului
pentru simpla participare, tot mai decorativã, la
guvernare, în timp ce reforma a fost confiscatã
pentru a fi doar mimatã de cãtre alt partid (PD n.a.) Teoretic, însã, responsabilitatea pentru lipsa
de reformã ne revine nouã (PNÞCD - n.a), pentru
cã opinia publicã ne percepe în continuare ca
principal partid de guvernãmânt2
Schimbarea lui Victor Ciorbea este primul
semnal major cã CDR nu funcþioneazã, cã între
cele douã partide mari ale Convenþiei existã
divergenþe, cã în PNÞCD existã grupuri cu interese
diferite de cele exprimate oficial de partid. Criza
politicã din primãvara lui 98 a dus, în opinia lui
Ciorbea, la neutralizarea PNÞCD, la divizarea
CDR ºi la schimbarea raportului de forþe din coaliþie
în favoarea PD. Liderii Convenþiei nu au analizat
serios cauzele declanºãrii crizei, deºi au respins
argumentele democraþilor care reclamau mereu
lentoarea reformelor ºi conservatorismul
politicienilor CDR. Nici fostul premier Ciorbea nu
a dat amãnunte concrete, rezumându-se doar la
declaraþii generale de tipul : perspectiva foarte
clarã de reuºitã a reformei ºi de integrare euroatlanticã a României a speriat oligarhia roºie, dintre
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care cel puþin o parte o constituie clientela Partidului
Democrat, înspãimântatã cã va pierde în concurenþa
cu capitalul strãin. Este una dintre cauzele esenþiale
ale declanºãrii crizei politice. Alte cauze au fost
cãderea dramaticã în sondaje a PD ºi luptele
intestine din cadrul partidului condus de Petre
Roman3.
Deºi declaraþiile lui Ciorbea în acest sens
nu au fost luate în serios, în parte fiindcã nu puteau
fi probate ºi în parte fiindcã Victor Ciorbea nu le-a
fãcut când era premier ºi avea autoritatea necesarã
sã le susþinã, totuºi ele ar putea conþine o dozã de
adevãr, dacã le conectãm cu ultimele rapoarte ale
Serviciului Român de Informaþii, unde se constatã
cã în structurile administrative ale statului existã
persoane care acþioneazã împotriva integrãrii þãrii
în spaþiul european ºi euro-atlantic.
Slãbirea CDR dupã criza prelungitã de la
începutul anului 1998 s-a simþit ºi prin rãcirea
relaþiilor cu Alianþa Civicã, una dintre cele mai active
organizaþii din Convenþie, care s-a arãtat nemulþumitã de felul în care politicienii CDR au soluþionat
impasul: Politica de cedãri repetate ºi în final
capitularea lipsitã de justificare politicã sau moralã
în faþa pretenþiilor fãrã acoperire ale Partidului
Democrat (FSN) pun sub semnul întrebãrii
capacitatea liderilor CDR de a rãmâne credincioºi
propriilor idei ºi propriului electorat4. Alianþa
Civicã nu l-a menajat nici pe ºeful statului pe care
îl considerã în aceeaºi mãsurã vinovat pentru felul
în care a fost împins Victor Ciorbea spre o demisie
care, în mod evident, nu rezolvã criza, dar reprezintã
o înfrângere a principiilor pentru care s-a votat în
19965
Practic, debarcarea lui Victor Ciorbea s-a
fãcut, indirect ºi cu concursul Cotroceniului, fiindcã
deºi iniþial Ciorbea a fost unul dintre apropiaþii
preºedintelui, pe mãsurã ce acesta a crescut în
sondaje susþinerea lui de cãtre ºeful statului s-a
diminuat. Înainte de începerea crizei, 40 la sutã din
electorat îi acorda încredere lui Victor Ciorbea,
dupã ce acesta îndeplinise condiþiile cerute de
Fondul Monetar Internaþional ºi închisese multe
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întreprinderi nerentabile. În aceeaºi perioada Emil
Constantinescu avea cu 10 procente mai mult6 ºi
deºi avantajul era net în favoarea preºedintelui,
acesta avea motive, mai degrabã teoretice, decât
practice, sã se teamã de concurenþa lui Ciorbea,
care între timp fusese cooptat în conducerea
PNÞCD.
PNL: imagine ºi realitate
Partidul Naþional Liberal încearcã de mai
multã vreme, printr-o campanie susþinutã, sã-ºi facã
o imagine distinctã, sã convingã cã în peisajul politic
românesc reprezintã cu adevãrat curentul liberal.
Eforturile liberalilor au, momentan, rezultate
modeste. Dupã mai bine de trei ani de guvernare
alãturi de celelalte partide din coaliþie, PNL este
cotat în sondajele de opinie cele mai optimiste între
6 ºi 8 procente, ceea ce dovedeºte fie cã liderii
partidului nu au reuºit sã atragã potenþialul electorat
cu convingeri liberale, fie cã în România electoratul
de acest tip este foarte redus, încadrându-se în
procentele obþinute de PNL în sondajele de opinie.
Nici acþiunile concrete ale PNL ºi nici personajele
de prim plan din partid nu au demonstrat, însã, cã
Partidul Naþional Liberal este exponentul
liberalismului. Toate variantele tradiþiei liberale au
în comun o anumitã concepþie care este
individualistã, în sensul cã afirmã primatul moral al
persoanei în faþa oricãrei colectivitãþi sociale; este
egalitaristã, în mãsura în care atribuie tuturor
oamenilor acelaºi statut moral ºi neagã relevanþa
meritului moral al indivizilor umani pentru orânduirea
legalã sau politicã ºi este melioristã în convingerile
privind corigibilitatea ºi posibilitatea de a îmbunãtãþii
orice instituþie socialã ºi orice tip de organizare
politicã. De asemenea liberalismul clasic pune un
important accent pe rolul instituitei proprietãþi
private ºi a pieþei private în constituirea ºi protejarea
libertãþilor fundamentale ale individului. La toate
acestea gândirea postliberalã considerã cã trebuie
gãsite soluþii pentru coexistenþa paºnicã a diferitelor
forme culturale fãrã a face apel la beneficiile

îndoielnice ale universalismului.7
Postliberalismul la care ar trebui sã se
raporteze ºi liberalii români are în vedere inclusiv
problema gãsirii instituþiilor care pot ocroti
diversitatea culturalã atât în relaþiile dintre state cât
ºi în interiorul acestora. Liderii PNL enunþã uneori
principiile liberalismului clasic, dar pânã acum nu
s-au gãsit personajele care sã le ºi punã în practicã,
în vreme ce despre postliberalism nu pomeneºte
nimic elita partidului. De pildã atitudinea conducerii
PNL în chestiunea universitãþii maghiare, care a
creat tensiuni serioase în coaliþie în perioada
dezbaterilor pe marginea legii învãþãmântului, aratã
cât de puþin conectaþi la curentul liberalismului
contemporan sunt liderii partidului. Opoziþia
Partidului Naþional Liberal, la cererea UDMR,
demonstreazã cã partidul cautã în acest moment
un electorat cu orice preþ, nu un electorat cu
adevãrat liberal. De fapt Partidul Naþional Liberal
a fost interesat prea puþin sã punã în practicã
principiile liberalismului, concentrându-se mai
degrabã asupra jocurilor politice, a miºcãrilor de
culise, a creãrii unui capital de imagine. Dupã
alegerile din 96, liberalii au dorit în primul rând sã
arate cã au propriul lor electorat ºi cã nu au ajuns
în parlament pe spezele Convenþiei Democrate.
Rolul PNL în coaliþie a fost minor, iniþiativele
legislative timide ºi apropiate mai degrabã de
politica social-democraþilor (relaxarea fiscalã, de
pildã, a fost fãcutã de Mugur Isãrescu, la trei ani
dupã intrarea la guvernare a liberalilor), iar discursul
liderilor, ambiguu în multe probleme importante,
cum ar fi de pildã alãturarea partidului la acþiunea
Partidului Democrat de înlãturare a fostului primministru Ciorbea, propunerea legislativã privind
restituirea caselor naþionalizate, poziþia iniþialã a
domnului Quintus (din noiembrie 1998) privind
participarea României la operaþiunile din Kosovo.
Mulþi membrii ai partidului, unii dintre ei
parlamentari, spun cã PNL nu a fãcut ceea ce
trebuia sã facã în calitatea sa de purtãtor de
stindard al liberalismului ºi al reformei în coaliþia
majoritarã. Dar Valeriu Stoica - cel mai activ ºi
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mai mediatizat lider liberal -, în goana sa dupã
popularitate, este de alta pãrere. El face legi care
sã împace pe toatã lumea, trimite mesaje care sã
arate în ce parte trebuie sã meargã lucrurile, apare
la televizor, mereu zâmbitor, mereu neobosit,
arãtându-ne de fapt cine sunt liberalii români: în
primul rând cei care vor sã aibã cât mai multã
putere, cei care, poate doar din calcul politic, îºi
fac prieteni în partea stângã a eºicherului politic,
cei care pentru a câºtiga stima tuturor ºtiu sã alunece
dintr-o parte în alta astfel încât sã nu supere pe
nimeni ºi sã câºtige amiciþia celui aflat în vârf. De
aceea Valeriu Stoica ar dori pentru PNL locul unu
în Convenþie, de aceea domnia sa aratã cu degetul
înspre þãrãniºti acuzându-i cã ºi-au pierdut direcþia,
de aceea ministrul justiþiei se laudã cã face reforma
în justiþie, dar nu rezolvã chestiunile de fond ale
acesteia, de aceea prim-vicepreºedintele PNL
culiseazã între liberalism ºi social democraþie.
Complicitatea CDR
Dupã mai bine trei ani de guvernare
palmaresul Convenþiei Democrate nu s-a îmbogãþit
prea mult, popularitatea a scãzut, iar coeziunea
internã a coborât pânã la limita de dispersie.
Compromisurile liderilor CDR, slãbiciunile
formaþiunilor parlamentare din Convenþie, politica
algoritmului aplicat cu orice preþ au erodat atât
construcþia, cât ºi imaginea eºafodajului construit
cu sârg înaintea alegerilor din noiembrie 1996.
Principiile propuse de Convenþia Democratã ca
ipotezã de lucru în campania electoralã, dar ºi la
formarea primului guvern democrat au fost
abandonate rând pe rând, fie sub presiunea unor
parteneri din coaliþie, fie sub diverse pretexte, cum
ar fi, de pildã, criteriul prioritãþilor economice.
Mersul cu încetinitorul în domeniul privatizãrii, frica
guvernanþilor de a închide întreprinderi nerentabile
ºi de a face restructurãri reale în companiile
autonome de interes naþional aratã mai degrabã
înclinarea politicienilor din Convenþie spre
câºtigarea/pãstrarea simpatiilor electorale decât
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intenþia lor serioasã de a schimba cu adevãrat ceva
în sistemul economic ºi instituþional. Acest model
se dovedeºte a fi pãgubitor în toate sensurile,
fiindcã încremenirea în situaþia gãsitã stinge simpatia
populaþiei pentru CDR ºi lasã loc ascensiunii
partidelor de stânga. Votanþii fideli Convenþiei nu
vor mai putea fi convinºi doar de posibilitãþile
limbajului de a confecþiona realitãþi virtuale. Forþa
artefactului, a tehnicii de contrafacere, vor pierde
din puterea de convingere, iar schimbarea propusã
de CDR rãmâne doar o mizã la nivelul reprezentãrii.
Cei care pierd teren în Convenþie par sã
fie þãrãniºtii, care pânã acum au dus trena.
Slãbiciunea lor are, în primul rând, cauze interne:
iniþial împãrþirea partidului în douã tabere
concurente, una flexibilã care pentru menþinerea
PNÞCD la guvernare este gata sã accepte orice
condiþii, ºi alta conservatoare care ar fi vrut sã
condiþioneze participarea la guvernare de începerea
reformelor morale. Iar apoi plecarea din partid a
celor doi foºti premieri, fiecare cu câte un grup
restrâns de simpatizanþi. Pe parcurs, însã, ambele
aripi au contribuit la decãderea partidului; dacã în
primul caz târguiala a înlocuit compromisul politic
ºi a mutat jocul politic mai la stânga decât a fost
gânditã vreodatã miºcarea creºtin-democratã în
România, în cel de-al doilea caz teama de a nu fi
acuzaþi cã vor sã rupã singurul partid care nu a
suferit scindãri majore în perioada
postdecembristã, i-a împiedicat pe liderii
conservatori sã facã vreo miºcare.
Partidul s-a aflat mereu într-un echilibru
precar din cauza luptelor interne, lansând în exterior
un mesaj din ce în ce mai confuz. Pe acest fond de
instabilitate pe care culiseazã PNÞCD, liberalii
încearcã printr-o strategie abia schiþatã sã punã
mâna pe conducerea Convenþiei. Deºi în sondajele
de opinie PNL are o cotã scãzutã, liderii partidului
sunt de pãrere cã li se cuvine un loc mai bun.
Argumentele sunt de ordin logistic, dacã se poate
spune aºa, propunerile legislative care favorizeazã
libera iniþiativa ºi cele care fac o punte între
pretenþiile democraþilor ºi cererile þãrãniºtilor, sunt
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puse în scenã cu multã gãlãgie, rolul de mediator al
PNL în impasurile din arcul guvernamental.
Capacitatea liberalilor de a-ºi face reclamã nu este,
însã, rãsplãtitã de electorat, simpatia de care se
bucurã PNL este încã nesemnificativã, de aceea
posibilitatea preluãrii conducerii CDR este micã.
Dezordinea din Convenþia Democratã
accentuatã rând pe rând de neînþelegerile dintre
PNÞCD ºi PNL, de plecarea partidului condus
de Varujan Vosganian ºi de contradicþiile publice
care au avut loc între liderii CDR ºi cei ai Alianþei
Civice demonstreazã cã alianþa forþelor
democratice este în crizã.
Tergiversarea punerii în aplicare a legilor
morale - accesul la dosarele fostei poliþii politice,
restituirea clãdirilor, întreprinderilor, terenurilor,
confiscate de regimul comunist - demonstreazã cã
politicienii din fruntea Convenþiei fie nu au dorit o
schimbare în profunzime, fie nu sunt capabili sã lupte
cu reprezentanþii celor care din 90 încoace fac orice
pentru a conserva o anumitã stare de fapt. În
ambele cazuri liderii CDR dovedesc atitudini
nedemocratice. Pãstrarea secretului puterii ºi a
secretului jocului în condiþiile în care prea puþine
promisiuni electorale au fost duse la bun sfârºit fac
din Convenþia Democratã o complice a forþelor
care se opun reformelor ºi instaurãrii statului de
drept în România.
Erodarea CDR
Situaþia CDR de acum are elemente de
paralelism cu cea de dinaintea scrutinului din 96,
când în interiorul Convenþiei existau tensiuni greu
de echilibrat ºi conflicte importante: cu un an
înaintea alegerilor din 1996 reinvestirea lui Emil
Constantinescu la preºedinþia CDR a fost finalul
unei lungi dispute interne; apoi au existat lupte
interne care în final au dus la ieºirea din Convenþie
a UDMR, PSDR, ºi mai apoi PL93 ºi PAC.
Balanþa se va reechilibra doar prin revenirea PNL
în Convenþie, care acceptã noua structurã de putere
a CDR fãrã sã poatã impune condiþii ºi rãmâne în

aceastã posturã pânã în primãvara anului 1999,
când cere de pe poziþii egale cu PNÞCD
restructurarea Convenþiei Democrate. CDR este
lipsitã înaintea alegerilor din acest an de susþinerea
explicitã a celor mai active organizaþii civice care
ºi-au pus emblema asupra ei încã de la început:
Alianþa Civicã ºi AFDPR. Protocoalele de
participare la cele douã scrutine din 2000 puse la
punct cu greu de liderii CDR aduc ca noutate
participarea PNL pe liste separate la alegerile
locale. Liberalii vor, în acest fel, sã-ºi testeze
electoratul, pentru ca apoi, înaintea scrutinului
general din toamnã sã poatã demonstra care este
locul lor real în interiorul alianþei.
Dar în perspectiva alegerilor nici liberalii,
nici þãrãniºtii nu au propus pânã acum o întâlnire
de lucru în care sã stabileascã motivele care au
împiedicat îndeplinirea programului electoral al
CDR: Contractul cu România ºi, eventual,
argumentele care sã convingã electoratul cã alianþa
nu a renunþat la obiectivele pe care ºi le-a propus.
Divergenþele crescânde cu Partidul Democrat ar
putea sã lase în suspensie împãrþirea terenurilor
deþinute de fostele Întreprinderi Articole de Stat ºi
nepunerea în aplicare a Legii Lupu de restituire a
terenurilor ºi pãdurilor naþionalizate dupã 1947.
Modificarea Legii caselor naþionalizate
pare oricum abandonatã, fiindcã PD a fãcut
nenumãrate declaraþii care sugereazã cã partidele
arcului guvernamental nu vor gãsi o soluþie de
compromis în acest caz. O analizã atentã a
promisiunilor pe care CDR le-a fãcut în campania
electoralã din 96 ar putea sã ofere Convenþiei o
strategie mai pragmaticã pentru scrutinul din acest
an, fiindcã ºi þãrãniºtii ºi liberalii sunt în crizã de
timp, chiar dacã ºi unii ºi ceilalþi au bifat câte un
obiectiv dintre cele prioritare: PNÞCD a anunþat
la începutul lui 2000 cã Legea Lupu va fi pusã în
practicã pânã la sfârºitul anului, iar PNL a reuºit sã
impunã relaxarea fiscalã. Dar în vreme ce þãrãniºtii
rãmân în defensivã, complexaþi întrucâtva de
plecarea unor grupuri mici dar reprezentative din
PNÞCD, liberalii au trecut la ofensivã, câºtigând
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tot mai mult teren în coaliþia aflatã la putere, poziþia
lor în scandalul Babiuc este relevantã în acest
sens.
Imaginea Convenþiei Democrate s-a
degradat constant în ultimii trei ani ºi jumãtate,
pentru cã liderii CDR nu au putut sã respecte
promisiunile fãcute în campania electoralã, pentru
cã reprezentanþii Convenþiei în guvern, fie nu au
fost lãsaþi sã facã politica CDR, fie nu au avut
capacitatea sã-ºi impunã punctele de vedere,
pentru cã în disputele din coaliþie, CDR a pierdut
mereu în faþa Partidului Democrat, pentru cã
electoratul tradiþional al Convenþiei aºteaptã de la
aceastã alianþã îndeosebi aºa numitele legi morale,
iar politicienii Convenþiei nu le-au putut impune sau
nu le-au impus pe toate cele promise ºi oricum nu
le-au putut promova în forma lor iniþialã. Disputele
din coaliþie: împãrþirea ministerelor, regiilor, bãncilor,
compromisurile pe care CDR le-a fãcut cu PD,
funcþionarea defectuoasã a algoritmului, ieºirile
lamentabile ale premierilor þãrãniºti din joc,
amãnuntele compromiþãtoare legate de unii
funcþionari ºi reprezentanþi ai CDR au dus la
erodarea popularitãþii Convenþiei.
Înaintea alegerilor din 2000, CDR aratã
ca o alianþã în curs de destrãmare, în care partidele
care conteazã, PNL ºi PNÞCD, îºi disputã
conducerea alianþei în interminabile runde de
negocieri, în care organizaþiilor civice li s-a repartizat
doar un rol decorativ ºi în care nu se mai discutã
de mult problemele politice ºi economice ale
momentului. În acelaºi timp PNÞCD ºi PNL luate
separat nu conteazã prea mult în imaginarul colectiv,
în vreme ce Convenþia Democratã pare
reprezentativã pentru un segment important al
opiniei publice. De aceea liberalii ºi þãrãniºtii sunt
obligaþi sã candideze împreunã la scrutinul general
din toamnã, chiar dacã, dupã cum aratã evoluþia
lor, dupã aceste alegeri CDR se va destrãma. În
principiu rolul ei de umbrelã a formaþiunilor care
se opun structurilor neocomuniste ar fi trebuit sã
se încheie odatã cu preluarea puterii, dar aºa cum
spunea ºeful statului, fosta opoziþie democraticã a
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câºtigat alegerile, nu ºi puterea.
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Mai bine de atât nu se poate
Edmund Beard în dialog cu Oana-Valentina Suciu
Oana-Valentina Suciu: Domnule Profesor
Beard, care credeþi cã sunt factorii care conduc
la o prezenþã scãzutã la urne a alegãtorilor
americani? De ce nu voteazã americanii?
Edmund Beard: Existã aºa-numiþii alegãtori
alienaþi, adicã persoanele de culoare, simpatizanþii
comuniºti, fasciºti, rasiºtii, sexiºtii, feminiºtii, care
refuzã sã voteze pe motiv cã sistemul politic actual
nu meritã onoarea de a vota. În al doilea rând,
SUA se confruntã cu problema mobilitãþii, în sensul
cã oamenii îºi schimbã locul de rezidenþã destul de
des, ceea ce îngreuneazã înregistrarea în cadrul
birourilor locale de votare ºi este foarte greu sã
localizezi, sã prinzi persoanele care se miºcã pe
teritoriul american. Dar aceºti factori explicã doar
pe jumãtate, sau chiar mai puþin, absenþa la urne a
americanilor. Aproximativ douã treimi din
absenteism este explicat printr-o apatie pozitivã.
Aceastã apatie pozitivã este generatã de o
economie puternicã, care conduce la siguranþa
fizicã ºi economicã a indivizilor, la confort. Oamenii
sunt fericiþi, mulþumiþi de orice candidat le este
propus. Relaþia dintre nivelul economic ºi prezenþa
la urne este aproape ca o ecuaþie: atunci când
economia este înfloritoare, nivelul votului este scãzut
ºi invers, atunci când economia este în declin,
prezenþa la urne este ridicatã.
O-V.S.: Puteþi menþiona câteva dintre criticile
aduse partidelor politice americane?
E.B.: Aº putea menþiona criticile europene.
Acestea considerã cã partidele politice americane
nu sunt suficient de ideologice, ba chiar sunt lipsite
de coerenþã, nu oferã programe ºi politici
consistente. Conforme criticilor europene, în SUA
nu existã o opþiune realã între dreapta ºi stânga,

aºa cum este ea cunoscutã în Europa. În America
am avea ceea ce se poate numi tweedle-dum,
tweedle-dee, adicã niºte partide care sunt o palidã
reflecþie reciprocã, dintre care trebuie ales cel mai
puþin rãu. Dacã ar fi sã parafrazez, aº spune cã
europenii ne condamnã pentru alegerea rãului dintre
douã oferte electorale neclare, inconsistente, care
se dubleazã. Ca descriere, criticile de mai sus sunt
valide. Ca analizã sunt complet greºite. Aceastã
descriere nu atinge miezul problemei. Tocmai din
aceastã asemãnare rezidã forþa sistemului de
partide american; este vorba de puterea sistemului
ºi nicidecum de slãbiciunea lui. Este un sistem
deosebit de stabil, ceea ce îi face pe oameni sã nu
se teamã, sã se simtã în siguranþã.
O-V.S.: Care este motivul care explicã aceastã
suprapunere a partidelor?
E.B.: Pentru cã partidele încearcã sã acopere tot,
sã includã tot, pentru cã doresc sã câºtige. Ele
încearcã sã facã apel la cât mai mulþi alegãtori
posibil, în special la cei din centrul Statelor Unite,
pentru cã ei formeazã marea masã a votanþilor. ªi
atunci este normal sã aibã programe politice
asemãnãtoare.
O-V.S.: De ce nu se opteazã ºi pentru ceea ce
se numeºte al treilea partid, chiar ºi atunci
când existã o astfel de alternativã?
E.B.: Pentru cã cele douã mari partide, Democrat
ºi Republican, oferã opþiuni mai mult decât
satisfãcãtoare pentru alegãtorii americani. De
exemplu, în 1980, candidatul Jonh B. Anderson a
obþinut mai puþin de 5% din voturi, restul au fost
împãrþite de candidaþii Democraþi ºi Republicani.
În 1968, Gary C. Wallace a obþinut 13% din voturi;
urmarea  în 1972 a candidat pe listele Partidului
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Democrat, pentru cã îºi învãþase deja lecþia.
O-V.S.: ªi, de data aceasta a câºtigat?
E.B.: Nu, n-a câºtigat, pentru cã era rasist ºi
extremist. În SUA nu ºeful partidului este cel care
face nominalizarea; publicul este cel care alege
candidatul. În 1992 Ross Perot a cheltuit 90 de
milioane de dolari din propriile fonduri, a cumpãrat
un post de televiziune ºi a câºtigat 19% din voturi.
În 1996 a candidat din nou ºi a luat doar 9% din
voturi. Odatã noutatea consumatã, americanii nu
i-au mai acordat atenþie, ºi s-au reîntors la
candidatul Partidului Democrat sau al celui
Republican. Concluzia, americanii nu voteazã cu
un al treilea partid sau cu un al treilea candidat. Nu
le place noutatea, le place acest sistem de partide
care se dubleazã.
O.V.S.: Aminteaþi de niºte largi cicluri
minoritate-majoritate în mediul politic
american. Puteþi sã detaliaþi puþin?
E.B.: Da, sigur cã da. Încã din 1787 am avut douã
partide: pe de o parte erau Federaliºtii, care
susþineau Constituþia, iar pe cealaltã parte erau antiFederaliºtii, care erau împotriva Constituþiei. De
atunci am avut întotdeauna douã partide. AntiFederaliºtii s-au transformat în Partidul Democrat
modern, trecând prin faza Jefferson, iar Partidul
Republican a apãrut în 1856, fiind moºtenitorul
Federaliºtilor. Începând din 1856 am avut
Republicani ºi Democraþi, ceea ce nu s-a schimbat
în decurs de 150 de ani. În 1860, datoritã
Rãzboiului Civil, Democraþii au fost identificaþi cu
Sudul, cu secesiunea, cu sclavia, iar Republicanii
cu Nordul, cu unioniºtii, cu victoria. Republicanii
au rãmas majoritatea pânã în 1929, momentul
depresiunii, al marii crize. Acela a fost momentul
în care au fost învinºi. În acea perioadã Frank
Roosevelt inventeazã New Deal-ul Democraþilor,
care au fost astfel identificaþi cu protecþia celor
afectaþi de crizã (muncitori, oameni nevoiaºi,
imigranþi, minoritãþile etnice ºi religioase). Aceasta
era imaginea Democraþilor, protectorii sãracilor, în
timp ce Republicanii erau identificaþi cu bogaþii.
În perioada 1960-1970-1980 Sudul Statelor
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Unite, care de la Rãzboiul Civil încoace fusese
Democrat, s-a transformat încet, încet în
Republican. Aºa a început un nou ciclu majoritar
pentru Republicani, ºi ne aflãm încã în cadrul acestui
ciclu.
O.-V.S.: De ce credeþi cã Bill Clinton a fost ales
în 1992 în urma unui set de circumstanþe
norocoase?
E.B.: Clinton este o excepþie totalã; a avut noroc
în 1992 ºi îþi voi enumera motivele:
1. S-a mers pe principiul oferã-i ºi adversarului
o ºansã;
2. URSS-ul se prãbuºise, deci Republicanilor le
lipsea obiectul muncii;
3. Economia era în declin, deci oamenii au votat
cu Democraþii;
4. Clinton este din Sud ºi astfel a putut câºtiga
voturile populaþiei de culoare;
5. Cel de-al treilea candidat, Ross Perot, i-a fãcut
mai mult rãu lui George Bush decât Clinton
însuºi, deºi Bush este din Texas.
Acestea sunt motivele pentru care Clinton a reuºit
sã-l învingã pe Bush.
O-V.S.: Puteþi face o predicþie referitoare la
câºtigãtorul alegerilor prezidenþiale americane
din anul 2000?
E.B.: Putem sã facem ºi un pariu .ºtiu cu siguranþã
cine va câºtiga!
O-V-S: Da? Cine?
E.B.: Fie candidatul Republican, fie cel
Democrat Lãsând gluma la o parte, este o
predicþie corectã. Probabil cã va fi candidatul
Republican. Nu va mai fi Clinton. De data aceasta
Sudul va vota pentru Republicani. URSS-ul este
gata prãbuºit, nu mai existã, economia este
înfloritoare, deci toþi factorii care l-au ajutat pe
Clinton nu mai sunt valabili. Nu mai avem nevoie
de Democraþi. Nu mai existã nici un Ross Perot,
Gore nu prea are nici o ºansã în faþa candidatului
Republican, oricine ar fi acesta. Probabil însã cã el
va fi George Bush Jr.. Asta este opinia mea, el
este viitorul preºedinte american.
O-V.S.: În încheiere, cum credeþi cã vã influenþa
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rezultatul prezidenþialelor din SUA relaþiile
româno-americane?
E.B.: Aº spune cã mai bine de atâta nu se poate.
Dacã ai vãzut cumva filmul As good as it gets, îþi
aminteºti, probabil, cã personajul jucat de Jack
Nicholson îºi pune aceastã întrebare în cabinetul
psihiatrului: ºi ce se va întâmpla dacã mai bine de
atât nu ne facem?. Asta vã spun ºi eu vouã. Din
perspectiva româneascã, lucrurile nu vor sta mai
bine decât stau la ora actualã. Mã refer la atenþia
pe care vi-o acordã Guvernul american, mã refer
la ajutorul financiar pe care îl primeºte România 
probabil cã ele vor scãdea. Poziþia de angajare a
Statelor Unite pe plan mondial va intra în declin ºi
implicarea lor va fi tot mai scãzutã. Sã nu credeþi
cã veþi primi mai mult. În cel mai fericit caz, lucrurile
vor staþiona. Ceea ce voi nu trebuie sã faceþi este
sã deveniþi pesimiºti ºi nici sã nu staþi cu mâinile în
sân. Construiþi-vã singuri o viaþã mai bunã, o puteþi
face fie la nivelul þãrii voastre, fie la nivel regional.
Acesta este sfatul meu.
O.-V.S.: Vã mulþumesc.

CINE NE CITEªTE:

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

Andrei Chiricã

Preºedintele S.C. MobilRom S.A.

Bucureºti, 10 februarie 2000

EDMUND BEARD este profesor la University of
Massachussetts ºi Director al McCormack
Institute Boston. Obþine doctoratul la Columbia
University, New York City, Department of Political
Science, cu teza Bureaucratic Politics and
Weapons Innovation, pentru care primeºte
Bancroft Dissertation Award ca cea mai bunã
dizertaþie din domeniul ºtiinþelor sociale.

27

S.P. nr. 79/2000

Arhivã

Emigrarea evreilor
Redãm mai jos o scrisoare adresatã lui Gheorghe Gheorghiu-Dej de cãtre un
activist de partid în legãturã cu problema emigrãrii evreilor în Israel
Scumpe tovarãºe Gheorghiu-Dej,
La rugãmintea Dv. vã amintesc în scris:
1. Considerãm imposibil sã fie sistatã cu
totul emigrarea unei anumite pãrþi a evreilor în Izrael,
þinându-se seama de greutãþile Dv. în aceastã
problemã, deºi aceasta ne dãuneazã vremelnic.
Noi punem interesele ºi comoditãþile þãrilor
socialiste mai presus de interesele ºi comoditãþile
temporare ale partidelor comuniste din þãrile
capitaliste. Totodatã vã propunem sã desfãºuraþi
o propagandã serioasã ºi obiectivã în rândurile
populaþiei evreieºti cu privire la bazele politicii
statului Izrael ºi a situaþiei ei internaþionale
periculoase, sã se facã eforturi susþinute pentru
încadrarea evreilor în producþie ºi sã se câºtige în
acest scop timpul prin încetinirea plecãrii evreilor
în Izrael, prin prelungirea termenelor în acordare a
vizelor etc.
2. Având în vedere necesitatea de a
dezvolta o activitate politicã progresistã în rândurile
emigranþilor din România, vã rugãm sã ne ajutaþi în
aceastã problemã pentru a putea mãri ziarul nostru
sãptãmânal în limba românã. Acest lucru prezintã
o deosebitã importanþã în anul 1959, anul alegerilor
pentru Federaþia Sindicalã, parlamentare ºi
municipale. În afarã de îmbunãtãþirea ziarului
sãptãmânal, va trebui sã editãm în limba românã
broºuri, apeluri, afiºe, etc.
Având în vedere greutãþile Dv. valutare
avem mustrãri de conºtiinþã sã vã cerem un ajutor
financiar corespunzãtor pentru sectorul românesc
al muncii noastre. De aceea aºi propune ca pentru
ziarul nostru în limba românã sã se fixeze un ajutor
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anual în valoare de 12.000 de dolari americani, iar
pentru cazul extraordinar al alegerilor - adicã numai
în acest an - un ajutor în plus de 6.000 de dolari,
pentru dezvoltarea propagandei ºi agitaþiei
electorale în limba românã.
3. Vã rugãm sã daþi indicaþii Ministerului
Comerþului Exterior ºi Ambasadei române din
Izrael în vederea încheierii unor tranzacþii comerciale
ºi cu firma comercialã care lucreazã pentru partidul
nostru.
4. Delegaþia sionistã din Izrael
intenþioneazã sã plece la viitorul Festival al tineretului
de la Viena trecând prin Bulgaria, România, etc. în
loc sã plece prin Italia. Scopul este limpede: ei vor
sã organizeze un turneu propagandistic printre
evreii din aceste þãri. Propunem ca vizele sã le fie
refuzate, sã nu fie acordate nici pentru o clipã.
Vã strâng mâna ºi salut din suflet pe
tovarãºii noºtri ºi ai voºtri scumpi.
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Cu salutãri comuniste,
S. I. Micunis
Moscova, 30 ianuarie 1959

Mediul de afaceri

România - perspective de afaceri
VALENTIN M. IONESCU
Contextul macroeconomic,
consideraþii generale
În 1999 Guvernul României a continuat
programul de stabilizare macroeconomicã convenit
cu Fondul Monetar Internaþional în anii anteriori,
având, în esenþã, aceleaºi obiective: reducerea
inflaþiei, fixarea unui deficit bugetar care sã nu
depãºeascã 3% din Produsul Intern Brut ºi
reducerea deficitului contului curent. Programul a
inclus ºi mãsuri de creºtere a taxelor ºi impozitelor,
corelativ cu reducerea subvenþiilor din industrie (în
special din industria extractivã ºi sectorul
energetic).
Întrucât programul guvernamental nu
s-a concentrat în mod serios asupra aplicãrii
mãsurilor de ajustare structuralã, efectele politicii
de macrostabilizare economicã s-au diluat în prima
jumãtate a anului 1999.
Datele economice pe primele 6 luni ale
anului trecut indicã a o creºtere a cheltuielilor
publice, menþinerea unei rate înalte a inflaþiei, o
devalorizare lentã dar constantã a monedei
naþionale în raport cu dolarul american, dar ºi o
scãdere uºoarã a deficitului balanþei comerciale (pe
fondul scãderii importurilor prin instituirea unei
suprataxe).
Întrucât parametrii fixaþi în acordul cu
Fondul Monetar Internaþional s-au modificat
constant ºi riscau sã afecteze Aranjamentul Standby, în a doua jumãtate a anului 1999 Guvernul a
întãrit metodele de constrângere monetarã ºi
fiscalã, pentru a menþine o disciplinã financiarã
agregatã. De asemenea, criza balanþei de plãþi care
crease la un moment dat riscul unei incapacitãþi de
platã a datoriei externe, a fost depãºitã, iar deficitul

contului curent s-a redus cu mai mult de jumãtate,
înregistrând un nivel de circa 1,2 miliarde dolari
(4% din PIB).
În ianuarie anul curent, noul Guvern român
a ajuns la o nouã înþelegere de principiu cu FMI, în
scopul prelungirii Acordului Stand-by, în care
parametrii fixaþi pentru anul 2000 prevãd un deficit
bugetar consolidat de 3% din PIB, o ratã a inflaþiei
de aproximativ 35% ºi o creºtere economicã de
1,3%, care s-ar putea înregistra prin susþinerea
exporturilor, linii de credit pentru proiecte de
dezvoltare ºi investiþii externe de capital. Dacã
primele 2 þinte pot fi atinse, ultima este o iluzie,
întrucât creºterea economicã presupune
consolidarea echilibrelor financiare ºi competitivitate industrialã, capitol la care stãm prost.
Cu toate acestea, primele decizii adoptate
de Guvern în ianuarie anul curent trebuie apreciate.
Remarcãm în acest sens, ieºirea Executivului dintr-o relativã opacitate prin aplicarea unor mãsuri
care combinã politica de demand-side cu cea de
supply-side (reducerea ratelor dobânzii, liberalizarea pieþelor pentru întãrirea concurenþei ºi
încurajarea activitãþii antreprenoriale). În aceastã
privinþã Guvernul a introdus o serie de mãsuri de
politicã fiscalã, în scopul încurajãrii activitãþii
antreprenoriale, creºterii cadrului concurenþial ºi al
competitivitãþii, respectiv: reducerea impozitului pe
profit de la 38% la 25%, stabilirea unui impozit pe
profit de 5% pentru veniturile obþinute din exporturi,
acordarea unui credit fiscal de 10% pentru investiþii
în echipamente, stabilirea unei cote unice de TVA
de 19% si mãrirea bazei de impozitare pentru
accize. În compensaþie, Guvernul a hotãrât eliminarea din legislaþie a oricãror prevederi în temeiul
cãrora Ministerul Finanþelor acorda scutiri sau
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reeºalonãri la plata impozitului pe profit.
De principiu, mãsurile adoptate în domeniul
fiscal pot avea efecte pozitive în economie în decurs
de 2-3 ani, dar în nici un caz pe termen scurt. În
aceste condiþii, presiunile care mãresc deficitul
bugetar în anul 2000 nu au cum sã scadã, cu atât
mai mult cu cât o relaxare a fiscalitãþii nu conduce
automat la o întãrire a disciplinei financiare la nivelul
companiilor. Pe lângã aceasta, nu trebuie neglijat
ca în România nu existã o unicitate de reglementare
în materia impozitului pe profit (existã în þarã nu
mai puþin de 28 de zone defavorizate), ceea ce
face ca veniturile la buget din impozite directe plãtite
de societãþi comerciale sã nu fie semnificative. Toate
acestea în condiþiile în care pe lângã finanþarea
economiei mai este nevoie ºi de finanþarea datoriei
publice interne care a ajuns deja la 75.000 de
miliarde lei (aprox. 4 mild. $ S.U.A., din care
jumãtate este scadentã în anul 2000), iar 75% din
plasamentele bãncilor sunt în certificate de
trezorerie. Ca atare, pentru a stimula economia ºi
a menþine un echilibru financiar sustenabil, Guvernul
are o misiune foarte dificilã, din moment ce pe de
o parte micºoreazã impozitele în compensaþie
pentru restrângerea creditului ºi în acelaºi timp
trebuie sã finanþeze datoria publicã.
Corelativ cu mãsurile adoptate sau
anunþate, Guvernul îºi propune ca în acest an sã îºi
menþinã eforturile de acoperire a datoriei publice
externe1 (aprox. 1,4 mild. $ S.U.A.), din surse
atrase de pe piaþa internã ºi internaþionalã, precum
ºi de creºtere a rezervei valutare a þãrii de la 1,4
mild. $ S.U.A. la 1,7 mild. $ S.U.A. Pentru anul
2000, România conteazã pe o finanþare de aprox.
4,8 miliarde dolari, din care:
i) circa 1,5 miliarde dolari depind de încasãrile
din privatizare, de investiþii directe ºi de portofoliu,
participãri la majorãri de capital;
ii) 300 milioane dolari din asistenþa financiarã
nerambursabilã din partea Uniunii Europene;
iii) 1,6 miliarde dolari din împrumuturi publice
externe (Banca Mondialã, Banca Europeanã de
Investiþii, Uniunea Europeanã ºi Fondul Monetar
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Internaþional);
iv) 400 milioane dolari pentru proiecte garantate
deja de Ministerul Finanþelor;
v) 1 miliard dolari, împrumuturi contractate de
sectorul privat.
Menþinerea în grafic a mãsurilor convenite
cu FMI poate aduce într-adevãr o finanþare
externã de la acest organism financiar internaþional
cât ºi de la Banca Mondialã ºi UE, dacã finanþele
publice se înscriu pe o direcþie sustenabilã, iar
programele de ajustare structuralã sunt respectate.
Cu alte cuvinte, dacã politica de macrostabilizare
se coreleazã cu mãsurile de ajustare structuralã
(privatizãrile prevãzute în sistemul bancar ºi în
sectorul marilor întreprinderi industriale) situaþia
economicã ºi financiarã a României se poate
îmbunãtãþi cãtre jumãtatea sau sfârºitul anului 2001.
Dar trebuie adãugat: cu condiþia ca Guvernul sã îºi
dezvolte capacitãþile care îi permit sã elaboreze ºi
sã aplice programe ºi proiecte în domeniul resurselor umane, asigurãrii transferului tehnologic ºi
dezvoltãrii infrastructurii fizice. Cum lucrurile nu
stau aºa, iar finanþarea externã depinde ºi de aceastã
capacitate de a elabora ºi aplica programe ºi
proiecte, domeniu în care nu am strãlucit niciodatã,
evoluþia economiei româneºti în anul 2000 ºi în
urmãtorul an trebuie privitã cu optimism moderat.
Mai mult, trebuie sã luãm în calcul ºi faptul cã sensul
obiectivelor politicii de macrostabilizare economicã
poate fi denaturat de campaniile electorale, ori de
creºterea presiunilor sociale (presiuni salariale în
sectorul bugetar ºi presiuni determinate de
concedieri colective ca urmare a restructurãrii unor
mari întreprinderi), iar obiectivele programelor de
ajustare structuralã nu pot fi atinse din motive ºi
interese politice. În acest din urmã caz, deja, cadrul
legal privind privatizarea în industrie ºi agriculturã
a fost atât de mult complicat, încât, pe ansamblu,
în prezent, o privatizare este mai dificil de realizat
decât în 1991 în baza Legii nr.58. Pentru a întãri
cele afirmate, precizãm cã în domeniul privatizãrii
nu mai puþin de 46 de instituþii concureazã între ele
(ministere, FPS si autoritãþi locale), ceea ce descu-
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rajeazã un potenþial investitor.
Cu toate aceste constrângeri, dacã
Guvernul român are puterea ºi porneºte de la
premisa cã obiectivele politicilor sale economice
pe termen mediu ºi lung nu se pot concilia cu opþiuni
politice de moment sau cu asigurarea unei pãci
sociale pe termen scurt, atunci rezultatele economice, pe ansamblu, pot fi favorabile, însã, aºa cum
am precizat, pe un interval mai mare de timp.
În acest context, cred cã Guvernul român
trebuie sã îºi concentreze mai mult atenþia asupra
diminuãrii rolului marilor monopoluri în sistemul
utilitãþilor publice, concesionãrii unor servicii
publice ºi întãririi funcþiei de control în structura
guvernanþei corporative. În acelaºi timp, Guvernul
trebuie sã îºi defineascã politica de competitivitate
industrialã.
Intenþiile noului Guvern nu indicã o asemenea
tendinþã, întrucât nu are timp suficient pânã la
alegerile din toamnã. Aºa încât, activitatea sa va fi
concentratã pe obiective limitate, realizabile în 910 luni, ºi pe elaborarea unei strategii de dezvoltare
economicã pe termen mediu care, mai degrabã,
va combina programele încheiate cu FMI si Banca
Mondialã cu idei din modelele de dezvoltare ale
anilor 60-70, într-o listã nesfârºitã de mãsuri, dar
fãrã prioritãþi.
De aceea vom reþine, ca axã principalã a
programului guvernamental pentru anul 2000,
întãrirea disciplinei financiare agregate astfel încât
acest obiectiv sã devinã realizabil în etapa de
liberalizare economicã, susþinerea exporturilor2 ,
privatizarea unui numãr limitat de întreprinderi,
continuarea restructurãrii bãncilor controlate de stat
conform doctrinei too big to fail (adicã prin
susþinere financiarã de la buget ºi garanþii acordate
depunãtorilor) ºi încurajarea creºterii fluxurilor de
investiþii strãine.
Pentru cã economia încã se va afla în
represiune financiarã, fluxul fondurilor destinate
creditelor va fi redus, întreprinderile bazându-se
mai mult pe autofinanþare. Totuºi, pentru cã procesul
autofinanþãrii este slãbit, evaziunea fiscalã va fi un

factor de presiune permanent asupra bugetului de
stat, având ca sursa principalã sectorul public
(marile întreprinderi industriale ºi din sistemul
utilitãþilor publice).
În privinþa fluxului de capital extern nu ne
putem aºtepta la rezultate pozitive, pentru cã piaþa
financiarã ºi cea de capital nu sunt bine controlate
(în special piaþa de capital), piaþa secundarã a
titlurilor de stat (treasury bonds and municipal
bonds market) nu este liberalizatã, iar în sectorul
industrial nu se înregistreazã o creºtere de productivitate. Mai mult, resursele umane sunt slab utilizate,
lipsa de experienþã managerialã ºi lipsa programelor
de formare profesionalã fiind motive de naturã sã
diminueze încrederea investitorilor strãini în potenþialul de dezvoltare al României ºi în capacitatea
de absorbþie a capitalului strãin.
În consecinþã, mediul de afaceri din România
nu se poate ameliora anul acesta, fie dato-ritã unor
constrângeri acumulate în anii anteriori, fie datoritã
faptului cã unor factori determinanþi de creºtere a
productivitãþii ºi, pe cale de consecinþã, a
competitivitãþii, nu li se acordã greutatea cuvenitã.
Dar, pentru cã între descriere ºi analizã existã
o distanþã semnificativã, vom cãuta sã explicãm
de ce nu putem trage alte concluzii, printr-o
evaluare sumarã a cadrului instituþional (pentru a
identifica gradul de operaþionalitate al organizaþiilor
publice ºi economice).
Cum poate fi îmbunãtãþit mediul de
afaceri?
Disfuncþiile unei economii ºi problemele de
cooperare într-o acþiune colectivã nu pot fi explicate ºi rezolvate exclusiv prin mãsuri ce þin de
macrostabilizare economicã sau de ajustare
structuralã. Acestea sunt studiate întotdeauna prin
excluderea factorului uman ºi din aceasta cauzã nu
pot oferi rãspunsuri adecvate. Asta nu înseamnã
cã trebuie ignorate, ci conexate cu mãsuri ce þin de
o politicã de Supply-Side, în care accentul se pune
pe formare profesionalã, cercetare, inovare ºi
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transfer tehnologic, dezvoltarea infrastructurii fizice
ºi stimularea dezvoltãrii sectorului privat în structuri
de tip cluster (grupuri de întreprinderi concurente
ºi interdependente care îºi desfãºoarã activitatea
într-o regiune sau într-o arie geograficã mai
restrânsã, cum este judeþul). O asemenea conexare
de politici, dar cu o metodologie clarã de lucru, ar
ajuta un guvern sã îºi defineascã mai bine obiectivele
dezvoltãrii economice pornind de la conceptul de
competitivitate (în cazul de faþã þinta fiind obþinerea
unui avantaj competitiv durabil). Evident, o astfel
de abordare presupune ºi clarificarea prealabilã sau
concomitentã a structurii proprietãþii în economie,
ceea ce pentru România nu este cazul în prezent,
întrucât nici mãcar nu se doreºte.
Totuºi, având ca sistem de referinþã
conceptul de competitivitate, vom arãta care sunt
regulile de bazã prin care mediul de afaceri se poate
îmbunãtãþi:
 dezvoltarea cadrului instituþional, a resurselor
umane, a tehnologiei ºi inovãrii, precum ºi a infrastructurii fizice sunt precondiþii pentru demararea
oricãrui proces economic competitiv, inclusiv a
accesului la capital extern, întrucât competitivitatea
se bazeazã în primul rând pe factorii endogeni
(proprii unei economii) ºi secundar pe factorii externi
(concurenþa pe pieþele internaþionale, flux de
capital);
 aplicarea unei politici care sã conducã la avantaj
competitiv durabil presupune dialog ºi parteneriat
social în orice moment în care Guvernul îºi defineºte
politicile;
 într-o lume ce tinde spre globalizare ºi, ulterior,
spre geomodernitate3 , competitivitatea trebuie sã
se substituie teoriei avantajului comparativ, întrucât
pune accent pe pricepere ºi stil managerial.
Argumente de genul abundenþa resurselor naturale
din România sau forþa de muncã ieftinã ºi bine
calificatã trebuie abandonate, întrucât nu au nici o
logicã ºi nu conving nici un investitor sã facã
plasamente în România;
 programele de macrostabilizare economicã, de
ajustare structuralã ºi de competitivitate industrialã
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trebuie sã fie înþelese ca exigenþe necondiþionate
ºi nicidecum ca exigenþe condiþionate. Adicã,
Guvernul ºi clasa politicã trebuie sã le priveascã
prin prisma utilitãþii lor pentru societate ºi nu doar
ca mãsuri impuse de un organism extern prin însãºi
autoritatea sa ori prin mijloace de coerciþie pecuniarã.
Enumerarea regulilor de mai sus ni se pare
importantã, pentru cã explicã de ce în România
definirea mãsurilor strategice de dezvoltare sunt
improvizaþii, bazându-se mai mult pe aportul
organismelor financiare internaþionale ºi, în ultimã
instanþã, de ce nu existã o dezvoltare predictibilã
ºi sustenabilã care, într-adevãr, sã contribuie la
îmbunãtãþirea mediului de afaceri.
Care sunt constrângerile dezvoltãrii
mediului de afaceri?
Orice acþiune de schimbare a unui sistem
economic impune o cercetare atentã a tipurilor de
organizaþii administrative ºi economice, precum ºi
a capacitãþii acestora de adaptare la exigenþele
mediului (dupã caz, prin: public policy, cadru legal,
abilitatea de a pune în aplicare legile, eficienþa
antreprenorilor).
A. Guvernanþa publicã
O analizã criticã a managementului ºi
administraþiei publice4 din România (aici fac o
distincþie nu numai de limbaj) cu incidenþa asupra
cazului pe care îl studiem, relevã urmãtoarele:
 reformele succesive ºi, de altfel, limitate în
administraþia publicã nu se coreleazã cu obiectivele
dezvoltãrii economice ºi sociale, pe de o parte,
pentru cã nu exista o viziune asupra modelului de
dezvoltare economicã, implicit asupra metodologiei
de elaborare a unei strategii, iar pe de altã parte,
deoarece se produce un fenomen de supra-partidizare a politicii5 . Lipsa unui model, ori înþelegerea
superficialã a acestora, a condus, de exemplu, la
aplicarea inadecvatã a programelor convenite cu
Fondul Monetar Internaþional sau Banca Mondialã,
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acestea fiind privite exclusiv ca exigenþe condiþionate. Aºa se explicã faptul cã etapele de
liberalizare în domeniul politicilor monetare, de
credit ºi valutare nu s-au corelat pânã în prezent
cu programele de ajustare structuralã, ceea ce a
menþinut o economie reprimatã;
 definirea în legislaþie a principiilor de administraþie publicã pentru fiecare instituþie publicã în parte
nu a determinat o creºtere a gradului de eficienþã a
acestora. Acest fenomen nu îl pot explica decât
dacã introduc în analizã 3 aspecte:
i) autoritatea celor care elaboreazã politici ºi
adoptã decizii politice (policy-makers),
ii) capacitatea limitatã a factorilor de decizie
politicã de a lua hotãrârea optimã (ceea ce
conferã o valoare relativã costului de oportunitate în raport cu teoria raþionalitãþii limitate6
din moment ce informaþiile nu pot fi prelucrate
în timp scurt ºi valorile proprii prevaleazã) ºi, în
fine,
iii) rigiditatea organizãrii instituþiilor (funcþiile
administrative ale unei organizaþii, formal
consacrate, nu se prelungesc ºi asupra
reglementãrilor interne ale acesteia).
În cazul autoritãþii avem în vedere atât faptul cã un
ministru sau un preºedinte de agenþie nu este
perceput ca purtãtor de autoritate, pentru cã nu
stãpâneºte domeniul pe care formal îl coordoneazã, cât ºi faptul cã nu se aplicã o sancþiune atunci
când este cazul ºi nici nu existã solidaritate pentru
a determina un partener social sã accepte forþat
sau voluntar mãsurile stabilite de purtãtorul de
autoritate. Pentru celelalte 2 aspecte (capacitate
limitatã de decizie ºi rigiditatea organizãrii interne a
instituþiilor) nu voi da explicaþii suplimentare, întrucât
sunt pe deplin înþelese. În orice caz, lipsa mecanismelor de control prin care se asigurã respectarea
principiilor de management public, se reflectã la
nivel social în lipsa de încredere în legislaþie, iar la
nivel guvernamental în instabilitate legislativã (ce
trebuie privitã nu numai prin schimbãri frecvente ci
ºi prin prisma calitãþii de conþinut al reglementãrii);
 regulile de management financiar ºi de mana-

gement al performanþelor, inclusiv corelarea
acestora, deºi se regãsesc în politica bugetarã, nu
sunt pe deplin aplicate. Tot aºa, obiectivele
managementului resurselor sunt acceptate, dar nu
ºi respectate (menþinerea disciplinei fiscale
agregate, alocarea resurselor în funcþie de prioritãþi,
utilizarea eficientã a resurselor publice)7 ;
 în sectorul public nu existã reguli de etica
conduitei8 ;
 ineficienþa managementului public menþionatã la
punctele anterioare îºi are cauza ºi în reperele
culturale ale decidenþilor politici, ori în preferinþe.
Majoritatea acestora au tentaþia de a asimila un
set de valori care nu îºi gãseºte corespondent în
realitatea obiectivã ori în sistemul politic ºi
economic ce constituia pentru ei singura realitate
obiectivã9 pânã acum 10 ani. Mai mult, scopurile
lor au încã un caracter aleatoriu, pentru cã structura
socialã nu permite ierarhizarea obiectivelor. De
aceea cred cã, pentru situaþia particularã din
România, atunci când vorbim de politica publicã
trebuie sã definim acest concept doar ca modalitate
de acþiune ºi nicidecum ca modalitate de acþiune
în acord cu o problemã specificã de interes
public10 , mai ales dacã acest interes public se
rezumã la þinte ce restricþioneazã realizarea unui
obiectiv general pe termen lung (pornind de la
principiile operaþionale ce mãsoarã performanþa
sistemului de piaþã: productivitate ºi creºtere)11 . În
aceastã situaþie, rolul societãþii civile nu trebuie
supraevaluat, pentru cã gradul de conºtientizare ºi
de ierarhizare a obiectivelor generale depinde de
evoluþia structurii sociale ºi de capacitatea societãþii
de a acoperi nevoile populaþiei;
 autonomia unor instituþii publice (în cazul de faþã
ministere ºi agenþii) nu asigurã o guvernanþã efectivã
ºi, pe cale de consecinþã, nu oferã posibilitatea
aplicãrii politicilor proprii, inclusiv a stabilirii
corelaþiei între acestea ºi includerea lor într-un plan
de acþiune, ca parte a unei strategii. Mai mult, nu
se realizeazã o comunicare ºi o coordonare între
instituþiile publice ºi partenerii sociali (patronate ºi
sindicate), astfel încât obiectivele ºi principiile unei
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strategii de dezvoltare ºi programele care sunt
finanþate de la bugetul public, sã se aplice în mod
efectiv, în baza unor planuri de acþiune. De exemplu,
la nivel guvernamental existã nu mai puþin de 3
grupuri consultative ºi de lucru, fãrã legãturã între
ele:
i) grupul consultativ pentru elaborarea Planului
Naþional de Acþiune în vederea aplicãrii Strategiei Naþionale de Dezvoltare Durabilã,
ii) grupul consultativ pentru protecþia mediului
ºi dezvoltare durabilã (în curs de organizare) ºi
iii) grupul de lucru pentru elaborarea strategiei
de dezvoltare economicã pe termen mediu.
Pe lângã acestea, mai existã structuri formalizate,
care asigurã în interiorul administraþiei publice
coordonarea sau monitorizarea unor programe ale
Guvernului, cum sunt Preºedintele Consiliului de
Coordonare Economico-Financiarã12 , funcþie
asiguratã printr-un ministru de stat, precum ºi
coordonatorul Programului de ajustare a sectorului
privat (PSAL), Programului de dezvoltare
instituþionalã a sectorului privat (PIBL)13 ºi
Programului de restructurare a întreprinderilor ºi
de reconversie profesionalã (RICOP) care este
ministrul transporturilor. Între aceºtia din urmã ºi
grupurile consultative ºi de lucru la care am fãcut
referire nu existã nici o formã de comunicare;
 scopul pentru care o instituþie a fost creatã este
adesea deviat de constrângeri bugetare, de grupuri
de presiune, de legi emise fãrã o prealabilã
evaluare, ori ca efect al multiplicãrii reglementãrilor
interne ale organizaþiei.
B. Guvernanþa corporativã
În comparaþie cu þãrile occidentale, în care
coexistã 3 modele (tradiþional, co-determination
model ºi stakeholder model), în funcþie de tradiþiile
lor culturale (continental sau anglo-saxon), în
România nu existã decât modelul tradiþional, fie în
formã purã, fie în formã hibridã. În sistemul de
guvernare corporativã din România, problemele
apar nu datoritã modelului reglementat prin lege,
ci, în primul rând, datoritã lipsei unui management
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participativ ºi exercitãrii slabe a funcþiei de control
de cãtre constituenþii externi ºi a funcþiei de control
intern. În baza noilor reglementãri din România,
funcþia de control a dobândit o importanþã mai
mare, deºi costurile la nivel de companie ºi costurile
de agenþie se vor micºora în timp numai odatã cu
privatizarea societãþilor comerciale.
Concluzii
În articolul de faþã nu am analizat alþi factori
importanþi ce influenþeazã competitivitatea (resurse
umane, cercetare, inovare ºi transfer tehnologic,
infrastructura tangibilã), fixându-ne mai mult asupra
cadrului instituþional, adicã a unei pãrþi din
infrastructura intangibilã. Totuºi, cred cã am putut
susþine de o manierã clarã cã mediul de afaceri în
România nu se poate îmbunãtãþi decât printr-o
evaluare serioasã a tuturor determinanþilor
productivitãþii ºi printr-o viziune de dezvoltare care
sã transforme coerenþa în regulã.
Comportamentul politic ºi oferta recentã
a Guvernului de a fixa o strategie de dezvoltare
economicã pe termen mediu fãrã o dimensiune a
cadrului instituþional nu ne dã mari speranþe, aºa
încât mediul de afaceri anul acesta va dezvãlui exact
aceleaºi elemente ca ºi în trecut. Riscul este, însã,
ca ºi în anii urmãtori mediul de afaceri sã nu se
amelioreze decât în mod accidental, fie pentru cã
regulile de guvernanþã nu vor fi înþelese, fie pentru
cã modelele de dezvoltare vor porni de la premise
false.
NOTE
Datoria publicã externã a României este de 8,754 mild. $
S.U.A. Structura în cote procentuale se prezintã astfel:
33,19% Banca Mondialã, 16,22% FMI, 14,44% Banca
Europeanã pentru Investiþii, 5,21% BERD, 4,54% Credit
Suisse First Boston, 4,02% EU ºi G24, 3,94 Merill Lynch,
3,56% Nomura Securities, 3,12% China, 2,73% KfW, 2,6%
OECF, 2,5% Citibank Londra, 1,86% Eximbank Japonia,
0,79% FDS, 0,72% IBM, 0,56% S.U.A.
2
Exporturile româneºti s-au plafonat în ultimii ani la
aprox. 8 miliarede $ S.U.A. O problemã pe termen lung
1
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documentatã ºtiinþific (Constantin Zaman, 1999) o
constituie atingerea unei limite în comerþul exterior în
condiþiile actualei structuri a economiei. S-a arãtat cã,
pentru creºterea cu un dolar a PIB sunt necesare importuri
de 0,53 dolari, iar capacitatea de export din acest dolar
suplimentar este doar de 0,40 dolari.
2
Investiþiile strãine directe au atins în 1999 4,3 miliarde
dolari.
3
Conceptul de geomodernitate este explicat de Mircea
Maliþa (membru al Clubului de la Roma) în lucrarea Zece
mii de culturi, o singurã civilizaþie. Conceptul de
geomodernitate pune accent pe reforma instituþiilor
internaþionale pentru a permite guvernanþa globalitãþii, conlucrarea sectoarelor productive, continuarea revoluþiei informatice, respectul varietãþii
culturilor, angajarea culturilor ºi a sferei lor proprii
de credinþe Într-un fel, conceptul de geomodernitate
dã cu totul alt sens globalizãrii ºi dezvoltãrii durabile,
întrucât nu se rezumã la uniformizare ºi creºterea avuþiei.
4
În text am delimitat conceptul de management de
conceptul de administrare. În opinia mea, primul se referã
la coordonarea organizãrii, planificãrii, controlului ºi
conducerii, pe când cel de al doilea concept se referã la
ansamblul activitãþilor de prestare a serviciilor publice,
în conformitate cu legea. Primul concept are în vedere o
direcþionare a activitãþii administraþiei publice, fiind la
nivel meta, pe când cel de al doilea are în vedere actele
de autoritate ºi de gestiune, fiind la nivel macro.
5
Termenul este explicat de Agh Atilla în New political
elites in East-Central Europe, în Pridham and Lewis,
Stabilising Fragile Democracies: Comparing New Party
System in Southern and Eastern Europe, London, 1996,
citat ºi analizat de Sorin Ioniþã în Sistemele de partide in
Europa de Est, Societatea Academicã din România,
Bucureºti, februarie 1998. Adicã, partidele în loc sã
faciliteze legãtura dintre instituþiile statului ºi cetãþeni
(funcþie principalã) se concentreazã asupra luptelor
politice ºi ideologice.
6
Claudette Lafaye în Sociologia organizatiilor, pag.37
7
Integrating Financial management and performance
management, OECD, Public Management Service, 1999
8
În acest sens, Consiliul OECD a adoptat o Recomandare, la 23 aprilie 1998, pentru îmbunãtãþirea conduitei
etice (Ethical Conduct) în serviciul public.
9
Despre acest subiect subliniez analiza lui Adrian
Neculau în Intervenþie ºi manipulare, pag.169, din
cuprinsul volumului coordonat de acelaºi autor ºi Gilles
Ferreol: Psihosociologia schimbãrii, Ed. POLIROM, Iaºi,
1998.
10
Rogene A.Buchholz: Business Enviroment and Public
Policy, Implications for Management and Strategy,
Prentice Hall Inc., 1992.
11
Putem da un exemplu simplu: privatizarea este, de
principiu, unanim acceptatã de populaþie. În schimb,
aplicarea mãsurilor de concediere colectivã, ca parte a
unui program de restructurare financiarã a unei companii
ce se privatizeazã ori care s-a privatizat, nu mai sunt
acceptate.
12
Decretul 433 din 22 decembrie 1999 pentru numirea

Guvernului României.
13
Programele PSAL ºi PIBL au fost încheiate cu Banca
Mondialã, iar programul RICOP a fost convenit cu
Comisia Europeanã.

CINE NE CITEªTE:

Sfera Politicii este o publicaþie care,
pentru mine, reprezintã mereu un moment deosebit, atât prin calitatea materialelor (stil, analizã), cât ºi prin ideile
pe care le promoveazã.

Radu Vasile

Fost Prim Ministru al României

VALENTIN M. IONESCU  Absolvent al Facultãþii
de Drept din Bucureºti în 1991, fost Ministru al
Privatizãrii, în prezent este consilier la SOV Invest
S.A.

35

S.P. nr. 79/2000

Mediul de afaceri

Securitate ºi economie
DANIEL DÃIANU
Acest text a fost redactat sub auspicii
speciale: În primul rând, zece ani de la cãderea
Zidului de la Berlin, care înseamnã prãbuºirea
comunismului. În consecinþã, este mai mult decât
necesar sã se realizeze un inventar al evenimentelor,
al realizãrilor ºi eºecurilor, ca un mod de analizare
al viitorului. În al doilea rând, Europa a fost martora
unui alt conflict militar major, pe teritoriul
Iugoslaviei. Acest conflict ne-a reamintit pregnant
cât de multe lucruri rãmân neterminate pe continent
pânã la a avea o pace durabilã ºi la a realiza
prosperitatea economicã pentru toþi. În al treilea
rând, pe fundalul globalizãrii se poate detecta o
presiune crescândã ce are ca scop regândirea
arhitecturii sistemului financiar internaþional, chiar
dacã în ultimul timp s-au fãcut eforturi în acest sens;
acordul de la Bretton Woods este vãzut de mulþi
ca neadecvat atunci când trebuie sã se facã faþã
unei volatilitãþi crescânde ºi unor crize financiare
care se rãspândesc în întreaga economie
mondialã.1 În sfârºit, dar nu în cele din urmã, a
fost semnalatã intrarea oficialã a alte douã mari (în
termeni de populaþie) þãri  India ºi Pakistan - în
clubul select al puterilor nucleare. Acest eveniment
indicã faptul cã sfârºitul Rãzboiului Rece este
departe de a opri ºi cursa înarmãrilor. Aº îndrãzni
chiar sã spun cã statutul special de care se bucurã
acum SUA  ca singura superputere rãmasã în lume
 le indicã altor þãri importante sã caute noi vectori
ai puterii; acest statut a adus dupã sine o dinamicã
ciudatã. Aceastã dinamicã, din punctul meu de
vedere, va revigora tendinþele de creare a unei lumi
multipolare.
Textul de faþã este structurat pe trei direcþii.
Prima este tratarea relaþiei  economie-securitate
care îºi avea originea în crizele din domeniul

S.P. nr. 79/2000

economic. O perspectivã alternativã este cãutarea
originii dificultãþilor economice în mediul
preocupãrilor legate de securitate al diferitelor þãri.
ªi aceastã abordare va fi folositã. În final voi încerca
sã schiþez principalele trãsãturi ale contextului
mondial, care se bazeazã pe dinamica acestei relaþii.
Menþionez din start cã mã voi concentra asupra
societãþilor în tranziþie care încearcã sã construiascã
economii de piaþã ºi politici pluraliste.
Economie ºi securitate
Faptul cã niºte condiþii economice
sãnãtoase condiþioneazã securitatea este o
aserþiune banalã ºi poate apãrea întrebarea dacã
ea meritã fãcutã în faþa unor specialiºti în domeniu.
Ceea ce mã determinã sã o aduc în discuþie este
pentru a pune în evidenþã nota contabilã a tranziþiei
post-comuniste din Europa ºi CSI. Dupã un
deceniu de reformã rezultatele sunt în mod
semnificativ diferite în comparaþie cu aºteptãrile
iniþiale. Transformarea s-a dovedit a fi mult mai
complicatã ºi mai complexã decât se credea iniþial.
În particular, schimbarea instituþionalã a pus sub
semnul întrebãrii doctrina celor care încearcã un
fel de hocus-pocus între ºtiinþele sociale ºi practicã.
La ora actualã, spre deosebire de euforia
începutului, cercetarea este marcatã mai curând de
prudenþã ºi de o deschidere mentalã mult mai largã.
Cei care au subliniat importanþa condiþiilor iniþiale,
a geografiei, a schimbãrii instituþionale folosesc ca
scuzã derularea evenimentelor, ºi pot pretinde cã
au repurtat o victorie intelectualã.2 Importanþa unor
instituþii adecvate pentru succesul tranziþiei a fost
subliniatã de nenumãrate ori în ultimii ani. Politica
este importantã, dar politica depinde de un context
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ºi de precondiþii favorabile. Aceasta este probabil
cea mai strãlucitoare lecþie a tranziþiei, care explicã
de ce Slovenia ºi Ungaria  care au practicat
gradualismul  se situeazã în capul listei (al
plutonului conducãtor) împreunã cu Polonia, care
este campioana reformelor rapide.
Revenind la relaþia pe care o tratãm:
Geografia rezultatelor tranziþiei ar trebui sã ne dea
de gândit ºi motive de îngrijorare. Aceasta
deoarece majoritatea economiilor în tranziþie sunt
departe de ceea ce ar trebui sã fie un punct de
cotiturã într-o economie de piaþã funcþionalã (aºa
cum existã exemple în Occident). Existã, în
vecinãtatea Uniunii Europene, un eºantion de
economii care au scoruri destul de ridicate din
punctul de vedere al transformãrilor. Totuºi, în
acelaºi timp, þãrile Europei de Sud-Est ºi CSI
rãmân foarte instabile din punct de vedere
instituþional, cu niveluri ale producþiei foarte scãzute
(chiar ºi atunci când se fac corecþii producþiei
redundante), cu niveluri scãzute de economisire ºi
cu rate scãzute ale investiþiilor, ºi înclinate spre
crizã. În plus, majoritatea acestor economii
demonstreazã o înrãutãþire a indicatorilor sociali
(speranþa de viaþã, rata mortalitãþii, mortalitatea
infantilã, rãspândirea unor noi boli, inegalitatea
veniturilor3 , etc.), ceea ce reprezintã un semn
negativ pentru capacitatea lor de a face faþã
presiunilor viitoare. Mai mult, o administraþie
publicã slabã ºi un stat slab reprezintã o
caracteristicã constantã a tranziþiei, ceea ce întãreºte
pãrerea negativã asupra ºanselor de viitor
nefavorabile ale acestor þãri.4
Din aceastã descriere pesimistã a tranziþiei
apare o întrebare interesantã: este oare surprinzãtoare
aceastã stare de lucruri în condiþiile provocãrilor aduse
de transformare, care a rãmas în mare parte ignoratã
pentru mulþi ani? ªi dacã aºa stau lucrurile, care ar fi
natura ºi ordinea preocupãrilor analiºtilor ºi
politicienilor? Pentru a da un rãspuns, mã alãtur celor
care au subliniat aºteptãrile nejustificat de mari de la
începutul procesului de tranziþie. Aº merge mai departe
ºi aº susþine cã majoritatea economiilor în tranziþie

relevã o combinaþie bizarã de trãsãturi ce aparþin atât
þãrilor bogate cât ºi celor sãrace. Ceea ce este
îngrijorãtor pentru aceste þãri, din punctul meu de
vedere, este înrãutãþirea constantã a indicatorilor
buni, care ar putea submina ceea ce acum se
prezintã ca factori de forþã. În acest sens consider cã
experienþa tranziþiei poate duce la o revigorare a
economiilor în curs de dezvoltare pe linia clasicã,
vãzutã ca un vehicul de ajutorare a þãrilor de a scãpa
din capcana sãrãciei ºi subdezvoltãrii. Intensitatea
dezbaterilor cu privire la globalizare ºi controversele
din jurul Consensului de la Washington5 susþin ºi
ele acest argument.
Mã voi referi acum la o categorie specialã a
economiilor în tranziþie, ceea ce eu numesc economii
cu probleme (distress economies). Acestea pot fi
întâlnite în Balcani, unde un deceniu de distrugere
masivã ºi de suferinþã umanã (cauzate de conflictele
inter-etnice) au complicat foarte mult sarcinile reformei,
ale transformãrii. Balcanii sunt constituiþi în mare parte
din zone de dezastru, care suferã de o enormã ratã a
ºomajului, de dependenþã de ajutoare, de niveluri
foarte scãzute ale producþiei, de stagnarea exporturilor,
de o ratã în continuã creºtere a criminalitãþii. Aº spune
cã zonele de dezastru pot fi întâlnite ºi în alte pãrþi; sã
ne gândim la spaþiul Caucazului din fosta Uniune
Sovieticã, acolo unde conflictele militare ºi o
administraþie publicã precarã fac ravagii. Cu toate
acestea, nicãieri altundeva distrugerea nu pare a fi
legatã atât de strâns de dizolvarea entitãþilor. Vestea
proastã este cã harta politicã a Balcanilor este încã
înceþoºatã ºi liniºtea momentanã a armelor se
datoreºte, în mare parte, prezenþei strãinilor, fie cã
aceasta ia forma unor protectorate mai slabe sau mai
puternice. Se subînþelege cã politicile economice
sensibile sunt foarte dificil de pus în practicã în aceste
condiþii ºi cã fragilitatea economicã va continua sã
marcheze viaþa acestor þãri.
Mergând pe aceastã linie a argumentaþiei,
vreau sã subliniez înalta vulnerabilitate a
majoritãþii economiilor în tranziþie. Este de remarcat
cã aceastã vulnerabilitate nu este în mod necesar
legatã de pieþele financiare;6 ea derivã dintr-un
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dezechilibru larg, dintr-un efort foarte puternic, care
mai devreme sau mai târziu iese la suprafaþã sub
forma inflaþiei sau a crizelor bancare, etc.
Vulnerabilitatea trebuie judecatã ºi în sens larg ºi în
sens restrâns. În sens restrâns ea se referã la
dimensiunea economicã, la incapacitatea de a face
faþã ºocurilor interne ºi externe. În sens larg, ea
puncteazã eºecurile societãþii (statului) de a produce
bunuri publice ºi a de a oferi un mediu în care
cetãþenii sã poatã trãi ºi se simþi bine; ea
semnalizeazã o probabilitate crescutã pentru
existenþa unor conflicte interne considerabile,
pentru fragmentare ºi pentru o întãrire a forþelor
centrifugale, care pot fi toate privite ca ameninþãri
la adresa securitãþii naþionale. Astfel apar tentaþiile
de a impune soluþii politice autoritare ca substitut
al unor structuri statale slabe.
Securitate ºi economie
Putem privi problema ºi din unghiul opus,
cel al modului în care eºecurile ºi motivele de
îngrijorare din punctul de vedere al securitãþii
interfereazã ºi stranguleazã progresul economic.
Atunci când graniþele sunt puse sub semnul
întrebãrii, sau atunci când procesul de formare
statalã este principala preocupare a politicienilor,
economia serveºte o funcþie auxiliarã. În consecinþã,
aºa cum am menþionat ºi mai sus, politicile
economice sensibile  evaluate din punctul de
vedere al raþionalitãþii reformelor instituþionale
orientate spre piaþã  sunt greu de formulat ºi de
implementat. Aceasta se combinã cu durerea
intrinsecã a implementãrii reformelor în condiþiile
în care efortul este suprasolicitant. De aici poate fi
explicatã motivaþia pentru ºi apariþia înclinaþiei
politice de a aplica economia de rãzboi
(kriegswirtschaft)  mijloace specifice  cum ar
fi un spectru larg de control al economiei. Uneori
acest tip de control funcþioneazã în conjuncþie cu
proceduri cvasi-democratice sau cu proceduri care
simuleazã democraþia. În aceste condiþii, poate
progresa economia? Este foarte puþin probabil.7
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Pentru cã una este sã aplici o politicã publicã
(intervenþia statului) ca mijloc de împingere înainte
a reformelor economice ºi a agendei de
dezvoltare8 , ºi alta este dacã controlul devine
omniprezent ºi ascuns, un mijloc de a exercita o
putere abuzivã ºi centralizatã.
O bazã instituþionalã fragilã ºi un stat slab
sunt un tãrâm fertil pentru expansiunea
structurilor subterane, paralele. De fapt, în multe
economii de tranziþie structurile economiei
paralele sunt atât de puternice încât determinã
dinamica socialã ºi economicã. Ceea ce s-a
întâmplat în câteva þãri din Balcani, în Rusia,
Ucraina, etc. este destul de relevant în acest sens.
O ameninþare puternicã pentru societate o
constituie faptul cã structurile paralele, care sunt
lipsite de transparenþã prin definiþie, sunt conduse
în mod frecvent ºi în principal de organizaþii
(reþele) criminale. Pot aceste organizaþii (reþele)
sã devinã transparente ºi sã se supunã regulilor
de funcþionare ale economiei de piaþã ºi a politicii
democratice? Aº spune cã victoria binelui asupra
rãului nu trebuie sã fie consideratã ca de la sine
înþeleasã, chiar dacã se desfãºoarã pe termen
lung. Dependenþa de drumul ales joacã un rol
critic în istorie. Pentru ca descoperirile istorice
sã se producã este necesar ca acþiunea factorilor
interni sã se combine cu o fixare externã, cu
puterea gravitaþionalã a unor cluburi ca
Uniunea Europeanã ºi NATO. Cu toate acestea,
pentru þãrile mari, cum sunt Rusia ºi Ucraina,
eficacitatea unor astfel de cluburi poate fi pusã
sub semnul întrebãrii. În acest caz factorii interni
au o deosebitã importanþã.
Voi încheia aceastã secþiune cu o chestiune
care se referã la alocarea resurselor între diferite
scopuri. Transformarea presupune creºterea atât
a eficienþei producþiei cât ºi a eficienþei alocative,
de a uºura vechea dilemã politicã: tunuri vs. unt
(securitate vs. consum). Totuºi, s-ar putea ca acest
argument sã nu reziste când factorul timp este
neglijat, sau atunci când stocul de bunuri publice
este dezechilibrat de durerile transformãrii ºi de
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limitele Marelui Compromis (între eficienþã ºi creºterea rapidã a inegalitãþii veniturilor, care, se
echitate)9 .
înþelege, este întãritã de noile tehnologii de
informaþii. Discrepanþele crescute dintre aºa numiþii
Contextul mondial
deþinãtori ºi non-deþinãtori de cunoºtinþe au mari
ºanse sã întãreascã structurile sociale ºi sã creeze
Periplul meu prin contextul mondial pe care tensiuni; ºi inegalitãþile crescute pot împiedica
îl voi efectua în continuare poate pãrea unora ca creºterea economicã, dupã cum subliniazã ºi Banca
fiind dezechilibrat, ºi nu voi intra în discuþie cu o Mondialã.10 Ultimul atac împotriva globalizãrii, ce
astfel de evaluare. De fapt, nu este în intenþia mea poate fi detectat atât în þãrile sãrace cât ºi în cele
de a avea de-a face mai jos cu noua economie, bogate, oglindeºte efortul social intens care poate
sau, dupã cum este numitã de unii critici, cu noua duce la schimbãri de direcþie ale politicilor ºi la
paradigmã. Nu este scopul meu sã analizez ciocniri serioase.11 Sã nu uitãm cã perioada care a
impactul noilor tehnologii de informaþii care, pretind precedat primul rãzboi mondial a fost una de
unii, au revoluþionat economia americanã ºi au deschidere extremã a relaþiilor comerciale ºi a
deschis uºile celei mai lungi faze de creºtere a ciclului miºcãrii muncitoreºti, ce au fost urmate de un
de afaceri dupã cel de-a doilea rãzboi mondial. protecþionism în creºtere.12
Nu stã în intenþia mea nici sã mã ocup de procesul
Globalizarea poate duce la mari ciocniri
integrãrii în Uniunea Europeanã, de mega-firmele comerciale care, câteodatã, pot fi privite prin
care au înghiþit firmele mai mici ºi care par sã prisma lucrãrii lui Huntington Ciocnirea
controleze economia occidentalã în ultimii doi ani. Civilizaþiilor. De exemplu, nu ar trebui sã
Toate aceste procese au consecinþe asupra relaþiei subestimãm sentimentele asiaticilor ca urmare a
dintre economie ºi securitate, pentru cã ele crizei financiare care a atins Asia de Sud-Est la
înseamnã pentru unii noi praguri tehnologice ºi sfârºitul lui 1997 ºi în 1998. Mahathir Mohamad,
economice, diviziuni crescute ºi o intensificare a Prim Ministrul Malaieziei, a exprimat public, într-o
comportamentului de necooperare.
manierã foarte necizelatã, ceea ce alþi oameni de
Mã voi concentra în schimb asupra stat asiatici au exprimat mult mai moale (diplomatic),
provocãrilor aduse securitãþii ce sunt înrãdãcinate sau în spatele uºilor închise. Unul dintre punctele
în întreaga dinamicã mondialã.
de vedere foarte puternice era acela cã occidentalii
Am menþionat de câteva ori globalizarea. folosesc þãrile asiatice în încercarea lor de a le
De obicei, acest proces acoperã chestiuni colonializa din nou economic, cã presiunea
financiare ºi comerciale. Dar mai existã un spaþiu impusã de SUA ºi de FMI asupra liberalizãrii
al globalizãrii, mai puþin vizibil, dar mult mai financiare serveºte numai industriei financiare
periculos. Sã ne gândim la traficul de arme ºi droguri, (occidentale). 13 Se poate spune cã refuzul
la spãlarea de bani, la emigraþia ilegalã, etc. principalilor actori sud-coreeni de a se supune
Activitatea criminalã se extinde la nivel global ºi solicitãrilor creditorilor occidentali indicã un astfel
foloseºte mijloace sofisticate pentru a pãcãli de mod de gândire. ªi redresarea economicã a
autoritãþile statului. Multe economii în tranziþie au Malaieziei ºi relansarea spectaculoasã a producþiei
devenit medii prietenoase pentru astfel de industriale din Coreea de Sud au consolidat
activitãþi.
determinarea liderilor din aceste þãri sã gãseascã o
Globalizarea este legatã ºi de creºterea cale de a face faþã dificultãþilor fãrã a ceda
diferenþelor din interiorul þãrilor ºi dintre acestea. presiunilor.
Un raport recent al PNUD vorbeºte în mod
Efectele globalizãrii afecteazã psihologia
elocvent despre pericolele apãrute odatã cu socialã, ºi pot creºte temerile ºi resentimentele faþã
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de vecini sau faþã de cei care nu sunt ca noi;
xenofobia creºte în multe colþuri din lume, inclusiv
în Europa occidentalã. Este relevantã din acest
punct de vedere dezvoltarea partidelor de extremã
dreaptã din Austria, Elveþia ºi Danemarca.
Comentariile de mai sus ne conduc la
chestiunea fragmentãrii, fie cã ea este socialã sau
între grupuri etnice. În ziua de azi existã numeroase
exemple relevante despre presiunea economicã
legatã de fragmentare, de conflictele sociale ºi
interetnice. Un bun exemplu în Asia de Sud-Est îl
constituie Indonezia. Cineva poate veni însã ºi cu
argumentul cã greutãþile economice au alimentat
dinamica fragmentãrii ºi în Balcani.14 ªi Rusia simte
cãldura acestei tensiuni; mai pot fi date ºi alte
exemple.
Dacã am combina tensiunile sociale ºi
revoltele induse de greutãþile economice, cu
incertitudinile morale ºi axiologice, rezultatul poate
fi destul de deranjant. Într-o carte recentã în care
se ocupã de lumea occidentalã în mare, Fukuyama
vorbeºte despre Marea Depresiune15 ; cu toate
acestea, el are însã încredere cã, în cele din urmã,
societatea umanã se va reordona ca urmare a
virtuþilor ei intrinseci ºi a înclinaþiei pentru ordine ºi
auto-organizare. M-aº alãtura acestui optimism
pentru cã nu sunt atât de îngrijorat de posibilele
detururi sau dependenþe de drumuri greºite. În
schimb, aº spune cã lumea este multicolorã,
diversã, cã opiniile trebuie sã fie diferenþiate în
funcþie de circumstanþele locale.
În final m-aº opri asupra problemei
proliferãrii armelor nucleare, pentru cã ea este una
din faþetele cursei înarmãrilor. Aceasta din urmã
nu mai este apanajul exclusiv al guvernelor; ea
poate fi condusã de grupuri din interiorul þãrilor, fie
cã se luptã sã cucereascã puterea în stat, fie cã
sunt angajate în activitãþi internaþionale ilegale.
Aceastã dinamicã înceþoºeazã imaginea ºi
diminueazã capacitatea de a face faþã ameninþãrilor
în mod eficient.
Pletora noilor ameninþãri aduse securitãþii
(inclusiv bolile, epidemiile care se rãspândesc)16
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conduc guvernele sã caute mai multe acorduri de
cooperare cu partenerii cu care împãrtãºesc valori
ºi interese comune. ªi aceasta ar putea suna ca o
aserþiune banalã. Marea problemã este ce implicã
aceastã reacþie politicã naturalã pentru dinamica
viitoare a alianþelor? Vom vedea oare mai multe
blocuri principale, fie cã sunt din domeniul
comercial sau îl depãºesc pe acesta? Oare îºi va
dezvolta Uniunea Europeanã propria capacitate de
apãrare ºi ce va însemna aceasta pentru alianþa
militarã Nord Atlanticã? Dacã Euro se
autovalideazã ca o valutã puternicã se va alãtura el
Dolarului American ca o rezervã de valutã
principalã ºi cum va afecta acest lucru evoluþiile
financiare mondiale? Oare þãrile asiatice îºi vor mãri
eforturile de dezvoltare a unui comerþ intrazonal,
sau chiar îºi vor crea o Autoritate Monetarã
Asiaticã? Acestea sunt întrebãrile pe care le implicã
tratarea relaþiei dintre economie ºi securitate.
Traducere din limba englezã de
Oana-Valentina Suciu
NOTE
Vezi ºi Stanley Fischer, Reforming the international
Monetary System, The Economic Journal, vol.109,
no.459, pp.557-557
2
Încã de la începutul anilor 90 rapoartele ONU/ECE au
subliniat în mod constant natura consumatoare de timp a
schimbãrii instituþionale ºi dificultãþile inerente
transformãrii. Vezi ºi Kozul-Wright, Richard ºi Paul
Rayment, The institutional hiatus in transition economies
and its policy consequences, Cambridge Journal of
Economics, 1997, 21, pp. 641-661.
3
Rusia, unde coeficientul Gini este acum peste 60% (ca
în Brazilia), a cunoscut acest fenomen de câþiva ani
încoace, ceea ce este oarecum unic în istoria modernã. În
acest sens vezi Branko Milanovic, Income, inequality
and Poverty during the Transition fom Planned to Market
Economy, Regional and Sectoral Studies, The World
Bank, Washington DC, 1998.
4
Am încercat sã realizez o analizã mai extinsã a tendinþelor
tranziþiei într-un discurs pe care l-am prezentat la un
seminar economic NATO în 1997, la Ljubliana.
5
Vezi Joseph Stiglitz, Whither Reform, discurs þinut la
conferinþa ABCDE, World Bank, Washington DC, 1999.
ªi Stiglitz criticã aspru politicile tradiþionale de ajutorare
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în lucrarea sa The World Bank at the Millenium, The
Economic Journal, vol. 109, no. 459, pp. 577-587.
6
Pieþele financiare sunt periculoase ori de câte ori
politicile macroeconomice nu sunt puternice ºi când
instituþiile sunt instabile.
7
În acest context, cazul Chinei meritã a fi discutat. În
China controlul direct este folosit în concordanþã cu logica
unei economii funcþionale duale, fiind folosit de-a lungul
tendinþei de liberalizare economicã gradualã. .
8
Unele state asiatice (Japonia, ºi, mai târziu, Coreea de
Sud ºi Taiwanul, Singapore, etc.) sunt celebre pentru
abilitatea de a formula politici industriale de dezvoltare,
care s-au dovedit a fi pline de succes.
9
Arthur Okun, The Big Trade-off: Equality vs.
Efficiency, The Brookings Institution, Washington DC,
1975
10
Cadrul de Dezvoltare Comprehensivã (CDC) promovat
de Preºedintele Bãncii Mondiale Jim Wolfesohn reflectã
acest punct de vedere, care este în contradicþie cu cel al
lui Simon Kusnets, laureatul Premiului Nobel pentru
economie, ºi anume cã creºterea presupune ºi este însoþitã
de creºterea inegalitãþii veniturilor.
11
Vezi ºi cartea lui Edward Luttwak, Turbo-capitalism.
Winners and losers in the world economy, New York,
1999
12
Jeffrey Williamson face o analizã care aruncã o luminã
asupra acelei perioade ºi avertizeazã asupra faptului cã
globalizarea nu trebuie consideratã un proces inexorabil.
Vezi lucrarea sa Globalisation and the labour market:
using history to inform policy în Ph. Aghion and
J.Williamson: Growth, Inequality and Globalisation,
Cambridge, Cambridge University Press, 1998, pp.103201
13
Este relevant în acest sens un articol din New York
Times din 14 februarie 1999, care o citeazã pe Laura Tyson,
acum decan al Haas Scholl of Business at Berkely ºi fostã
preºedintã a Consiliului de Consilieri Economici ai
Administraþiei Clinton. În remarca citatã ea subliniazã rolul
instituþiilor financiare americane în modelarea politicii
economice externe a SUA, presiunea exercitatã asupra
economiilor asiatice de a-ºi liberaliza pieþele financiare
prematur.
14
Vezi Susan Woodward, Balkan Tragedy. Chaos and
Dissolution after the Cold War, Washington DC, The
Brookings Institution, 1995
15
Fukuyama declarã cã Una dintre cele mai mari
provocãri cãreia trebuie sã îi facã faþã democraþiile erei
informaþiei moderne la ora actualã este dacã ele pot
menþine ordinea socialã în faþa schimbãrii tehnologice ºi
economice... tendinþa democraþiilor liberale contemporane
de a cãdea pradã individualismului excesiv este probabil
cea mai mare vulnerabilitate a lor pe termen lung (Francis
Fukuyama, The Great Disruption., New York, Free
Press, pp.10)
16
Sã ne gândim numai la SIDA în Africa ºi în alte pãrþi din
lume.

DANIEL DÃIANU - Profesor de Economie la
Academia de Studii Economice din Bucureºti ºi
fost Ministru al Finanþelor (dec.97-sept.98)
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Paradigma conspiraþionistã (VIII)
GEORGE VOICU
Miza comercialã  o mizã inavuabilã,
dar adesea realã
Conspiraþionismul n-are însã o singurã
valoare de întrebuinþare. El este polivalent, fiind
bun (ºi) la alte lucruri, nu numai la crearea de
iluzii epistemice. Dacã miza lui epistemicã e nulã,
miza comercialã, în schimb, se dovedeºte în unele
cazuri substanþialã. ªi consecinþele ei nu se opresc
aici, dupã cum se va vedea în cele ce urmeazã. Ea
poate scoate din amorþealã sau din nepãsare
viziunea conspiraþionistã, o poate resuscita ºi
mobiliza la opere politice grandioase. Uneori, cine
ºtie, miza comercialã poate chiar convinge pe
cineva sã adopte viziunea conspiraþionistã (în fond,
cinicii nu lipsesc dintre conspiraþioniºti). Dar asta
este, fireºte, o purã ipotezã, dificil de verificat,
pentru a lucra direct cu ea.
Cînd spun miza comercialã, am în
vedere, desigur, succesul de piaþã pe care multe
opere de inspiraþie conspiraþionistã îl izbutesc,
unele chiar în chip spectaculos. Proliferarea
scrierilor ºi filmelor de acest soi este legatã genetic
de extinderea cantitativã a consumului de bunuri
simbolice, fenomen dependent de lãrgirea socialã
a instrucþiei medii ºi a cîmpului politic. Cîmpul de
mare producþie, pentru a folosi termenii lui Pierre
Bourdieu, presupune prin forþa lucrurilor o cotã
calitativã joasã a bunurilor rezultate. Or, producþia
literarã de serie mare (literatura de masã sau  cum
i se mai spune  paraliteratura) este chiar expresia
acestei adecvãri între cerere ºi ofertã. În acest
context, conspiraþionismul, în varianta lui artisticã
sau în cea intelectualã, are un segment însemnat
din consumatori. Piaþa a fost ºi este ºi în acest
domeniu suveranã. Scrierile destinate marelui
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consum sînt fãcute dupã anumite reguli, vizînd
accesibilitatea ºi gustul celor cãrora li se adreseazã.
În acest sens, respectul convenþiilor, cultivarea
stereotipurilor ºi a cliºeelor, a locurilor comune, a
limbii de lemn etc. sînt reguli care trebuie respectate,
pentru cã ele sînt chei cu ajutorul cãrora textul
este descifrat ºi înþeles, savurat ºi apropriat de mulþi
consumatori. Paraliteratura presupune însã ºi
respectul pentru un anumit gust public, înclinat spre
senzaþional, misterios, aventuros, paroxistic,
licenþios, paranormal, excesiv etc.; melodrama ºi
pamfletul, thriller-ul ºi blestemul, horror-ul ºi
sloganul, articolul demascator ºi cel mobilizator
º.a.m.d. sînt forme în care se toarnã conspiraþionismul. În concluzie, operele de acest gen sînt
fãcute dupã reþeta succesului comercial, pentru cã
piaþa lor nu e deloc neglijabilã.
Autorilor ºi editorilor în cauzã nu le lipseºte,
s-ar pãrea, simþul economic, judecînd dupã reuºita
afacerilor cu scrieri ºi filme inspirate de conspiraþionism. E motivul pentru care unele cãrþi ºi
periodice au tiraje impresionante. Faptul e valabil
oriunde existã economie de piaþã, unde cererea se
întîlneºte cu oferta.
În America, de exemplu, s-a creat ºi se
creeazã o mare cantitate de scrieri conspiraþioniste
numite asasinologice. Tema asasinãrii lui Kennedy
a reprezentat ºi reprezintã întruchiparea misterului,
motiv pentru unii de a fabula, de a imagina scenarii
care de care mai teribile. ªi aceasta pentru cã mulþi
americani n-au putut accepta ideea cã un ins debil
precum Lee Harvey Oswald a putut de unul singur
sã-l omoare pe preºedintele lor, John F. Kennedy,
ceea ce i-a fãcut extrem de permeabili la teorii ale
conspiraþiei, pentru cã acestea sînt mereu menite
sã lãmureascã misterul. La începutul anilor 90, un
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sondaj arãta cã 56% din americani erau convinºi
cã preºedintele Kennedy a fost victima unui complot
bine pus la punct1 , Oswald nefiind decît vîrful
iceberg-ului sau poate nici mãcar atît, ci doar un
instrument teleghidat, un soi de kamikadze
degenerat, conceput ºi fãurit astfel cu bunã ºtiinþã,
pentru a induce în eroare. În aceste condiþii, e de
înþeles de ce conspiraþionismul are o cotã bunã la
box office-ul afacerilor. Cele ºase milioane de
persoane estimate, care în fiecare an viziteazã locul
în care a fost asasinat Kennedy, reprezintã 
remarcã Daniel Pipes  o sursã considerabilã de
venit pentru Dallas.2 Pelerinajul atîtor milioane de
oameni la Dealey Plaza, locul în care a fost asasinat
preºedintele american în noiembrie 1963, avea
nevoie de servicii adecvate, inclusiv de servicii
estetico-emoþionale, ºi întreprinzãtorii n-au ezitat
sã le ofere. Un exemplu edificator: Cei care doresc
sã trãiascã asasinatul mai pe viu pot conduce o
limuzinã decapotabilã marca Lincoln Continental
de la Love Field prin Dealey Plaza, sã audã împuºcãturile cînd îºi ating þinta în locul în care a fost ucis
Kennedy ºi apoi sã accelereze spre Spitalul
Memorial.3 Tricourile, abþibildurile, fotografiile,
cãrþile ºi revistele etc. ies ºi ele în întîmpinarea
amatorilor de senzaþii ºi idei conspiraþioniste. Aºa
cã a turna un film de succes inspirat de conspiraþionism, precum JFK al lui Oliver Stone, intrã din
start într-un larg orizont al aºteptãrilor. ªi, dacã se
adaugã cã acest film a luat nu mai puþin de opt
premii Oscar, se va înþelege de ce consumatorii au
fost satisfãcuþi ºi de ce JFK a provocat, la rîndul
lui, un nou val de conspiraþionism.
Daniel Pipes apreciazã cã s-au publicat
2000 de cãrþi pe tema asasinãrii lui Kennedy în 30
de ani. Mai mult, la un moment dat, mai precis în
februarie 1992, nu mai puþin de patru cãrþi despre
asasinarea lui Kennedy au fost incluse pe listele de
best-seller-uri americane, înscrise la rubrica
«nonficþiuni», deºi ar fi putut fi greºit incluse acolo4 .
Nonficþiune vrea sã însemne, desigur, cunoaºtere
pozitivã. Iatã deci un exemplu care aratã cum
scrieri de acest gen capãtã  din raþiuni extrinseci

 certificat de onorabilitate intelectualã, ºtiinþificã.
Dar nu numai literatura ºi cinematografia
asasinologice cunosc succesul de piaþã. ªi alte
teme conspiraþioniste au cãutare. Bunãoarã, cea
referitoare la noua ordine mondialã. Cartea lui
Pat Robertson pe aceastã temã, The New World
Order, apãrutã în 1991, s-a vîndut în peste un milion
de exemplare5 , tiraj ameþitor, care propul-seazã
autorul dintr-o datã în cel mai înalt strat social.
Aºadar, conspiraþionismul se vinde bine.
ªi nu numai azi. În veacul trecut, autori conspiraþioniºti, precum Augustin de Barruel sau Lucien de
la Hodde (celebri atunci, azi uitaþi), se bucurau de
succese comerciale rãsunãtoare. Ceea ce se
întîmplã în zilele noastre pe piaþã cu literatura de
acest gen are deci istorie. ªi nu numai în America,
în Franþa, în Anglia, ci ºi în România. Prolificitatea
unui autor ca Pavel Coruþ6 , cu scrierile sale pleonastice în care e vorba de bubulii care conspirã
împotriva României, e direct legatã de cererea de
pe piaþã. Iar dacã scrierile acestui fost ofiþer de
securitate intrã în domeniul numit ficþiune, aceasta
nu înseamnã cã succesul este rezervat numai acestui
gen literar. Un autor ca Radu Theodoru, a cãrui
Românie ca o pradã se vrea  nu-i aºa?  nonfictivã, cunoaºte un succes asemãnãtor; dupã toate
indiciile, cartea a cunoscut mai multe tiraje, aducînd
un profit important autorului ºi editurii. Aºa se ºi
explicã de ce editura care a publicat-o s-a grãbit
sã tipãreascã o altã scriere a aceluiaºi autor,
Nazismul sionist, aducãtoare, pesemne, ºi ea al
unui însemnat profit; spun s-a grãbit, nu pentru
cã aceastã scriere exceleazã, ca ºi precedenta, în
delir organizat (asta era de la sine înþeles), ci
pentru cã ea este izbitor improvizatã, deficienþele
ei formale (anacolutul, improprietãþile lexicale,
dezacordurile, pleonasmul, inclusiv de idei, etc.)
sãrind pur ºi simplu în ochi. Dar o editurã care în
principiu acceptã sã publice asemenea literaturã
nu resimte neajunsul formal ca pe ceva descalificant. Protocoalele înþelepþilor Sionului, Organizaþiile secrete ºi puterea lor în secolul XX, Protocoalele de la Toronto  Naþiunile Unite contra
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creºtinismului, Miturile fondatoare ale politicii
israeliene etc. sînt cãrþi publicate, pare-se, de
aceeaºi casã editorialã. E drept cã editura în cauzã
pare sã aibã un fel de reacþie de prestigiu, uzînd 
pentru cãrþile din aceastã serie  de diverse denumiri (Alma, Alma Tip, Aurelia, Samizdat), în
vreme ce pentru cele serioase foloseºte denumirea
Antet. Bunãoarã, cartea lui Daniel Pipes despre
conspiraþie a apãrut sub acest ultim nume editorial.
Simptomatic e însã amãnuntul cã formatul ei, grafica
copertei (pe fond negru, o pecete simbolicã, pe
care sînt gravate, între altele, cuvintele: NOVUS
ORDO SECLORUM), prezentarea etc. înscriu
cartea aceasta în seria inconfundabilã pe care o
formeazã cãrþile lui Radu Theodoru. Traducerea
dezastruoasã, erorile de limbã, lipsa corecturii etc.
sînt ºi acestea elemente care permit identificarea
editorialã. Aºa se face cã Radu Theodoru ºi Daniel
Pipes apar în ochii cititorului ca fãcînd parte, vai,
din aceeaºi familie spiritualã, truc animat, desigur,
de raþiuni comerciale, dar ºi de lipsa oricãrei
deontologii editoriale. ªi editura în discuþie nu e
singura care procedeazã astfel. Sînt, apoi, ºi
periodice care se vînd bine între altele ºi pentru cã
vehiculeazã abundent teze conspiraþioniste.
România Mare sau Atac la persoanã sînt
exemple edificatoare în acest sens.
Toate acestea permit o ipotezã nouã, care,
pînã acum, apãrea implauzibilã: creatorii ºi ofertanþii
de marfã conspiraþionistã nu sînt, la rigoare, complet
sinceri sau inocenþi în profesiunea lor de credinþã
ºi în acþiunile lor intelectuale, cãci marfa e adesea
comandatã, încurajatã sã prolifereze (ºi) din afara
lor. Ei scriu astfel (ºi) pentru cã se cere, pentru cã
se vinde, nu (numai) pentru cã sînt animaþi de
irepresibile convingeri conspiraþioniste... Scrierile
lui Radu Theodoru, improvizate, repetitive,
dezlînate, departe de cerinþele formale minimale pe
care orice text trebuie sã le îndeplineascã spre a fi
tipãrit, aratã limpede cã autorul nu se respectã pe
sine, nu-ºi respectã  într-un fel  ideile, nu crede
 aºa cum pozeazã, cel puþin  în ele, din moment
ce le trateazã atît de neglijent. E, în acest caz, s-ar
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putea spune, o dovadã de inautenticitate sau de
inadecvare. Toate acestea nu înseamnã  poate 
duplicitate, ci doar cã, uneori, ºi mai ales în cazurile
notorii, Weltanschauung-ul conspiraþionist are ºi
o altã determinare, impurã.
Miza ideologicã
Miza paradigmei conspiraþiei nu se aflã,
deci, pe terenul epistemologiei, unde îºi developeazã insuficienþe izbitoare ºi unde ºansele ei
persuasive sînt nule. Cu toate acestea, iluzia
epistemicã are un rol major pentru modul de
folosire a conspiraþionismului. Cãci miza acestui
mod de a vedea lumea este una  cum deja se
poate întrevedea dupã obstinaþia cu care încearcã
sã se acrediteze social  eminamente politicã. Este
aici chiar raþiunea de a fi a acestei concepþii. Din
acest punct de vedere, conspiraþionismul  în
oricare din variantele sale teoretice  mizeazã nu
pe valoarea sa cognitivã, ci pe instrumentalizarea
sa politicã: el e un mijloc cu ajutorul cãruia sînt
urmãrite precise scopuri politice, aºa cum se va
vedea în cele ce urmeazã. Altfel spus, conspiraþionismul mizeazã pe valoarea sa ideologicã,
aceasta fiind un vehicul care duce  de multe ori în
chip insesizabil  într-o altã ordine politicã. Pînã la
ordinea politicã doritã, imaginatã ca idealã, dar nu
întotdeauna  din pricini strategice  avuabilã, este
de observat cã obsesia conspiraþionismului o
formeazã ordinea politicã realã. Mai mult,
avatarurile conspiraþioniste se consumã exclusiv în
perimetrul politicului. Iatã de ce întrebarea care se
pune cu adevãrat este aceea privitoare la
semnificaþia politicã a teoriilor care pun în centrul
lor, drept cauzã a toate cele, maºinaþiunile ascunse
ale unui grup de super-oameni.
Pentru a rãspunde la aceastã întrebare, ar
trebui pornit de la ceea ce constatasem mai
devreme: conspiraþionismul este de fiecare datã o
combinaþie imposibilã de fatalism ºi voluntarism,
ambele în exces, care n-ar putea în mod normal sã
reziste, pe care exerciþiul intelectual obiºnuit nu-l
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poate credita. Dacã totuºi rezistã în atîtea
discursuri, atunci e de presupus cã acest aliaj e
ceva mai complicat, cã are în compoziþia sa ºi alte
elemente sau cã reacþia chimicã beneficiazã de
condiþii care îl fac posibil. Dimensiunea sa afectivã
este mai importantã decît cea intelectualã. Acest
dozaj bazat pe preponderenþa ataºamentului
sentimental sau a credinþei are un important rol de
confortare psihologicã, în ciuda faptului cã viziunea
conspiraþionistã asupra lumii pare coºmarescã.
Raoul Girardet observa cã mitul Complotului
exercitã o surprinzãtoare funcþie socialã: toate
faptele, indiferent de natura lor, sînt raportate,
printr-o logicã aparent incontestabilã, la o aceeaºi
cauzalitate, unicã ºi în acelaºi timp elementarã ºi
atotcuprinzãtoare7 . Cei ce adoptã Weltanschauung-ul conspiraþionist pot astfel sã-ºi
explice existenþa rãului în lume, sã dea un sens
fenomenelor ºi astfel sã scape  cum scrie Girardet
mai departe  de cea mai tulburãtoare spaimã,
aceea a incomprehensibilului8 .
Funcþiile conspiraþionismului nu rezidã însã
doar într-o  aºa zicînd  psihoterapeuticã politicã
individualã, prin care fiinþa umanã îºi explicã
lumea pentru a se împãca apoi cu ea. Sãnãtatea
nu e decît o punte cãtre altceva, pentru cã ideea
de împãcare cu lumea e cu totul strãinã acestei
viziuni. Ontologic ºi fenomenologic, lumea rãmîne
mai departe înspãimîntãtoare, date fiind cele
afirmate despre ea, chiar dacã subiectul care o
contemplã ºi o raþionalizeazã astfel poate fi,
spiritual vorbind, întrucîtva detaºat, relaxat, senin,
chiar  de ce nu?  mîndru, fie ºi numai pentru cã a
pãtruns marele tîlc al lumii, ceea ce poate fi un motiv
solid de satisfacþie spiritualã. Dar aceastã atitudine
e departe de a echivala cu împãcarea, cu
contemplarea purã. Scopul adînc (ºi, de multe
ori, ascuns) al conspiraþionismului este, nu de a
concilia cu o lume consideratã mereu ostilã, ci de
a o schimba, mai precis de a o vindeca, de a
exorciza demonul conspiraþiei din sufletul ei. Ritul
de exorcizare presupune însã ca ideile conspiraþioniste sã capete un destin social, pentru cã ele 

ca oricare alte idei politice, dealtfel  leagã strîns
oamenii. ªi numai prin solidarizare forþa lor se poate
multiplica, ele devenind astfel resortul acþiunii
politice. E vorba, desigur, de acea acþiune politicã
menitã sã alunge, sã desfiinþeze, sã stîrpeascã
demonul conspiraþiei.
ªi lucrul acesta, dupã cum am vãzut, este
posibil. Solidaritatea se naºte din utilizarea aceloraºi
simboluri ºi criterii de evaluare, aprecieri ºi imagini,
a aceloraºi figuri retorice ºi stilistici discursive.
Pentru ca filosofia aceasta sã inspire ºi sã susþinã o
criticã atît de radicalã (exorcistã) a realitãþii, ea
trebuie sã se raporteze mereu la un model dezirabil,
ideal, sacru al acestei realitãþi. Aceastã relaþie nu e
întotdeauna evidentã în discursul conspiraþionist,
pentru cã acesta îºi deruleazã temele dupã o ordine
a urgenþei, dar ea existã în chip necesar. Politica
ºi sacrul  constatã acelaºi Girardet  ajung astfel
sã se uneascã ºi, într-o oarecare mãsurã, sã se
confunde. În arierplanul mitologiei Complotului se
dezvãluie, în cele din urmã, viziunea unei Ordini, în
sensul religios al termenului, unitarã, cucernicã,
instrument necesar pentru reuºita unei acþiuni ce
angajeazã ºi transcende destinul fiecãruia.9
În acest sens, mai este însã de observat ºi
altceva: conspiraþionismul are nu numai în structura
sa profundã, ci ºi la suprafaþã unele trãsãturi
iconolatre. Este motivul pentru care se poate susþine
cã acest mod de a vedea lumea are o formã cvasireligioasã, ba ºi un sens cvasi-religios, ºi aceasta
chiar în prim-planul ideilor sale. Cum spune un
personaj din Pendulul lui Foucault, sinarhia
stipulatã de unii conspiraþioniºti, adicã guvernarea
totalã ºi secretã a lumii, are la bazã ipoteza cã existã
un complot cosmic, un Dumnezeu, îngerii ºi
diavolii10 . Conspiraþia, infatigabilã ºi infailibilã, are
aºadar în ea ceva ce o apropie  într-un fel chinuit,
anamorfotic, totuºi evident  de un anumit tipar al
sacrului. Mai precis spus, conspiratorul omnipotent
are un fel de aurã, un fel de dimensiune simili-divinã,
statutul sãu fiind apropiat de cel al unui zeu. Un
zeu rãu, cãzut sau decãzut, dar nu din puterile sale,
ci din deontologia sa divinã. Zeul conspirator este
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asemenea unui zeu nebun. Iar boala în cauzã e una
incurabilã. Pentru a apãra lumea, e nevoie de un
exorcism special, constînd într-un fel de deicid.
Actul acesta implicã, pentru exorcist, chiar riscul
sacrificiului, pentru cã e vorba de o frapantã
inegalitate de forþe, asemãnãtoare cumva raportului
dintre David ºi Goliat. Aºadar, pe cît e de puternic
Conspiratorul, pe atît e de periculos.
Karl Popper avea probabil dreptate atunci
cînd vedea în concepþia conspiraþionistã ipostaza
secularizatã a viziunii religioase. E vorba de un
amestec inextricabil de repudiere ºi de atracþie, de
o ambivalenþã perversã. Dumnezeu a fost ºters din
discursul politic, dar urme ale Lui au rãmas, ca întrun palimpsest. În locul rãmas gol se face simþit un
semn al divinului care a fost acolo, un semn vital
pentru înþelegerea lumii, a sensului evenimentelor.
Aºa cum, dupã Homer, rãzboiul Troiei a fost
produsul conjuraþiei zeilor, aºa ºi  sã zicem 
revoluþiile de la 1989, rãzboiul din Golf sau
destrãmarea Iugoslaviei au fost, dupã conspiraþioniºtii de azi, urmãri ale unui complot urzit de fiinþe
comparabile  sub aspectul puterii de care dispun
 cu zeii vechilor greci. Deºi, odatã cu intrarea în
modernitate, zeii au fost în general repudiaþi sau
nerecunoscuþi, modelul lor a rãmas, semn cã el
rãspunde unor nevoi sau unor deprinderi. Zeii 
observa Karl Popper, analizînd ceea ce s-a
întîmplat în timpurile din urmã  au fost abandonaþi.
Dar locul a fost luat de oameni puternici sau grupuri
puternice  de oculte grupuri de presiune ale cãror
ticãloºii sînt de vinã pentru toate relele de care
suferim; aºa sînt bãtrînii înþelepþi ai Sionului,
monopoliºtii, capitaliºtii, imperialiºtii.11 În modul
de a vedea lumea al conspiraþionismului e detectabil
deci arhetipul religios, chiar ºi atunci cînd
argumentele ºi ideile conspiraþioniste sînt  cum se
întîmplã cîteodatã, sub presiunea veacului 
antireligioase. Paradigma conspiraþiei e, de aceea,
un fel de kitsch în care coexistã un pattern al
religiei ºi un pattern al secularizãrii.
Sau, poate, un fel de religie negativã, pînã
la un punct asemãnãtoare cumva mitologiei
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greceºti, pentru care stupizenia unor zei era de
notorietate. Religia conspiraþionistã este apoi, la o
primã  ºi superficialã  vedere, politeistã:
conspiratorul are  dupã cum am vãzut  multe
înfãþiºãri, multe nume, multe acþiuni, unele
contradictorii, toate indemne. Totuºi, la rigoare,
aceastã religie este  pentru a pãstra consecvenþa
în limbaj  esenþial monoteistã, pentru cã zeii au
poziþii diferite în ierarhia puterii negative (întrucîtva
ca în mitologia greacã): dumnezeul ei este aproape
mereu (chiar dacã nu întotdeauna recunoscut
deschis) Evreul (majuscula nu e deloc întîmplãtoare).
Aºadar, oricît ar pãrea de ciudat, conspiraþionismul este legat de modernitate. Adicã de
economie de piaþã ºi de democraþie, de consum
simbolic lãrgit ºi de cîmp politic extins, de tehnologii
noi ºi  într-un sens larg  de libertate. Cam aºa
cum orice medicament provoacã, pe lîngã efectele
terapeutice scontate, ºi efecte indezirabile sau
secundare, aºa ºi modernitatea are urmãri
nescontate, jenante, chiar dãunãtoare. Existã un
preþ  nu-i aºa?  pentru toate. Ceea ce nu
înseamnã cã acesta este fatalmente ridicat, cã asupra
lui nu se poate acþiona, cã nu sînt ºanse de a-l
reduce. Dincolo însã de acest aspect, este de
reþinut caracterul paradoxal al modernitãþii politice:
în descendenþa monarhiei absolute de drept divin,
o anumitã inerþie simbolicã (a modelului de
interpretare) era cumva inevitabilã. Metamorfoza
conspiraþionistã a acestui simbol þinea, la un prim
nivel, chiar de desacralizarea puterii politice, dar
ºi, totodatã, de o resacralizare (degeneratã) a
acesteia. Un asemenea moment de rãscruce,
generator de asemenea confuzii, pare a fi fost, dupã
Marcel Gauchet, Revoluþia francezã de la 1789.
Trebuie  scrie filosoful francez  o putere
omeneascã, o putere rutinierã (un pouvoir
fonctionnel), nu sacrã, o putere limitatã, nu
absolutã, pentru ca mitologia colectivã a unei
guvernãri oculte a lumii, aflatã în spatele autoritãþii
teoretice, sã se bucure de credit ºi sã se rãspîndeascã în mod larg.12 Cei ce deþin în mod real
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puterea nu sînt, se înþelege, vizibili. ªi nici secretul
lor nu este uºor de pãtruns. Nu întîmplãtor în revista
România Mare sau în revista Politica se scrie
întotdeauna Putere, aºadar cu o majusculã
simptomaticã. Puterea politicã, s-ar pãrea, nu e
ceva chiar omenesc.
În aceste condiþii, taina conspiraþiei care
dominã lumea nu poate fi dezlegatã decît de iniþiaþi,
de minþi ieºite din comun, care vãd dincolo de
ceea ce e vizibil pentru toatã lumea ºi care, prin
chiar aceastã clarviziune, pot dejuca, fie ºi numai
simbolic, planul urzit de conspirator(i). Cel ce
cultivã paradigma conspiraþiei se vede astfel autoconfortat, din moment ce el ºtie ceea ce mulþi
nici mãcar nu pot bãnui. Trufia de acest tip, detectabilã adesea, dupã cum s-a vãzut în paginile
anterioare, se completeazã mai mereu cu trufia
faptei: a spune adevãrul despre secretul lumii
noastre ar fi în sine un act de bravurã fãrã pereche,
un act de invidiabilã vitejie, de neîntrecut eroism.
Faptul acesta ar implica riscuri enorme, pe care
autorii discursului în cauzã ºi le asumã deschis, pe
care chiar le declamã provocator. Aºa se face cã
se ajunge frecvent la o retoricã în care figura
sacrificiului e definitorie. Într-o lume polarã, în care
Binele ºi Rãul se confruntã  într-un prim stadiu 
doar simbolic, prin cuvînt, dar acut, fãrã ºansa
compromisului (nici mãcar pentru o efemerã  dar
binevenitã  pauzã), ajungîndu-se astfel  într-un
alt stadiu  la un rãzboi total, se înþelege cine anume
acceptã ºi practicã jertfa. Animat de dorinþa irepresibilã de a spune adevãrul, ceea ce înseamnã
sfidarea zeului conspirator ºi ceea ce echivaleazã
fiziceºte cu confruntarea sacrificialã, autorul
discursului conspiraþionist se pretinde cu desãvîrºire
bun ºi clameazã cã acþioneazã în sensul binelui
general. Cel ce spune adevãrul despre conspiraþia care dominã lumea apare astfel ca un fel de
eliberator, de mîntuitor, deocamdatã doar prin
cuvînt (care îndeamnã însã mereu la faptã). Pe
scurt, el pretinde a avea o misiune de tip christic.
Demascatorul zeului rãu e ºi el un fel de zeu (sau,
poate, semizeu), dar unul bun. El ar putea fi  ºi

aºa se ºi pretinde cîteodatã  chiar Salvatorul.
Iar cînd nu se crede aºa, se pretinde un profet al
Salvatorului. Iatã deci cã analogia între viziunea
conspiraþionistã ºi gîndirea religioasã se cuvine din
nou luatã în calcul.
Pentru a vedea ºi mai bine semnificaþia
politicã a viziunii conspiraþioniste, ar mai trebui
observat ceva. Anume e vorba de faptul cã teoriile
acestea au, se poate vedea cu ochiul liber, o
dimensiune eticistã frapantã. Atitudinea moralistã
pare resortul lor esenþial, singura energie care le
pune ºi le susþine tenace în miºcare. Curios e însã
faptul cã moralismul acestor teorii intrã în
contradicþie cu teoriile înseºi, cãci el biciuieºte
crîncen ceea ce aceste teorii relevã ºi revelã
(conspiraþia incontinentã). Rareori se întîmplã  în
cazurile lui Ion Coja sau Vladimir Alexe, de
exemplu  ca teoriile acestea sã încerce sã justifice,
fie ºi minimal, conspiraþia ºi din punct de vedere
etic. Dar atunci cînd o fac, teoriile în cauzã sînt un
excelent revelator, cãci developeazã exemplar
imaginea politicã pînã atunci ascunsã. Cazul lui Ion
Coja este paradigmatic: conspiraþia ar fi un efect ºi
o cauzã a democraþiei, una condiþionînd-o pe
cealaltã. Repudierea democraþiei, pe considerente
moraliste, este concluzia logicã a întregii
demonstraþii a lui Coja. Democraþia ar fi deci mediul
de culturã al virusului conspiraþiei. Desfiinþîndu-se
democraþia, dispar ºi condiþiile de viaþã ale acestuia,
lumea, vindecatã astfel, reintrînd  sau avînd o ºansã
sã reintre  în paradisiaca Vîrstã de Aur. Iatã
cum conspiraþionismul reuºeºte sã adune, pe
teritoriul sãu, mai toate marile mituri politice ºi sã
le asambleze într-un raþionament ideologic unitar.
Conspiraþionismul, provocînd iluzia
cunoaºterii ºi a virtuþii, creeazã  devine limpede
acum  un set de credinþe, cu ajutorul cãrora o
anumitã ordine politicã existentã este evaluatã în
cei mai severi termeni critici. Nu e greu de dedus
cã aceste evaluãri pot deveni motiv pentru a
declanºa ºi orienta acþiuni politice  dacã se poate
zice aºa  dintre cele mai reale. Astfel, conspiraþionismul e creator de politicã. Mai direct spus,
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conspiraþionismul, fictiv epistemologic ºi irelevant
etic, ajuns însã în politicã, nu mai e deloc o ficþiune
ºi nici irelevant nu mai e: el modificã lumea, aceasta
luînd, cîteodatã, chipul sãu. Conspiraþionismul
poate deveni, o ºtim cu toþii din experienþã, o brutalã
realitate. Scurt, conspiraþionismul (poate) conduce
la conspiraþie. Dacã lucrurile stau în acest fel, atunci
conspiraþionismul este un ingredient esenþial al
multor ideologii politice radicale, dacã nu chiar o
ideologie politicã de sine stãtãtoare. Aºa cum 
observa, nu fãrã subtil umor, Daniel Pipes  viaþa
imitã uneori arta, astfel ºi conspiraþiile reale imitã
ideile trãsnite ale conspiraþionismului.13 Pentru cã
oricine crede cu tãrie în ceva (ºi conspiraþionismul
se coreleazã cu angajamente afective puternice,
care îndepãrteazã controlul de tip raþional ca pe
ceva subversiv) va fi tentat sã-ºi modeleze
comportamentul potrivit credinþelor sale.
Karl R. Popper a arãtat în ce împrejurãri
politice ficþiunea se transformã în realitate:
Conspiraþiile devin importante, de exemplu, ori
de cîte ori ajung la putere oameni care cred în
teoria conspiraþionalã. Iar cei care cred în mod
sincer cã ºtiu cum sã aducã raiul pe pãmînt sînt cei
mai înclinaþi sã îmbrãþiºeze teoria conspiraþionalã
ºi sã se angajeze într-o contraconspiraþie împotriva
unor conspiratori inexistenþi.14 Riscul (chiar jertfa)
se justificã prin mãreþia idealului. Bolºevicii au
ilustrat cît se poate de fidel acest Weltanschauung
politic ºi metoda de acþiune politicã adiacentã,
pentru cã ideologia politicã pe care s-au bazat
conþinea o pregnantã tezã conspiraþionistã. E de
notorietate cã atît Lenin cît ºi Stalin percepeau
realitatea astfel ºi acþionau în consecinþã.
Ceauºescu, atunci cînd, în decembrie 1989, invoca
agenturili strãine pentru a explica revolta, îºi
reprezenta conspiraþionist ceea ce se întîmpla. Dar
nu numai la extrema stîngã se petrec asemenea
convertiri ale unui mod de a vedea lumea într-un
mod de a acþiona. Hannah Arendt a demonstrat
cu strãlucire cum naziºtii procedau efectiv ca ºi
cînd lumea ar fi fost dominatã de evrei ºi ar fi avut
nevoie de o contraconspiraþie pentru a se apãra15 .
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Holocaustul s-a bazat mental pe convingerea cã
arienii au dreptul moral de a-i extermina pe evrei
sau pe þigani. Apoi, fundamentalismul islamic, în
varianta talibanã sau în cea a ayatollahului
Khomeini, miºcarea grupurilor evreieºti ultraortodoxe haredi (care vãd sionismul ca pe un
complot al lui Satana16 ) ori integrismul algerian
(inspirat iniþial nu de fundamentalismul islamic, ci
de o ideologie anarhistã, cea a lui Frantz Fanon,
expusã în cartea sa Les damnés de la terre, unde
este teoretizat ºi legitimat terorismul) º.a.m.d. sînt
moduri de a acþiona (salvaþionist în justificarea lor,
terorist în fapt) care derivã dintr-un mod
conspiraþionist de a vedea lumea.
Aºa cã exemplul democraþiei ca mediu
politic propice conspiraþiei pe care-l dãdea Ion
Coja e, categoric, o absurditate. Chiar dacã, în
anumite împrejurãri (precum cele ale rãzboiului
rece), democraþiile pot avea reflexe de acest tip
(a se vedea McCarthysmul, cu a sa vînãtoarea
de vrãjitoare ajunsã de pominã), conspiraþionismul
 înþeles atît ca act cît ºi ca fantasmã  este mult
mai prezent ºi mult mai operant în regimuri
despotice, dictatoriale sau totalitare. Nu e greu de
observat cã tiraniile se instaureazã ºi adesea chiar
guverneazã în manierã similiconspiraþionalã
(arbitrariul ºi secretul, dar ºi clandestinitatea fiind
însuºiri ale acestor guvernãri; ºtiindu-se ilegitime,
guvernãrile împrumutã reflexele conspiraþionismului), aºa cum nu e greu de dedus cã cei
tiranizaþi sînt ispitiþi de soluþia conjuraþiei. Tiraniile
ºi conspiraþiile (acestea din urmã nicidecum în
sensul ingineriei sociale infailibile, ci în sensul primar
de uzurpare a unei puteri ºi de cucerire a ei)
formeazã un cerc vicios. Exemplul multor þãri latinoamericane în care loviturile de stat sînt abundente
ar putea sã confirme.
Exemplul României nu e, istoric vorbind,
diferit. E de domeniul evidenþei cã interpretarea
conspiraþionistã a istoriei a cîºtigat tot mai mult teren
în cultura româneascã a ultimului deceniu. Deºi
paradigma aceasta are o vechime considerabilã,
fiind puternic cultivatã în anumite perioade de unele
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discursuri politice (discursul legionar, de pildã, o
ilustreazã destul de bine, ca ºi discursul antisemit;
discursul comunist  aºijderea), ea nu s-a bucurat
totuºi niciodatã de un succes social comparabil cu
cel de azi. Credibilitatea ei socialã atinge astãzi un
apogeu. (Din fericire, credibilitatea politicã a
sensibil mai redusã.) Dupã mai multe indicii, faptul
nu este fãrã legãturã cu prãbuºirea comunismului.
Nu e greu de observat cã experienþa culturalã
dobînditã sub comunism este destul de compatibilã
cu filosofia conspiraþionistã. Comunismul a
reprezentat, din acest punct de vedere, o veritabilã
culturã a conspiraþiei, care a creat, la rîndul ei,
reflexe ºi deprinderi intelectuale. În ideologia
comunistã, de pildã, teza conspiraþiei omniprezente
e adînc intricatã, fie exprimatã deschis, fie formulatã
criptic, pentru cã numai o asemenea tezã putea
demonstra solidaritatea dinlãuntrul unei clase
sociale ºi, mai ales, lupta de clasã; numai aºa putea
justifica teoretic, nu fãrã cinism, revoluþia
comunistã ºi, apoi, dictatura proletarã. Mai mult,
ideea aceasta este la ea acasã în practicile politice
ale regimului comunist (e binecunoscutã opacitatea
de facturã conspirativã care caracteriza luarea
deciziilor politice majore într-un regim comunist).
În consecinþã, dupã prãbuºirea comunismului, în
condiþiile libertãþii de expresie, aceastã culturã a
secretului s-a putut exprima intelectual ºi rãspîndi
cu uºurinþã, cu atît mai mult cu cît gãsea o
sensibilitate publicã afinã, foarte receptivã la un
asemenea tip de viziune asupra lumii. Mai mult,
dacã avem în vedere cã una din temele favorite ale
discursului conspiraþionist actual este chiar cea a
revoluþiilor anticomuniste din 1989, atunci relaþia
devine ceva mai inteligibilã. E lesne de dedus cã
pentru cei mai mulþi (nu însã pentru toþi) din autorii
discursului conspiraþionist, regimurile comuniste din
Europa orientalã aveau nu numai legitimitate deplinã
dar ºi solide garanþii de stabilitate politicã, situaþie
care excludea ruptura de tip revoluþionar; este
motivul pentru care cauza prãbuºirii lor nu poate fi
conceputã, potrivit paradigmei conspiraþionale,
decît în exteriorul regimurilor respective, ea luînd

forma unei uneltiri savant orchestrate pentru a crea
o altã percepþie, înºelãtoare.
Dacã revoluþiile din 1989 inspirã masiv
gîndirea conspiraþionalã, faptul s-ar putea explica
deci (ºi) prin aceea cã urmãrile acestor rupturi
politice sînt încã în plinã derulare. Altminteri,
gîndirea conspiraþionalã ºtie cã, în general, toate
revoluþiile (de la revoluþia francezã din 1789 la
revoluþia bolºevicã) sînt produsul conspiraþiilor.
Revoluþiile sînt, deci, din perspectivã conspiraþionistã, proba cea mai elocventã a rolului crucial
al conspiraþiei în istorie. Conspiraþionismul nu pare
însã deranjat cînd, la rîndul lui, propune revoluþia
ca mijloc cu ajutorul cãruia îºi poate realiza
proiectul politic. Deºi în perspectiva conspiraþionistã
conceptul de revoluþie dezirabilã e destul de confuz,
se poate totuºi bãnui cã e vorba de un concept
apropiat celui de revoluþie conservatoare.
Dar nu numai revoluþiile ar confirma tezele
conspiraþioniste. Globalizarea, mondializarea,
conflictele din Balcani, doctrina drepturilor omului
sau cea a drepturilor minoritãþilor etc., etc., totul
ar cãpãta sensul adevãrului numai atunci cînd e
supus interpretãrii conspirologilor intransigenþi.
Viziunea aceasta proiecteazã deci asupra tuturor
faptelor politice semnificative sensul puternic
conturat, greu, univoc al acþiunii conspiraþionale
susþinute ºi coerente.
Dealtfel, pînã la un punct, aºa se ºi explicã,
adicã prin mediul de culturã politicã de pînã mai
ieri din România, înflorirea teoriilor conspiraþioniste astãzi. Evident, aceasta nu e pricinuitã doar
de reziduurile fantasmelor care bîntuiau atunci
minþile multora. Sînt, dupã schimbarea politicã din
1989, ºi condiþii proprii post-comunismului
românesc care se dovedesc propice eflorescenþei
conspiraþioniste. Conspiraþionismul justificã
insuccesul, îl explicã: atribuindu-l unei instanþe
exterioare, el inocenteazã Conspiraþia [ ] a
fãcut vogã la români, poate ºi pentru cã aceasta
este expresia neputinþei personale ºi a colectivitãþii
ce ºi-o asumã. Conspiraþia  observa cu agerime
Doru Pop  scuzã orice slãbiciune ºi orice eºec
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este pus pe seama «satanicului Altul». Fãrã
îndoialã cã acest mecanism psihologic poate sta la
baza multor conspiraþionisme din ziua de azi.
Conspiraþionismul raþionalizeazã aºadar înfrîngerea, dîndu-i un sens suportabil psihologiceºte: în
faþa zeului cel rãu, ce ºanse poþi avea tu, muritorul?!
Paradigma conspiraþiei unge rãnile, mîngîie sufletul,
compenseazã disonanþa. Ea are, s-ar zice, un efect
terapeutic. Dar ea nu este, în fapt, decît un paliativ.
Dar nu-i numai atît. Schimbãrile sociale
ample ºi rapizi sînt în sine un teren extrem de fertil
pentru cultura conspiraþiei, chiar ºi-n situaþia în care
ele antreneazã ºi evidente efecte benefice (nu numai
politice, ci ºi economice, sociale, culturale etc.).
Aºa se explicã de ce paradigma conspiraþiei îºi are
fanii ei peste tot în lume, ºi-n Occident ºi în þãrile
Europei centrale în care reforma s-a desfãºurat ºi
se desfãºoarã cu succes. Schimbãrile rapide
întîmpinã, cultural vorbind, rezistenþe. Cu atît mai
mari sînt acestea cu cît sensul schimbãrilor e
departe de promisiunile actorilor politici care le
animã, cînd eºecul devine o regulã, cînd aºteptãrile
create sînt înºelate. Nu e greu de vãzut cã, într-o
asemenea situaþie, conspiraþionismul se crede
verificat nemijlocit de ceea ce se întîmplã. Miturile
 scria Raoul Girardet  se afirmã mai clar, se
impun mai intens, îºi manifestã cu violenþã forþa lor
de atracþie îndeosebi în «perioadele critice».18
Conceperea miturilor ca rãspunsuri la ameninþãri,
ca reacþii de apãrare, ca proiecþii ale neliniºtilor
sociale are deja o vastã bibliografie (a se vedea,
bunãoarã, studiile lui Roger Bastide).
Or, situaþia din România de astãzi e cum
nu se poate mai prielnicã înfloririi mitului conspiraþiei
ºi, pe cale de consecinþã, ideologizãrii politice a
conspiraþiei. ªi sînt forþe ºi politicieni care depun
strãdanii mari în acest sens. Succesul paradigmei
conspiraþiei e deocamdatã mai mult de stimã (de
piaþã) în faþa unui public confuzionat, dar sînt indicii
cã el poate deveni ºi politic. Mineriadele, diverse
forme ale protestului social (blocarea drumurilor,
a gãrilor, vandalizarea unei prefecturi etc.) ºi mai
ales raþionalizarea contestaþiei (este obsesivã 
17
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în rîndul populaþiei, dar ºi al multor partide  cã
situaþia economicã a uneia sau alteia dintre unitãþile
economice este rea pentru cã se vrea sã fie astfel)
atestã cã interpretarea conspiraþionistã poate deveni
operaþionalã. Iar acestea au reflexul lor politic:
ascensiunea în sondaje a PRM-ului ºi a liderului
sãu este legatã (ºi) de discursul de demonizare a
ordinii politice democratice pe care-l practicã
revistele România Mare ºi Politica. Desigur,
comparativ cu ceea ce se întîmplã în alte þãri, situaþia
actualã din România poate fi apreciatã ca fiind sub
(oarece) control. Pentru cã, de pildã, cele petrecute în fosta Iugoslavie în anii 90 aratã limpede cît
pericol se aflã în viziunea conspiraþionistã.
Evenimentele care au însîngerat fosta federaþie
iugoslavã în aceºti ani au avut (ºi) o determinare
ideologicã de acest fel. Nu e un secret pentru nimeni
cã oficialitãþile de la Belgrad ºi-au motivat deciziile
politice cu argumente conspiraþioniste (acuzate
fiind de complot împotriva Serbiei ºi a sîrbilor
cînd Germania cînd NATO, cînd francmasoneria
cînd SUA etc., cînd toate laolaltã, în conivenþã cu
slovenii, croaþii, bosniacii sau albanezii musulmani
etc.), care au creat puternice sentimente de frustrare
ce au împins societatea sîrbã la opþiuni catastrofale.
E de presupus cã, în absenþa acestei paranoice
culturi a conspiraþiei, care a fost combustia violenþei,
cãci a conferit resentimentului, pornirii vindicative,
spiritului de revanºã, intoleranþei º.a.m.d. un soi de
nobleþe, pentru cã toate acestea au luat  prin
convertire frauduloasã  chipul demnitãþii,
eroismului, sacrificiului etc., Serbia n-ar fi
cunoscut grava decãdere moralã. Interesant este
cã pentru multe medii intelectuale ºi politice
româneºti modelul sîrb de soluþionare a
problemelor inter-etnice ºi de confruntare arþãgoasã cu Occidentul se bucurã de o consideraþie
absolut specialã, luînd adesea forma elogiului total.
Drept urmare, demonizarea Occidentului pe
considerente conspiraþioniste este ºi ea o practicã
discursivã destul de frecventã. ªi cum (ºi) aici
acþioneazã imperativul conspiraþioniºti din toate
þãrile, uniþi-vã!, conspiromanii români se vãd
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adesea confirmaþi din cele mai neaºteptate pãrþi19 .
Ceea ce-i caracterizeazã pe toþi aceºti conspirologi
este lectura selectivã a evenimentelor ºi a realitãþii,
în cadrul cãreia purificarea etnicã, gropile comune
din Kosovo, atrocitãþile din Bosnia sau de la
Vucovar etc. pur ºi simplu nu existã. Pentru ei
existã numai ceea ce pare sã confirme paradigma
conspiraþiei.
Sînt deci destule indicii cã societãþile postcomuniste sînt mult mai vulnerabile la virusul
conspiraþionist decît societãþile democratice
occidentale. Desigur, aºa cum am arãtat, ºi în
Occident existã subculturi ale conspiraþiei, care,
uneori, prolifereazã endemic, dar acestea sînt
departe de a reprezenta vreo ameninþare realã
pentru sistemele democratice respective.
Popularitatea conspiraþionismului în þãri cu veche
democraþie are o altã mizã decît în þãrile foste
comuniste. În Occident teoriile conspiraþiei au
îndeobºte o valoare spectacularã ºi, de aici,
comercialã, nu însã ºi o valoare instrumentalã în
plan politic. Daniel Pipes scria cu îndreptãþire:
Teoriile conspiraþiei mondiale ºi-au pierdut
importanþa operaþionalã în Europa occidentalã ºi
în America de Nord din 1945.20 Or, cum evalua
acelaºi cercetãtor mai departe: Nu se poate spune
acelaºi lucru despre statele din estul Europei, cãci
popoarele îndoctrinate cu teorii ale conspiraþiei nu
renunþã uºor la prejudecãþile lor.21
De-ar fi numai atît, ar fi, totuºi, bine. Cultura
democraticã (în sens larg) a românilor, plinã de
carenþe, încurajatã sã fie astfel deseori chiar de
prestigioase medii intelectuale ºi academice, dar ºi
de conivenþele (inclusiv reprezentãrile, deprinderile)
multora cu trecutul totalitar, trebuie desigur luatã în
calcul atunci cînd vrem sã explicãm succesul
conspiraþionismului ca ideologie, pentru cã lipsa de
discernãmînt politic e în fond cea care face ca
aceastã ideologie sã prolifereze sociologic. Trecutul
politic apropiat nu explicã singur acest fenomen.
Epidemia conspiraþionistã din România de azi þine,
în mãsurã importantã, poate principalã, ºi de
imaturitatea culturii noastre, de oscilaþiile, ezitãrile,

incertitudinile, confruntãrile, tatonãrile ei istorice.
ªi imaturitatea aceasta încã existã, încã se manifestã.
Numai astfel se poate înþelege de ce orice gogoriþã
lansatã în mediile noastre intelectuale îºi gãseºte
pînã la urmã legitimitatea într-unul mãcar din
modelele culturale care circulã la noi. Acestea
sînt, potrivit modelelor istorice, puternic polarizate,
într-o adversitate totalã, pronunþat vindicativã, fapt
care face ca orice idee  oricît de strident ar fi
falsul ei  sã aibã totuºi ºanse de acreditare. La
aceste ºanse se adaugã ºi o estetizare bizarã a
discursului politic. Aºa se face cã multe instanþe
critice, chiar dintre cele recunoscute academic,
aparþinînd culturii înalte, gratificã teribilismele,
rãsplãtesc ideea trãsnitã, dar bine spusã, chit cã
e ignarã, preþuiesc expresia literarã acolo unde
importantã e exactitatea, aureoleazã originalitatea
arogantã acolo unde trebuie sã primeze informarea
exactã, premiazã iactanþa, dispreþuieºte mãsura,
etc., etc. Moralismul are ºi el un cuvînt de spus
acolo unde are sens doar judecata deontologicã.
Pe scurt, prea des se întîmplã ca lucrurile sã fie
evaluate cu criterii improprii. Faptul nu poate sã
nu fie pus în legãturã cu slaba apropriere a valorilor
democraþiei de cãtre cultura românã de-a lungul
istoriei ei moderne.
Conspiraþionismul nu urmãreºte doar
confortarea psihologicã a unui grup social, ci ºi,
aºa cum am arãtat, împingerea lui la acþiune politicã.
A nu se uita cã viziunea conspiraþionistã nu
îndeamnã la contemplaþie sau la pasivitate, pentru
cã ea nu se poate împãca cu lumea aºa cum e. Iar
sensul acþiunii politice scontate este în mod evident
opus democraþiei. Proiectul politic antidemocratic,
deºi în general latent, chiar tulbure, formeazã totuºi
veritabila mizã a oricãrui conspiraþionism. E motivul
pentru care ceea ce se întîmplã acum cu viziunea
conspiraþiei în cultura românã se apropie mai mult
de ideologie decît de mitologie (pentru care atitudinea contemplativã e esenþialã), chiar dacã forma
fantastã  ºi, deocamdatã, lipsa de finalitate practicã
 a multor conspiraþionisme ar pãrea sã trãdeze o
gratuitate politicã. Sursa ei mitologicã e, fãrã
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îndoialã, importantã, fãrã ca aceasta sã fie singura.
Morfologia conspiraþionistã aratã însã limpede cã
avem de-a face cu o îmbogãþire continuã a
argumentelor, toate selectate ºi orientate politic,
astfel menite sã creeze un teribil eºafodaj antidemocratic ca resort pentru acþiunea politicã. Conspiraþionismul  cum s-ar spune  se împrospãteazã
mereu, se dovedeºte receptiv la tot ceea ce pare
sã-l susþinã, chiar dacã forma lui rãmîne, aparent,
arhaicã. Ceea ce conteazã însã de fiecare datã este
imperativul politic, pe care-l presupune mereu ºi
pentru argumentarea cãruia are nevoie de aceastã
deschidere. De aceea se poate spune cã miza
realã a conspiraþionismului în România de astãzi
este una ideologicã. ªi de aceea se mai poate spune
cã, în România de astãzi, conspiraþionismul este în
primul rînd o ideologie politicã. O ideologie al cãrei
proiect este destul de nebulos, dar nu într-atît încît
sã nu se vadã cã e vorba de o societate închisã,
autarhistã ºi autoritaristã, care-ºi face din izolarea
societãþii ºi din controlul indivizilor principalele
mijloace de carantinã politicã în vederea
exorcizãrii demonului reprezentat de Conspiraþie.
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Conservatorisme în spaþiile
româneºti
ALINA MUNGIU-PIPPIDI
O analizã a reflecþiei
politice româneºti de dupã 1989,
atîta cît existã, ar fi extrem de
dezirabilã. Ca întotdeauna însã,
ar fi de dorit sã o facã cineva din
afarã, un strãin sau mãcar un
rezident în afara hotarelor
noastre, într-atît discuþia
profesionalã la noi se învenineazã
ºi nu reuºeºte sã menþinã
standardul academic. Aceastã
soartã, fãrã îndoialã, o va avea
ºi încercarea parþialã a Mihaelei
Miroiu de a propune o astfel de
reflecþie, datoritã atacului dur 
deºi în termeni perfect urbani 
la cîteva monumente
contemporane, propensiunea
pentru liberalismul conservator al
elitei noastre intelectuale ºi puþina
ei înclinaþie cãtre democraþie,
exemplificatã în teza de mare
succes  ºi aproape deloc
contestatã  a votului cenzitar ca
soluþie la problemele României.
Societatea Retro este
alcãtuitã din cîteva eseuri care,
deºi sînt legate ºi tematic ºi ca
abordare, nu au unitatea de stil a
unui volum conceput pe o singurã

idee. Din acest motiv sarcina
cuiva care ar vrea sã treacã în
revistã tot ce cuprinde aceastã
carte e dificilã. Cer ca atare
îngãduinþa cititorului de a nu mã
opri decît la aspectele din acest
volum care vor stîrni cele mai
mari controverse, adicã cele care
circumscriu spaþiul reflecþiei
politice eseistice ºi jurnalistice
româneºti, ºi nu la partea de
antropologie socialã (femeile,
sãrãcia), deºi sînt extrem de
interesante ºi vii. Mihaela Miroiu
propune cîteva lucruri care nu
pot rãmîne ne-controversate, ºi
acestea fac obiectul acestui text.
1. trebuie lãrgitã definiþia
conservatorismului din teoria
politicã, pentru a include
conservatorismul etatistcolectivist din spaþiul postcomunist.
Îndrãznealã maximã.
Mai propune omul revizuiri
minore, dar nici chiar aºa!
Argumentarea se rezumã la
acceptarea definiþiei mai largi a
conservatorismului (relativ la un
spaþiu de referinþã) faþã de cea
îngustã (un anume curent pe care
Mihaela Miroiu, Societatea îl identificãm cu anumiþi autori din
Retro, Bucureºti, Editura Trei, sec. XVIII-XX). Sînt douã
probleme aici, vizibile: unu, dacã
1999
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într-adevãr toate miºcãrile
definite drept conservatoare au
mai multe elemente în comun
decît diferite, deci justificã
aceastã definiþie, ºi, doi, dacã
pentru ideologia post-comunistã
într-adevãr nu existã un termen
mai potrivit ºi e nevoie sã
recurgem la acesta. Sã o iau
invers: nu existã un termen
potrivit pentru ideologia
partidelor post-comuniste, deºi
multe s-au încercat (alianþa roºiebrunã, etc.). Unu, ponderea
elementelor în comun faþã de cele
care despart conservatorismul în
dreapta ºi stînga nu e mai mare,
deºi ar fi greu de spus cum e.
Confuzia din spaþiul postcomunist duce la contestãri
frecvente ale concluziei lui
Bobbio cã stînga-dreapta rãmîne
distincþia validã ºi astãzi, dar oare
avem destulã distanþã faþã de
spaþiul post-comunist pentru a ne
da seama de acest lucru? Nu
existã riscul, judecînd la doar
cîþiva ani de la invenþia politicii
sã confundãm un fenomen
tranzitoriu cu o schimbare majorã
de paradigmã? Nu cã Mihaela
Miroiu e singura în aceastã
direcþie: cei care vor fi indignaþi
de clasificarea ei prea îndrãzneaþã
sã parcurgã literatura din ce în ce
mai mare consacratã celei de a
treia cãi, care insinueazã ceva
similar, anume cã tradiþionalismul
se gãseºte ºi la stînga ºi la
dreapta, ºi progresul vine din
izolarea sa. Sã vinã progresul din
asta, sau mai curînd anihilarea
distincþiei stînga-dreapta, deci a
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politicii aºa cum o ºtim? Rãmîne
de vãzut: pînã atunci e util sã
punem semnul egal între
conservatorismul în sens larg ºi
tradiþionalism.
2. (teza majorã a cãrþii)
la ora aceasta cele mai influente
orientãri ideologice din România
sînt conservatoare, în sensul de
la pct. 1, adicã de la postcomunism la Noua Dreaptã.
Dezagreabilã tovãrãºie, în care
nici unul dintre parteneri nu are
cum sã se simtã fericit plasat! Cu
toate acestea, dacã întoarcem
invers aceastã afirmaþie, adicã: la
ora aceasta stînga veritabilã,
liberalã în sens american,
preocupatã de o justiþie socialã
de tip rawlsian, de repararea
nedreptãþilor istorice faþã de
minoritãþi, etc., e într-o minoritate
absolutã, ea devine ºi mai clarã.
O analizã a ideologiei partidelor
parlamentare nu poate decît sã
susþinã aceastã idee. Justiþia
socialã nu preocupã pe nimeni în
România, cei care sînt ocupaþi sã
subvenþioneze sectorul de stat, ca
ºi cei care au grija  onorantã 
de a restitui imobile confiscate de
comuniºti  o fac în virtutea unui
ideal politic, nu social. Analize de
politici sociale precedente acestei
cãrþi, una realizatã de Miheal
Miroiu cu alþi autori (Starea de
fapt), alta realizatã de Cãtãlin ºi
Elena Zamfir, aratã cã e suficient
sã urmãrim redistribuþia bugetarã
pentru a proba aceastã afirmaþie:
elita politicã are o orientare de
stînga la fel de primitivã ca ºi
electoratul, adicã una colectivistã
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ºi etatistã, nu una contemporanã.
De asemenea orientãri specific
tradiþionaliste (de la antifeminism
la antisemitism, ca sã nu mai
vorbim de atitudinea faþã de
þigani) sînt comune acestor
pseudoideologii. Un singur
exemplu, frapant: atitudinea faþã
de statutul de bisericã ortodoxã
ca bisericã naþionalã, care a
arãtat cã stînga noastrã e
tradiþionalistã, cum susþine
Mihaela Miroiu (altfel, ar fi
secularistã). Atitudinea faþã de
aceastã problemã e un bun
indicator al clivajului real, care
este tradiþionaliºtinetradiþionaliºti. Din toate tezele cãrþii, cea
cã orientarea tradiþionalistã este
predominantã mi se pare
indiscutabil justã ºi inatacabilã.
De altfel, cîteva cercetãri empirice în curs vor documenta, am
convingerea, aceastã idee.
3.liberalism-conservatorismul nostru autohton e rãu,
pentru cã hrãneºte, transpus la
noi, marginalizarea sau
nerezolvarea marginalizãrii deja
existente a unor grupuri de
oameni; e însã criptoconservatorism, pentru cã se
raporteazã la o realitate socialã
occidentalã, nu româneascã .
Sã le luãm pe rînd. Da,
se raporteazã la o realitate socialã
occidentalã  sã admitem. Toþi
cei care se viseazã liberalconservatori la noi  m-am
considerat în secret totdeauna în
aceastã tabãrã  nu se
raporteazã la societatea noastrã,
ci la una idealã. Poþi fi liberal
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conservator în România? Grea
întrebare. Trebuie o tradiþie de
care sã te legi, ºi aceasta nu
poate fi decît cea pro-europeanã,
singura mai apropiatã ideologic.
La rîndul ei aceasta e foarte
variatã, simpatizez mai curînd cu
anti-clericalismul lui Lovinescu
decît cu europenismul lui Motru,
dar parcã ai de unde alege mult?
Nu exclud cã Mihaela Miroiu
are dreptate ºi aceastã orientare
aratã odatã în plus cã ideologii
auto-aleºi ai României (noi adicã)
suferã, înainte de a fi plasaþi pe
axa stînga-dreapta de o
inadecvare considerabilã la
spaþiul autohton, ºi mai ales  aici
ea nu o spune pe faþã, dar e una
dintre subînþelesurile cu
consecinþele cele mai importante
 de o lipsã de curiozitate ºi de
compasiune faþã de societatea
româneascã ºi de marginalii ei,
care sînt enorm de mulþi ºi de
multe feluri. Mihaela Miroiu are
capacitatea de a compãtimi,
ceea ce e evident din capitolul
consacrat sãrãciei  o capacitate
excepþional de rar întîlnitã la
intelectualii români, ºi care nu are
nimic de a face cu capacitãþile
intelectuale ale cuiva. Este o
însuºire pur umanã, dar una de
importanþã excepþionalã ºi întrun asemenea demers, cum este
cartea de faþã. Incapacitatea de
a simþi compasiune faþã de
categorii sau oameni defavorizaþi,
indiferent de atributele morale ale
acestora, închide în mod evident
spectrul de sensibilitate al cuiva.
O categorie afectivã devine aici
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una intelectualã pe nesimþite: numi pasã de sãraci, deci problema
sãracilor nu existã. Nu voi citi
niciodatã statistici care sã arate
cã femeile de fapt o duc mai prost
ca bãrbaþii doar pentru cã sînt
femei, pentru cã nu mã
intereseazã problema femeii. ªi
aºa mai departe...
Liberalism-conservatorismul
nostru n-are cum sã fie nici
adecvat, nici inadecvat. El nu
existã decît ca dorinþã a noastrã
de a fi anglo-saxoni (ce sã
facem? existã ºi dorinþe mai
absurde, ºi mai rele ca asta), deºi
recunosc cã unii pot fi iritaþi de
traducerea masivã de autori
liberali-conservatori. Pentru a
exista ca miºcare intelectualã ar
trebui sã existe o miºcare
intelectualã, ori noi ne aflãm în
stadiul în care ne strãduim sã
atingem standardele minimale ale
unei discuþii de teorie politicã (de
ºtiinþã politicã nici nu face sã
vorbim, deocamdatã). Dacã se
vorbeºte de Hayek mai mult
decît de Rawls deocamdatã e ºi
pentru cã Hayek a mult mai
accesibil ca autor. Pe mãsurã ce
ne vom maturiza o sã mai vorbim
ºi despre alþii. Deocamdatã,
sîntem aºa de neofiþi ( un singur
reper: sã comparãm cîte articole
în refereed journals au publicat
cei care scriu teorie politicã în
toatã România faþã de cei care
scriu în Ungaria, ºi ne vom lãmuri
pe loc unde sîntem; cine citeºte,
din distracþie, ºi publicitatea din
The Economist, cum fac eu prin
aeroporturi va afla cã fãrã cinci

articole în refereed journals
(evident, nu în România) nu te
poþi angaja nici la catedra de
ºtiinþe politice a Universitãþii din
Kuweit, aflatã în mari angajãri
altfel). Încã o datã, cred cã
orientarea noastrã ideologicã
poartã amprenta tranziþiei, ºi ea
nu e definitivã, cel puþin pentru
generaþiile tinere. O sã trecem ºi
de etichetãrile simpliste de azi
(folosim termenii de social
democrat sau liberal ca pe niºte
ciocane, nu concepte) ºi o sã
devenim poate teoreticieni mai
rafinaþi. Sigur însã capacitatea
noastrã de compasiune ºi
simpatie umanã nu va creºte în
acelaºi ritm, ºi asta e trist, întradevãr.
4. Elitismul e imoral
dacã devine anti-democratic, ca
în unele teze promovate de Horia
Roman Patapievici în Politice,
cum ar fi restrîngerea dreptului de
vot la cei educaþi, critica durã a
corectitudinii politice etc.
Sã le luãm din nou la rînd. Unu,
perfect adevãrat, elitismul e
imoral dacã devine antidemocratic. Ideea votului
cenzitar nu i-a aparþinut lui
Patapievici: ea s-a nãscut în 1990
ºi a fost întreþinutã ani de zile.
Deºi am fost întotdeauna contra
votului cenzitar, din primele
discuþii, mã simt totuºi
responsabilã pentru afirmaþii ca
ale lui Horia Patapievici, pentru
cã, între alþii ºi mai mult ca ei, am
documentat cu dovezi faptul cã
multor români nu le pasã de
politicã, vor un singur partid,
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voteazã o Constituþie fãrã sã ºtie
ce voteazã, etc. Din acest punct
de vedere izbucnirea lui
Patapievici e justificatã, ºi în plan
istoric ºi în plan contemporan: e
greu de acceptat cã românii sînt
o naþie subdezvoltatã, dar trebuie
sã avem dreptul de a spune asta
de faþã, chiar cu furia urii de sine
de la Patapievici, ºi pentru dreptul
lui de a se urî pe sine ºi pe noi
sîntem pentru, cred, mulþi, cum a
arãtat criza candidaturii lui
recente. Fiecare reacþioneazã
cum îi e firea: Mihaela Miroiu
compãtimeºte, Horia Patapievici
bruftuieºte pe cine nu se ridicã la
înãlþimea idealurilor lui exigente
ºi autoexigente. De asemenea
afirmaþia cã România s-a
dezvoltat cît de cît ºi datoritã
faptului cã a avut mult timp un vot
cenzitar e discutabilã, dar nu e
nimic imoral în ea. Cazul apare
atunci cînd se ajunge la afirmaþia
Cred cu convingere cã garanþia
progresului în România este votul
cenzitar. România va evolua
numai în mãsura în care popurul,
misera plebs, nu va avea acces
direct la decizie. (Politice).
Intelectualilor nu le-a
plãcut niciodatã poporul, ºi
adesea l-au considerat masã.
(vezi excelenta trecere în revistã
a lui...) Din acest punct de
vedere, Patapievici e moºtenitorul unei tradiþii solide, de la
Ortega la Ezra Pound, de la T.S.
Eliot pînã chiar la Tocqueville.
Desigur însã cã asemenea idei
sînt antidemocratice: ele au izvorît
dintr-un context însã, ºi nu cred
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cã toatã opera lui Patapievici se
poate reduce la asemenea idei.
Este ciudat însã cã au trezit puþine
reacþii contrare  pînã acum 
ceea ce aratã cã asemenea
reflecþii corespund de fapt unui
curent intelectual la noi. Acesta
e un lucru îngrijorãtor, ºi aratã o
inadecvare la realitate mai mare
decît precedentele. Una peste
alta, asemenea idei þin de
teribilismul unei perioade
imature. Dar într-adevãr ele
trebuie sã stîrneascã reacþii, ºi e
sãnãtos ca lucrul acesta sã se
întîmple.
Cazul devine însã
dosar  cînd se ajunge la
povestea corectitudinii politice.
Ca ºi justiþia socialã, corectitudinea politicã e prost înþeleasã
în România ºi mediatã de liberali
dogmatici, deseori salarizaþi ca sã
fie liberali de varii instituþii de
stînga. Antipatia faþã de
corectitudinea politicã de la noi
provine dintr-o combinaþie de
neînþelegere, care duce la refuzul
unor întregi categorii de
probleme ºi o sfîntã oroare de
dogmatismul de stînga cu care sau confruntat universitãþile
americane ºi care e de sorginte
totalitarã în mod indiscutabil. Dar
a lãsa sã creascã neînþelegerea
aici ºi a ne transforma în douã
tabere n-are sens: libertatea
cuvîntului, apãratã de
Patapievici, ºi repararea unor
nedreptãþi prin discriminare
pozitivã, apãratã de Mihaela
Miroiu nu sînt într-o contradicþie!
Am fost martora unei ºedinþe de
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demascare a studenþilor de la
Harvard a profesorului meu în
1995 (celebru profesor de teorie
politicã: specialist în Burke ºi
Locke) pe motive de
corectitudine politicã ºi mi-am
amintit de ºedinþe din timpul
comunismului. Existã o parte
negativã a acestui fenomen:
profesorul meu, Harvey Mansfield, a fost recent citat în Time
cã are curajul de a scrie o carte
în care afirmã cã identitãþile de
gen nu sînt integral social
construite... dacã pentru asta a
ajuns sã-þi trebuiascã curaj, s-a
mers prea departe.
Pe de altã parte, unde e
societatea româneascã? Într-un
sistem de norme în care
discriminarea nu e numai
rãspînditã, dar acceptatã ca
normã (în 1998 într-o emisiune
Feþele schimbãrii gãzduitã de
TVR aproape toþi ºefii de gazete
din România  excepþie Cornel
Nistorescu  ºi-au exprimat
prejudecãþile faþã de þigani cu
aerul cã aceasta e norma socialã).
Nu aceasta e problema pe care
trebuie sã o rezolve intelectualii
într-o societate? Sînt sensibilã la
apãrarea libertãþii de gîndire, ºi
la fel de sensibilã la faptul cã
societatea tradiþionalistã trebuie
demantelatã, ºi anume de
intelectuali, pe ce cãi mai potrivite
se vor gãsi (ºi discriminarea
pozitivã nu se poate ocoli). În
aceastã poveste trebuie sã fim
aliaþi, ºi sã nu uitãm cã trãim în
România, nu în America.
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Aceasta e probabil concluzia cea
mai bunã la tezele provocatoare
ale Mihaelei Miroiu. Pentru a se
produce o solidarizare a
intelectualilor, un numãr de valori
comune trebuie agreate. Sã
acceptãm observaþia ei cã printre
acestea compasiunea socialã ºi
simpatia omeneascã nu ºi-au
prea gãsit locul în aceºti ani.
Totodatã sã pãstrãm deschisã o
discuþie în care nici o idee nu
trebuie interzisã, tocmai pentru
cã într-o lume intelectualã
normalã ea va fi întotdeauna
tratatã critic.
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Ce a fost Fascismul ?
MIHAI CHIOVEANU
...poate cã într-o zi cineva va reuºi sã formuleze
o definiþie universalã a fascismului ºi sã-i identifice,
pe fasciºti, pentru noi însã ziua aceea este încã departe

Istvan Deak

Lucrarea lui Armin
Heinen, Die Legion Erzengel
Michael in Rumanien
(Munchen 1986), reprezintã, în
mod indubitabil, cea mai solidã
monografie dedicatã pânã acum
fascismului românesc. La origini
tezã de doctorat a autorului,
studiul de faþã, apãrut recent în
Colecþia Istorie, coordonatã de
Sorin Antohi, a prestigioasei
edituri Humanitas, se numãrã
totodatã printre puþinele ce
reuºesc o îmbinare perfectã a
tendinþelor dominante în
istoriografia occidentalã a anilor
80, preocupatã de fascism:
elaborarea unei paradigme a
acestuia (Tim Mason) ºi
reorientarea masivã spre studiul
cazurilor oricât de marginale ºi
atipice (Hans U. Larsen).
Considerat pânã nu
demult lacunar, datoritã analizãrii
sale exclusiv prin prisma
Armin Heinen, Legiunea
Arhanghelul Mihail. O
contribuþie la studiul
fascismului
pe
plan
internaþional. Traducere de
Cornelia ºi Delia Eºianu,
Bucureºti, Editura Humanitas,1999

popularului, misticului, religiosului
ºi inconsistentului fascism de tip
Sud-est European (Turkzynski),
dar mai ales semi-indiferenþei cu
care fusese tratat de istoriografia
comunistã, ce se limita la
aplicarea teoriei Cominternului
elaboratã de Gh. Dimitrof în
1923, la identificarea pânã la
absurd a legionarismului cu
fascismul italian ºi nazismul, ºi
tratarea Gãrzii de Fier drept
coloana a cincea a Germaniei
hitleriste - ar trebui adãugatã aici
teama persistentã a autoritãþilor
româneºti dintotdeauna de a
oferi istoricului acces neîngrãdit
la arhive, de vreme ce inclusiv
Heinen se plânge de acest lucru -,
cazul românesc se bucurã dupã
1989 de o renaºtere în plan
publicistic. Apar monografii
precum cele ale lui Francisco
Veiga ºi Dragoº Zamfirescu,
studiul clasic al lui Eugen Weber
consacrat dreptei româneºti,
capitole întregi din lucrãri precum
cele ale lui Zirgu Ornea, Leon
Volovici, Irina Livezeanu, Dan
Pavel, Sorin Alexandrescu etc.
fac referire la Garda de Fier sau
se preocupã de aspecte
definitorii ale acesteia. Asta ca sã
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nu mai vorbim de antologiile de
texte, de documentele publicate
de Institutul Naþional de Studiul
Totalitarismului, de sutele de
articole ºi eseuri apãrute în media
româneascã ºi de scrierile mai
vechi sau mai noi ale epigonilor
ºi foºtilor legionari, fie ei
codreniºti sau simiºti.
Istoric al Fascismului
internaþional ºi intelectual liberal,
Heinen îºi propune, prin excursul
sãu în marginea unei teme ce îºi
pãstreazã încã în România
sensurile explozive, sã
lãmureascã o parte din
controversele ºi sã demonteze
cliºeele legate de analizarea
fascismului, ..cel mai vag ºi
totuºi plin de semnificaþii termen
politic al secolului 20. (Stanley
G. Payne). Deºi plasat mai
curând pe poziþia nominalistului,
Heinen cautã, prin intermediul
analizei empirice, nu doar sã
evidenþieze elementele distinctive
sau anomaliile legionarismului, ci
ºi pe cele ce pot contribui la
definirea fascismului generic. Prin
focalizarea asupra fundalului
social-politic ºi cultural ºi
abordarea în perspectivã
comparativã a procesului istoric
ce a dus la apariþia fascismului în
România ºi în cazurile centrale:
Italia, Germania, Heinen
încearcã, dincolo de tipologiile
euristic folositoare: negaþii, stil,
organizare, de violenþa
manifestãrilor, carisma liderilor,
simbolurile politice quasireligioase etc., sã surprindã acel
ceva ce a atras în perioada
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interbelicã milioane de europeni
spre fascism. Sã fi fost cecitatea
generalã a epocii de care
vorbeºte Sorin Alexandrescu în
Paradoxul Român singura
responsabilã de incapacitatea
celor mai mulþi dintre aceºtia de
a vedea ceea ce era corupt ºi
vicios în natura fascismului, sau
a-i înþelege finalitatea socialpoliticã?
Solid
construitã
documentar ºi impecabilã din
punct de vedere metodologic,
lipsitã de tentaþii propagandistice
ºi de înºelãtoare neutralitate,
lucrarea de faþã se impune nu
doar prin tratarea cu solemnitate
ºi detaºare profesionalã a unuia
dintre cele mai controversate
subiecte din istoria româneascã
recentã. Ceea ce atrage însã în
primul rând atenþia este mutarea
accentului dinspre România anilor
20 spre cea a deceniului al
patrulea în explicarea succesului
repurtat de legionarism, cât ºi
înlocuirea interpretãrilor
internaþionaliste cu cele de tip
funcþionalist. Autorul reuºeºte
astfel sã evite capcanele ce au
dus în cazul lui Weber ºi Veiga la
catalogarea fascismului românesc
drept rural, în a cãrui matrice
modelul haiducului lui Bucura
Dumbravã a jucat rolul esenþial,
iar în cel al lui Renzo de Felice la
etichetarea legionarismului drept
o simplã miºcare populistã. La fel
de importantã ni se pare ºi
revizuirea tezelor lui Henry
Roberts, privitor la slãbiciunea
statului, ºi Nicholas Nagy-
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Talavera, ce exacerbeazã
fenomenul fascizãrii societãþii
româneºti, creând impresia
existenþei unui contesting
fascism la nivelul anilor 30.
Deºi acordã un spaþiu
semnificativ Sonderweg-ului
românesc ºi ia în calcul
importanþa Epocii Fascismului
aºa cum este aceasta definitã de
Ernst Nolte: militarizarea
societãþilor dupã primul Rãzboi
Mondial, masificarea vieþii
politice dupã 1918, cultura
politicã bazatã pe violenþã,
activism ºi cultul puterii, Heinen
cautã sã explice succesul Gãrzii
de Fier prin focalizarea asupra
faliei produse în societatea
româneascã dupã Marea Crizã.
Analizarea triunghiului de putere
monarh-guvern-parlament, punerea sub semnul întrebãrii a democraþiei ºi sferei politice româneºti
într-o manierã asemãnãtoare celei
uzitate recent de Hans Cristian
Maner (Parlamentarismus in
Rumanien (1930-1940). Demokratie in autoritaren umfeld,
1997), scoaterea în evidenþã a
competiþiei pentru putere dintre
partide, împinsã pânã la epuizarea ºi compromiterea oricãrei
alternative democratice, i se par
autorului a fi mult mai relevante
în înþelegerea succesului înregistrat de fascism în România
Mare. În fond, ceea ce a fãcut
posibil jocul dreptei în cazul
românesc a fost nu slãbiciunea
statului - analiza lui John Breuilly
aratã de asemenea cã mãsurile
de tip administrativ aplicate în
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mod tradiþional-autoritar de
diferitele guverne îºi ating
aproape constant scopul - ci a
democraþiei parlamentare de
dupã 1918. De carenþele ºi
totodatã regulile acesteia se
foloseºte Garda în intenþia sa de
a ajunge la putere ºi mai apoi de
a o distruge. Din contrã, în faþa
autoritarismului lui Carol al doilea
fascismul nu are nici o ºansã,
lovitura din 1938 ducând practic
la dispariþia miºcãrii, pe care
numai conjunctura celui de al
doilea rãzboi mondial o va
readuce efemer pe scena
politicã, dar numai sub forma unui
restrâns partid de cadre ºi pentru
foarte scurt timp.
Absenþa unei stângi
puternice ºi a sindicatelor,
metodele autoritare ale statului ºi
succesul de moment al
reformelor, inexistenþa sentimentului victoriei mutilate sau a ºi
mai celebrului stab in the back
nu a fãcut posibilã apariþia
fascismului în România anilor 20
decât în forme mimetice. Fascia
Naþionalã Românã sau Acþiunea
Româneascã sunt prezentate mai
curând drept banale exerciþii
academice decât miºcãri politice
cu ºansã de reuºitã. Fãrã a
ajunge la o analizã de tipul celei
întreprinse de Peter Merkl în
cazul NSDAP, autorul reuºeºte
sã demonstreze cã succesul
Gãrzii nu rezidã în naþionalismul
mai vechi românesc, mult mai
raþional decât filosofia politicã
misticã a acesteia, în antisemitismul lipsit de acea dimensiune
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monomaniacalã
proprie
nazismului, ortodoxism, idea de
justiþie socialã etc. Plecând de la
teza lui W. Schieder, Heinen
atribuie succesul Gãrzii de Fier
acelei voinþe totale de nimicire a
adversarului politic, sesizabilã în
cazul tuturor miºcãrilor fasciste.
Se poate vorbi despre
Garda de Fier ca despre un catch
all party ? A reuºit legionarismul
sã atragã aºa cum se crede în
general despre fascism doar pe:
naiv, bigot, naþionalist, disperat,
demonic etc. (D. Openheimmer)? Profilul social al
Gãrzii în anii 30, atracþia
exercitatã de fascism asupra
acelor blue and white collars
pare a redimensiona cazul
fascismului românesc. Dincolo
de ingenioasa tehnicã a
bulgãrelui de zãpadã ºi de cea
a manipulãrii, eºecul procesului
modernizator ºi alienarea
produsã de nereuºita fenomenului de socializare indicã, în
opinia autorului, faptul cã
succesul Gãrzii, a ideii sale de
revoluþie naþionalistã rezidã mai
curând în costurile produse de
industrializarea forþatã de dupã
1934. În mod paradoxal,
dictatura modernizatoare a lui
Carol al II-lea, deºi nu a dus
decât la o slabã industrializare ºi
nu a reuºit sã creascã în mod
semnificativ ponderea proletariatului urban, a creat aceea
supradimensionare urbanã ºi a
suprasolicitat capacitatea de
integrare a statului într-un mod
asemãnãtor celui din cazul Italiei

ºi Germaniei, chiar dacã la altã
scarã. Fieful electoral al
legionarilor nu a fost reprezentat,
aºa cum lasã sã se înþeleagã
Weber, de zonele sãrace, cu o
populaþie mãcinatã de boli sociale
ºi analfabetism, ce au reprezentat
mai curând punctul forte al PNC.
Aceea Stare a patra de care
vorbeºte ºi Sorin Alexandrescu
ºi nu masele amorfe ºi atomizate
de þãrani a reprezentat masa de
manevrã a Gãrzii. Pe locuitorii
mahalalelor ºi cei în cazul cãrora
se poate vorbi de o semi-inserþie
urbanã, periferici ºi deci lipsiþi de
rezerve burgheze, reuºesc
legionarii sã-i reprezinte ºi
mobilizeze transformându-le
apatia în activism politic. La
rândul lor aceºtia vor oferi lui
Codreanu soldaþi ºi, lucru mai
important, prin voturi ºi chiar prin
contribuþii bãneºti, autonomie
politicã. Îngãduinþa manifestatã
faþã de ceea ce pãrea a fi iniþial
doar fermentul opoziþiei ºi
catalizatorul nemulþumirilor de
moment, va duce în timp la
vizualizarea Gãrzii drept singura
forþã capabilã sã punã în aplicare
promisa pedepsire ºi sã regenereze în mod real viaþa politicã
româneascã. Refuzul permanent
al lui Codreanu de a colabora cu
vechile elite ºi a permite
transformarea Gãrzii într-un
partid Gerontocratic pare a-ºi
gãsi rãspunsul aici.
Lucrare de referinþã ce
va interesa nu doar publicul
specializat ci ºi pe cel larg, cartea
lui Armin Heinen, ca multe altele
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apãrute în Occident în marginea
fascismului impresioneazã nu
doar prin farmecul lecturii ci ºi
prin valoare, seriozitate ºi
obiectivitate, calitãþi ce lipsesc cu
desãvârºire subiectului sãu.
Contextul cultural politic
european, marcat astãzi nu doar
de cazul Heider ci ºi de posibila
revigorare a mitului fascist în
Europa de Est post-comunistã
(V.Tismãneanu) reprezintã un
îndemn în plus în lecturarea cãrþii
ºi înþelegerea a ceea ce a fost
Fascismul.
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Recenzii

Ordinea Politicã
SABIN DRÃGULIN
În anul 1968 apare la Yale
University Political Order in
Changing Societies care reuneºte
trei articole publicate anterior în
reviste de specialitate la care s-a
adãugat informaþia necesarã. Încã
de la apariþie lucrarea va suscita un
interes deosebit, critica vremii
facând aprecieri elogioase. Cu
toate cã analiza cãrþii se opreºte în
anii 60 traducerea acestei cãrþi de
cãtre Polirom sub titlul Ordinea
Politicã a Societãþilor în Schimbare
este salutarã deoarece cititorii
români au posibilitatea de a lua
contact cu un tip de analizã
sociologico-politic atât de familiar
gândirii americane.
Demersul autorului este de
apreciat deoarece încearcã sã
construiascã o teorie de modernizare prin expunerea etapelor pe
care o societate ºi un regim politic
le poate parcurge pentru a se
adapta la modelul instituþional ºi
comportamental caracteristic
societãþilor vest-europene ºi nordamericane. În cele ºapte capitole
ale cãrþii Huntington expune
modalitãþile prin care o comunitate
tradiþionalã se poate transforma în
timpul procesului de modernizare.

Autorul identificã douã modalitãþi
de a parcurge acest drum: evolutiv
ºi prin intermediul unei revoluþii. Pe
parcursul întregii cãrþi procesul de
modernizare este analizat prin
prisma instituþiilor politice ºi a
societãþii.
Sunt identificate trei tipuri
de societãþi: tradiþionale, în curs de
modernizare ºi moderne. La rândul
lor, acestea sunt guvernate de
douã tipuri de regimuri: stabile ºi
instabile. Societãþile moderne ºi
tradiþionale cunosc regimuri stabile
în timp ce societãþile aflate în curs
de dezvoltare sunt guvernate de
regimuri instabile. Stabilitatea ºi
instabilitatea unui regim se
datoreazã gradului de legimitate
politicã de care se bucurã.
Legitimitatea este acordatã de
popor în baza unor tradiþii ºi
principii fondatoare. Un alt element
care poate guverna stabilitatea sau
instabilitatea este gradul de
instituþionalizare la care este supusã
societatea.
Sã vedem ce implicã
acest proces de modernizare. O
societate de tip tradiþional are ca
element fundamental elementul
agrar. Astfel, o mare parte a
Samuel P. Huntington, Ordinea populaþiei trãieºte în zona ruralã
politicã a societãþilor în având ca ocupaþie de bazã
schimbare, Editura Polirom, agricultura. Acest tip de societate
se identificã prin: familie, clan, sat,
laºi, 1999, 432 pagini.
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clasã, naþiune, are o elitã legitimatã
istoric ºi este guvernatã de tradiþii
ancestrale. În opoziþie o societate
modernã este profund urbanizatã,
industrializatã, secularizatã, pune
accent pe educaþie, este infuenþatã
de mass-media ºi este guvernatã
de un regim democratic bazat pe
un set de valori. În cele douã
societãþi existã ierarhii diferite ºi
modalitãþi de participare la viaþa
politicã diferite. Ca un corolar
parcurgerea drumului de la o
societate tradiþionalã la o societate
modernã implicã o schimbare a
valorilor, a speranþelor ºi a
atitudinilor. Pentru început vom
expune concepþia lui Huntington
privind modelul evolutiv de
modernizare a societãþii.
Existã douã grupuri de
interese care doresc modernizarea: elita economico-politicã ºi
monarhia. Cele douã grupuri de
interese promoveazã centralismul
administrativ ºi îºi bazeazã
autoritatea pe armatã. Aici apare
primul paradox. Societatea la care
aceste grupuri doresc sã ajungã nu
promoveazã modelul centralist ºi
acordã un rol periferic armatei. Dar
sã continuãm. În opoziþie se aflã
vechea elitã, tradiþionalistã, funciarã
ºi lumea satului. Din conflictul de
interese care apare între vechea ºi
noua elitã iau naºtere conflicte
etnice ºi religioase, cu efect de
instabilitate politicã. Pe tot parcursul
tranziþiei regimurile politice vor fi
regimuri slabe deoarece nu sunt
legitimate decât de anumite
segmente ale societãþii. Pentru aºi întãri legitimitatea aceste regimuri

Recenzii
trebuie sã dea dovadã de
adaptabilitate, complexitate,
autonomie ºi coerenþã pentru a
atrage cât mai multe grupuri de
interese, pentru a beneficia de o
susþinere mai largã. Cu toate
acestea singurul pericol nu vine
numai din zona elitei tradiþionale.
Ca un efect al procesului de
modernizare (laicizare, educaþie) va
apare o nouã elitã, civilã, care va
intra în conflict cu elita birocraticã
ºi militarã. Aceastã nouã elitã este
reprezentanta populaþiei urbane
care doreºte accederea la puterea
politicã. Acum pot apare douã
situaþii: dacã elita modernizatoare
acceptã participarea noii elite se
va realiza un pact social cu efect în
stabilitatea regimului politic, în caz
contrar va izbucni o revoltã urbanã
care îºi va disputa puterea. Efectul
va fi o instabilitate politicã. În
funcþie de scenariu pot apare trei
tipuri de sistem politic:
a) primul tip este cel mai slab
instituþionalizat ºi cuprinde elita
politicã compusã din aristocraþie ºi
birocraþie;
b) al doilea tip, nivelul intermediar,
mediu, în care clasa mijlocie are
acces la puterea politicã;
c) al treilea tip, cel mai instituþionalizat, în care alãturi de celelalte trei elemente anterioare participã la viaþa politicã ºi poporul.
Acest ultim tip este
considerat cel mai stabil. În cazul
în care nu se poate realiza un pact
social ºi existã pericolul apariþiei
unui haos în societate, armata
poate interveni prin intermediul unui
puci militar, care, îºi asumã rolul

de elitã modernizatoare. Aceastã
situaþie poate apare când nu existã
instituþii ale statului capabile sã
medieze conflictul ºi sã modereze
acþiunea politicã. Existã o
fragmentare a puterii ºi atunci apare
al doilea paradox; armata îºi
impune în societate un rol
modernizator, în schimb într-o
societate modernã armata are un
rol conservator. Pericolul care
apare într-o societate condusã de
militari este cã, instituþionalizarea
este redusã. Singura posibilitate de
a fi eliminat acest mod de
conducere este fuzinarea
intereselor rurale ºi urbane.
A doua posibilitate de a
parcurge drumul modernizãrii este
revoluþia. Revoluþia implicã o
schimbare a valorilor, instituþiilor
politice, a elitei, activitãþii ºi
strategiilor politico-guvemamentale. Huntington considerã cã o
revoluþie poate sã aparã în
societãþile în curs de modernizare
unde existã o dezvoltare socialã ºi
economicã, dar procesele modernizatoare ºi politice au rãmas în
urmã. Esenþa demersului revoluþionar implicã extinderea rapidã a
conºtiinþei politice ºi atragerea
noilor grupuri la procesul de
modernizare. Apare astfel o
schimbare a legitimitãþii. Huntington
observã cã, dacã în vest revoluþiile
au aparut pentru ca Vechiul Regim
sã fie basculat, în zona orientalã a
Europei revoluþia a fost îndreptatã
împotriva unui regim reformator.
Succesul demersului revoluþionar
depinde de existenþa unui acord
social la nivelul societãþii.
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Autorul aratã cã procesul
de modernizare nu are aceeaºi
finalitate în toate cazurile. Aceste
diferenþe apar în funcþie de
realitãþile interne ale fiecãrui stat ºi
a anumitor determinisme comportamentale datorate tradiþiei. Astfel,
dacã în Europa procesul de
modernizare a fost iniþiat de sus în
jos, rolul revenind monarhilor, în
S.U.A. porneºte de jos în sus de
la nivelul societãþii la nivelul
politicului. Cu toate cã demersul
este acelaºi rezultatul nu este
identic. În S.U.A. regimul
instituþional cunoaºte o anumitã
rigiditate fiind pãstrate elemente
engleze puternice, dar la nivelul
societãþii se dezvoltã mecanismele
jocului politic, în Europa în prima
etapã sunt modernizate instituþiile
ºi ulterior apare participarea
politicã. Rezultatul ar fi urmãtorul:
dacã în S U.A. existã o împãrþire a
puterii cu scopul de a menþine un
echilibru, în Europa s-a raþionalizat
autoritatea prin birocratizarea
puterii pentru a se crea un echilibru.
Acestea sunt principalele idei pe
care Samuel P. Huntington le
expune în cartea sa. Lectura este
incitantã ºi actualã deoarece putem
identifica multe din evenimentele
care au avut loc în societatea
româneascã în ultimii zece ani.
Astfel, anumite evenimente le
putem cataloga ca fiind etape ale
procesului de modemizare, iar
altele cauzate de acesta. Prin
asumarea informaþiilor putem evita
anumite situaþii care pot pune sub
semnul întrebãrii posibilitatea de a
parcurge acest drum.
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Sergio Romano

50 de ani de istorie mondialã
Editura Fundaþiei Culturale
Române, Bucureºti, 1999, 250
pagini, preþ neprecizat.
Traducere de Mircea Vasilescu
Cartea reprezintã o sintezã a
relaþiilor internaþionale de dupã al
Doilea Rãzboi Mondial. Cele mai
importante momente ale începutului
Rãzboiului Rece au fost elaborarea
Doctrinei Truman, crearea NATO
ºi a Tratatului de la Varºovia, precum ºi a CECA (ca prim pas al
unificãrii europene). În continuare
sunt analizate procesele de
decolonizare din Africa ºi Asia. La
sfârºitul cãrþii este prezentat procesul de dezintegrare al U.R.S.S ºi
de extindere a Uniunii Europene.

*

Raymond Aron

Spectatorul angajat. Editura
Nemira, Bucureºti, 1999, 400
pagini, preþ neprecizat. Traducere
de Miruna Tãtaru Cazaban.
Cartea are o semnificaþie aparte
mai ales prin autorul ei, minoritar
în cadrul intelectualitãþii franceze
prin concepþiile sale liberale.
Structura cuprinde 3 pãrþi: Franþa
în agitaþie, Democraþie ºi
totalitarism, Libertate ºi raþiune. Nu
este vorba despre texte propriuzise, ci despre o suitã de interviuri
ale autorului, care cuprind
evenimentele trãite de acesta
începând cu anii 30 ºi pânã în zilele
noastre. Nu ne referim numai la
simpla enumerare, ci ºi la
interpretarea realitãþii.
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Semnale
Olivier Russbach

ONU contra ONU  Dreptul
internaþional confiscat
Editura Coresi, Bucureºti, 1999,
245 pagini, preþ neprecizat.
Traducere de Ioana Ilie
Cartea este o sumã de reflecþii cu
privire la puterea, rolul ºi unele
slãbiciuni ale O.N.U. Lucrarea are
trei mari pãrþi (Un drept internaþional mediatic, Un drept internaþional
politic ºi Sfidarea juridicã). Prima
parte aratã slãbiciunile Consiliului
de Securitate ºi noile sale funcþii
judiciare. Partea a doua a cãrþii
redã faptul cã poziþiile statelor pe
arena dreptului internaþional sunt
determinate de interesele lor. În
sfârºit, ultima parte, recunoaºte cã
principiile dreptului internaþional
sunt deturnate prin utilizarea poziþiei
dominante a unor state.

Yuri Stoyanov

Tradiþia ascunsã a Europei.
Istoria secretã a ereziei creºtine
în Evul Mediu
Editura Polirom, Iaºi, 1999, 270
pagini, preþ neprecizat.
Traducere de Radu Pavel Gheo
Volumul prezentat analizeazã
fenomenul dualismului religios ºi
este împãrþit în ºase capitole .Cu
privire la bogomilism, se
presupune cã a apãrut între 927 
969). Corespondentul vest 
european al bogomilismului,
catharismul (a cãrui apariþie a fost
determinatã în mare mãsurã de
bogomilism), sa afirmat în special
în sudul Franþei ºi nordul Italiei, dar
ºi în Germania ºi Spania.

Nellie Bly

*

Bãrbaþii Kennedy. Trei generaþii,
*
sex, secrte, scandaluri.
Editura Univers, Bucureºti, 1999,
Paul Sabourin
Naþionalismele europene
400 pagini, preþ neprecizat.
Institutul European, Iaºi, 1999, Traducere de Doina Brebeanu.
130 pagini, 17.700 lei. Traducere
de Anca Alexandrescu
Lucrarea reprezintã o culme în
ceea ce priveºte demolarea mitului
Cartea are 3 capitole: Trunchiul unei familii arhicunoscute pe scena
comun al naþionalismelor europene, publicã americanã. ComportaTransformãrile naþionaliste în mentul bãrbaþilor familiei Kennedy
Europa, Organizaþiile internaþionale nu diferea deloc de cel al altor mari
faþã de remanenþele naþionaliste. În familii americane. Diferenþa consta
introducere este menþionatã în crearea mitului familiei. Cel care
declaraþia de la Cracovia din 1994 a întreþinut cel mai mult acest mit a
unde se încearcã clarificarea fost John Fitzgerald Kennedy.
conceptului de naþionalism. În final Ulterior aceastã misiune a fost
se remarcã faptul cã remediile preluatã de fratele sãu Robert ºi
naþionalismului sunt în crizã de alþi membrii ai familiei. Viziunea
(regionalism, multiculturalism, publicã a început sã se schimbe
federalism, integrare europeanã). dupã 1980.
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Premiile Sfera Politicii

Premiile Sfera Politicii pe anul 2000
Pe 24 februarie 2000, în cadrul unei manifestãri
desfãºurate la Casa Scriitorilor din Bucureºti, Sala
Oglizilor, Fundaþia Societatea Civilã ºi Institutul pentru
Cercetãri Politice ºi Economice, editorii revistei Sfera
Politicii, ºi-au desemnat premianþii pentru anul 2000.
Ajunsã la cea de-a treia ediþie, acordarea premiilor Sfera
Politicii reuºeºte, dincolo de instaurarea unei tradiþii, sã
impunã recunoaºterea personalitãþilor care contribuie la
îmbunãtãþirea mediului politic ºi cultural din România.
Interesul deosebit faþã de ceea ce înseamnã
fenomen politic în România ºi în lume, cât ºi prestanþa
profesionalã ºi diversitatea punctelor de vedere ale celor
care semneazã în paginile revistei (oameni de culturã,
politicieni,analiºtipolitici,cercetãtoridindomeniulºtiinþelor
sociale), au fãcut ca Sfera Politicii sã-ºi câºtige statutul
de publicaþia de ºtiinþe politice cu cel mai mare impact la
public din România.
Premiile acordate în anii anteriori unor
prestigioase personalitãþi, precum Adrian Marino (1998)
ºi Alexandru Paleologu (1999) - Premiul Europa pentru
Opera Omnia -, unor lucrãri deja consacrate - Exerciþiul
Distanþei (Sorin Antohi) ºi Pluripartitismul. O teorie a
democraþiei (George Voicu) -, ºi traducerilor de excepþie
semnatedeAdrianaBabeþiºiCornelUngureanu(Europa
Centralã.Nevroze,dileme,utopii)ºiJeaninaIanoºi(Sfera
publicã ºi transformãrile ei structurale de Jurgen
Habermas), nu au fãcut decât sã suscite, ºi în acest an,
interesul marelui public ºi al mass-media faþã de aceastã
prestigioasã manifestare.
Juriul,compusdinAlexandruPalelologu,Stelian
Tãnase, George Voicu, Cãlin Anastasiu ºi Dan Oprescu,
a acordat filosofului Mihai ªora Premiul Europa pentru
Opera Omnia, lui Valentin Stan premiul pentru cea mai
bunã lucrare de ºtiinþe politice apãrutã în România, ºi
Cristinei ºi lui Dragoº Petrescu pe cel pentru cea mai
bunã traducere.
În cazul lui Mihai ªora, doctor în filosofie al
UniversitãþilorGrenobleºiSorbonaºimembrualSocietãþii
Naþionale de Cercetãri ªtiinþifice din Franþa, fost ministru
al Învãþãmântului dupã 1990 în România, premiul a fost
acordat nu atât pentru cãrþile sale ci pentru caracterul
stimulator, aproape maieutic, al participãrii sale la viaþa

intelectualã a Cetãþii, dupã cum sublinia Alexandru
Paleologu, câºtigãtorul de anul trecut al aceluiaºi premiu.
Alegerea la cea de-a doua secþiune, pentru cea
mai bunã carte româneascã de ºtiinþe politice, a fost mult
mai dificilã având în vedere faptul cã printre candidaþi
s-aunumãratDanielBarbu,AlinaMungiuPippidi,Andrei
Roth. Câºtigãtorul, Valentin Stan, lector de relaþii
internaþionale ºi istorie contemporanã universalã la
Facultatea de Istorie a Universitãþii Bucureºti ºi membru
în Consiliul Centrului pentru Studii Euro-Atlantice al
Universitãþii Bucureºti, ºi-a adjudecat, în cele din urmã
premiul, lucrarea sa, România ºi Eºecul Campaniei în
Vest, apãrutã la Editura Universitãþii Bucureºti, fiind
preferatã în primul rând datoritã marii sale actualitãþi.
Cel de-al treilea premiu, pentru cea mai bunã
traducere, a fost acordat soþilor Cristina ºi Dragoº
Petrescu, pentru transpunerea în limba românã a unei
antologiicoordonatedeVladimirTismãneanu,Revoluþiile
din1989,apãrutãînRomânialaEdituraPolirom.Dincolo
de valoarea în sine a cãrþii  . o mostrã a celor mai
valoaroase eseuri pe marginea revoluþiilor est-europene
(Norman Naimark), ceea ce a fost hotãrîtor în acest ultim
caz în acordarea premiului, a fost acurateþea de care au
dat dovadã cei doi traducãtori, în prezent doctoranzi în
istorie la Central European University din Budapesta.
Festivitatea s-a bucurat ºi de aceastã datã de
atenþiapersonalitãþilorculturale,aliderilorpoliticiºiamassmedia. O privire aruncatã în public i-a remarcat, într-o
ordine pur aleatoare, pe Constantin Bãlãceanu-Stolnici,
CãlinPopescuTãriceanu,CazimirIonescu,MonaMuscã,
Bogdan Balthazar, Mircea Toma, Varujan Vosganian,
Marilena Rotaru, Rãzvan Dumitrescu, Adrian Cioroianu,
MirceaMihãieº.Caºiînaniiprecedenþi,maimultepublicaþii
(Ziua - Sfera Politicii ºi-a desemnat laureaþii, Curentul
- Laureaþii revistei Sfera Politicii, Cronica Românã Sfera Politicii ºi-a desemnat premianþii ) au reflectat
evenimentul. Articolele au menþionat publicul numeros ºi
divers care a participat la cea de-a III-a ediþie a premiilor
precumºieleganþafestivitãþiiînsine.TeleviziuneaNaþionalã
ºi Antena 1 au semnalat ºi ele evenimentul, crescând astfel
ºimaimultprestigiulpremiilorSferaPoliticii.
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Vã rugãm completaþi în întregime acest talon ºi, împreunã cu copia chitanþei, sau a ordinului de platã al
abonamentului, expediaþi-l în acelaºi plic, pe adresa : Fundaþia Societatea Civilã - Sfera Politicii, Piaþa Amzei, nr.13,
et. 1, sect. 1, Bucureºti, cu menþiunea Talon abonament, sau prin fax la +40-1-312.84.96. Abonamentele se pot
contracta ºi la sediul fundaþiei, la adresa mai sus menþionatã. Relaþii suplimentare la tel. 659.57.90. Creºterile
ulterioare ale preþului de vânzare al revistei nu vor afecta valoarea abonamentului contractat.
În preþul abonamentului sunt incluse taxele poºtale.
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