Sfera 90
Politicii
REVISTÃ LUNARÃ DE ªTIINÞE POLITICE EDITATÃ DE INSTITUTUL DE
CERCETÃRI POLITICE ªI ECONOMICE ªI FUNDAÞIA SOCIETATEA CIVILÃ
Anul IX, 2001

Preþ 15.000 lei

NOUAGUVERNARE

Acest numãr a apãrut cu sprijinul:

Sã creºtem împreunã

Sediul central

B-dul Unirii, nr. 35
Sector 3, Bucureºti, Cod 70401
Telefon: 321.16.01/ 321.16.02
Fax: 321.36.24
e-mail: bancarom@bx.logicnet.ro
web page: http://www.brom.ro
Reþeaua teritorialã a Bãncii Româneºti cuprinde 19 sucursale, plasate,
în principal, în marile oraºe din România: Bacãu, Braºov, Bucureºti (4),
Buzãu, Cluj, Constanþa (2), Craiova, Eforie-Nord, Galaþi, Iaºi, Oradea,
Piteºti, Sibiu, Târgu-Mureº, Timiºoara.
 Bancã comercialã universalã cu capital majoritar american
 Bancã dedicatã promovãrii ºi susþinerii sectorului întreprinderilor mici ºi
mijlocii
 Bancã derulatoare a unor programe de finanþare în parteneriat cu instituþii
financiare internaþionale: PHARE, Banca Mondialã, FRAI, IFC, KfW
 Bancã-partener a Consiliului Naþional al Întreprinderilor Mici ºi Mijlocii
 Prima bancã-agent Western Union Financial Services în România ºi cel mai
dinamic agent Western Union din Europa Centralã ºi de Est în anul 1999
 Prima bancã româneascã beneficiarã a unei poliþe de asigurare emisã de
prestigiosul grup financiar Lloyds of London

Cuprins
Revista este editatã de
Institutul de Cercetãri
Politice ºi Economice ºi
Fundaþia Societatea Civilã
EDITORIAL BOARD:
CÃLIN ANASTASIU
DANIEL CHIROT
DENNIS DELETANT
ANNELI UTE GABANYI
GAIL KLIGMAN
DAN OPRESCU
VLADIMIR TISMÃNEANU
G. M. TAMAS
REDACÞIE:
Redactor ºef:
STELIAN TÃNASE
Redactori ºefi-adjuncþi:
MIHAI CHIOVEANU
DRAGOº PETRESCU
Colectivul redacþional:
ADRIAN CIOROIANU
LAURENÞIU ªTEFAN
SCALAT
VALENTIN STAN
Coperta ºi
tehnoredactarea:
LIVIU STOICA
Distribuþie:
JEAN-GERARD
NICULESCU

2. Editorial

Cristian Pîrvulescu

Excepþionalismul
românesc

8. Noua
guvernare

Sabina Fati

Guvernul, Presedinþia ºi
orientarea (anti)occidentalã

13.

Dan Suciu

Logica discursurilor de
investiturã. În cãutarea
(re)formei ideale

19.

Rãzvan Grecu

Problema consolidãrii
democratice în România

23.

Ionel Dancã

Tentaþia partitocraþiei
numitã pedeserizare

29.

Irina Terzian

Guvernul Nãstase - 100 de
zile în presa internaþionalã

35.

Sabin Drãgulin

Valurile democratizãrii

41. Intersecþii

Dan Mercea

Opinii politice

47. Politicã externã Marian Chiriac

Sfera Politicii este înregistratã în Catalogul Publicaþiilor 52.
Dan Oprescu
din România la numãrul 4165.
Reproducerea articolelor apãrute
în publicaþia noastrã se face
numai cu acordul scris al redacþiei. 57. Cãrþi ºi autori Ioana Cristea-Drãgulin

Adresa Redacþiei:
59.
Str. Piaþa Amzei, nr. 13, Et. 1.
CP 212, OP 22, Bucureºti
Tel/Fax: 01 312 84 96,
01 659 57 90
(Attn Roxana Dumitrescu);
E-mail: sfera@totalnet.ro.

Adrian Cioflancã

O problemã deschisã
Tulburãri în paradis

Iluzii pierdute
Conspiraþionismul ideologie sau mit?

http://www.sfera.50megs.com

Tiparul executat la SONOR 98 SRL
str. Cetatea de Baltã, nr. 116, bl. 8, sc. D, ap. 58, sector 6, Bucureºti
Tel. 092 384 885; Fax 01 772 97 51

1

S.P. nr. 90/2001

Editorial

Excepþionalismul românesc
Contextul politic intern al guvernãrii PDSR
CRISTIAN PÎRVULESCU

Interpretarea politicã a stãrii
sociale

pentru Fundaþia pentru o Societate Deschisã
indica la întrebarea Câtã încredere
aveþi ? 85% rãspunsuri negative pentru
Guvern, 88% pentru Parlament, 77% pentru
Preºedinþie, 75% pentru justiþie ºi 86%
pentru partide politice. Guvernul a cunoscut
o scãdere de la 47% în martie 1997 la 85% în
noiembrie 2000, dar în octombrie 1996 lipsa
de încredere atingea doar 62%.
În circumstanþele crizei de încredere
în autoritate noua guvernare trebuia sã restabileascã rapid încrederea în instituþiile
politice ºi guvernamentale, deci încrederea în
stat. Statul nu trebuie înþeles doar ca instituþie
omogenã ºi imparþialã, separatã ºi superioarã
indivizilor, având o raþionalitate proprie, ci ca
spaþiu al conflictului dintre oameni ce au
interese ºi slãbiciuni, ºi care prin acestea
influenþeazã mediul instituþional. ªi conflictele de interese, ºi convergenþele ce permit
agregarea grupurilor ºi a comunitãþilor sunt
reglate prin mecanisme de putere. Inevitabile
ºi ireductibile, conflictele ce sunt reglate de o
putere trebuie sã dispunã pentru aceasta de
prestigiu ºi de instrumente eficiente. Existenþa
ºi perpetuarea crizelor este rezultatul acutizãrii conflictelor ºi a incapacitãþii guvernanþilor de a le gestiona.
Criza de încredere în instituþiile
politice s-a suprapus peste criza instituþionalã

Alegerile din noiembrie 2000 au
reprezentat atât un examen de etapã al
stabilitãþii ºi funcþionãrii regimului ºi
sistemului politic românesc, cât ºi un
eveniment inedit ºi excepþional prilejuit de
succesul electoral al unei miºcãri extremiste
de coloraturã neofascistã situatã în continuarea naþional-comunismului ceauºist.
Având loc pe fundalul unei crize de regim,
consecinþã a construcþiei instituþionale ambigue, alegerile parlamentare ºi prezidenþiale
din 2000 au avut loc pe fondul unui
pesimism social. Deºi dezbaterea electoralã
a fost puternic politizatã, specularea contextului economic fiind un atu pentru PDSR,
construcþia postelectoralã a rãmas mai
degrabã secundarã în logica confruntãrilor
electorale. Criticismul ideologizant a
generat, în contextul dezintegrãrii rapide a
CDR ºi abandonului electoral al preºedintelui în funcþie, o regrupare a partidelor ºi
miºcãrilor politice de naturã conjuncturalã.
Critica guvernãrii s-a transformat în criticã a
construcþiei politice ºi prin consecinþã a
antrenat prãbuºirea autoritãþii politice ºi
implicit a statului. La sfârºitul anului 2000
Barometrul de Opinie Publicã realizat
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ºi a reflectat percepþia sãrãciei ca rezultat al
Suportul democratic ºi extremismul
politicilor (sau lipsei politicilor) guvernapolitic
mentale. Din Tabelul 1 se poate observa
plecând de la datele Barometrului de Opiniei
Dupã alegerile din 2000 starea demoPublicã dintre anii 1996-2000 dinamica craþiei în România a (re)devenit un subiect
percepþie sãrãciei.
central al investigaþiei politice. Rezultatele
Tabel 1
alegerilor din 2000 par sã indice cel puþin un
dezechilibru, dacã nu o
Cum apreciaþi veniturile actuale ale familiei dvs.? crizã structuralã în
construcþia democraþiei. Erorile de practicã
43%
politicã, dar ºi orien40%
39%
39%
tarea analizei politice
cãtre alte obiective, au
32%
36%
dus la acumularea unor
31%
31%
situaþii problematice
pe parcursul deceniului
29%
29%
26%
10 au antrenat o
25%
2scãdere îngrijorãtoare
a încrederii (fie ºi forOct-96
Iunie-97
Iunie-98
Mai-99
Mai-2male) în capacitatea regimului democratic de
a crea o minimã prosperitate ºi de a reduce
Instabilitatea guvernãrii din anii 1997- inegalitãþile. Construcþia instituþionalã, limi2000 a condus la scãderea coordonãrii poli- tatã doar la structurarea instituþiilor ºi orgaticilor guvernamentale. Consecinþa indirectã nizaþiilor politice caracteristice unui spaþiu
a guvernãrii de coaliþie, dar ºi a conjunc- concurenþial artificial, s-a dovedit a nu fi
turalismului ce a dominat viaþa politicã, suficientã. Iluzia ideologizantã cã instituþiile
instabilitatea guvernamentalã a contribuit politice se transformã în nucleul unui spaþiu
însã la scãderea încrederii în instituþiile public renãscut ºi tolerant, concurenþial ºi
statului ºi în capacitatea democraþiei de a pluricultural, în care actorii politici vor fi
genera bunãstare. Stabilitatea unei guvernãri automat legitimaþi ºi-a dovedit limitele.
democratice este rezultatul unui cumul de Transformarea democraþiei dintr-o metodã de
factori între care capacitatea guvernanþilor guvernare într-un scop în sine, ambiguu
de a-ºi menþine legitimitatea pe parcursul definit ºi fãrã consecinþe practice subiectiv
exercitãrii mandatului, gradul de structurare recognoscibile, a antrenat o micºorare a
organizaþionalã ºi doctrinarã a partidelor suportului social.
politice, tipul de scrutin, rolul ºi coerenþa
Corelarea proceselor de instituinstituþiilor politice.
þionalizare politicã cu creºterea eficienþei economice ºi sociale a guvernãrii, cu contextele
culturale în care o comunitate politicã datã se
manifestã, permite, imprimã, un grad de
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obiectivitate mai mare analizei proceselor de
tranziþie. Condiþie necesarã, dar nu ºi suficientã, pentru a asigura construcþiei democratice durabilitate, instituþionalizarea parlamentarismului ºi a competiþiei pluripartidiste
gravitând doar în jurul instituþiilor reprezentative a facilitat, pe fundalul crizelor
guvernamentale (expresie a crizei regimului
constituþional) ºi economice, fracturarea
spaþiului politic ceea ce a creat cadrul de
manifestare al neofascismului românesc,
continuator al legionarismului interbelic prin
reinterpretarea sa naþional-comunistã. Acest
context transformã - dupã alegerile din 2000
când PRM a obþinut peste 2.100.000 de voturi
la Camera Deputaþilor ºi 84 de deputaþi ºi
aproape 2.300.000 de voturi la Senat ºi 37 de
senatori - cadrul guvernãrii din România.
Chiar dacã circumstanþele diferã, România
reediteazã într-o manierã proprie experienþa
republicii de la Weimar. Statul de drept nu
este în sine un garant al democraþiei dacã nu
este obiectul încrederii sociale.
Delimitarea spaþiului politic democratic în funcþie de alegerile parlamentare din
2000 implicã o investigare a caracteristicilor
sistemului politic românesc. Sensul votului
din noiembrie 2000 relevã o crizã a reprezentãrii ºi reprezentativitãþii. Schimbarea
politicã ºi schimbarea socialã nu au cunoscut
un ritm asemãnãtor. Criza politicã inerentã
perioadei de echilibrãri instituþionale din
perioada de consolidare a regimului politic s-a
suprapus unor crize sociale ºi economice. În
aceste condiþii reprezentarea parlamentarã a
devenit din ce în ce mai puþin expresia intereselor reale ale grupurilor sociale defavorizate care aspirau însã la o minimã participare politicã. Faptul cã parlamentele ºi puterea politicã nu ajung sã fie cu adevãrat
reprezentative pentru diversele straturi sociale
nu reprezintã o noutate1. Dar scãderea încrederii în aceste instituþii politice este com-
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pensatã, atunci când democraþia devine o
stare de spirit social consfinþitã, de existenþa
altor forme de participare politicã, fie cã este
vorba de participare la viaþa de partid ca
organizaþie deschisã, fie în cadrul diferitelor
forme de asociere ce stimuleazã exprimarea
democraþiei (semi)directe. Cultivarea unor
forme de participare specifice de cãtre regimurile totalitare (a cãror legitimare participarea de tip colectiv ºi controlat trebuia sã o
asigure) a creat obiºnuinþe subiective ce s-au
suprapus culturii politice tradiþionale. Creºterea inegalitãþilor ºi dinamica socialã redusã
cumulate cu scãderea subiectivã a participãrii
au determinat frustrarea socialã ºi politicã a
cãrei expresii a fost votul din 26 noiembrie
2000. Construcþia etaticã ºi corolarul ei juridic constituit de dreptul modern a presupus
transformarea spaþiului politic care ºi-a
generat din interior propria legitimitate2, ceea
ce a imprimat participãrii ºi variabilelor culturale implicate de aceasta un loc central.
Tendinþa electoratului aºa cum s-a
dezvãluit la alegerile parlamentare ºi prezidenþiale pune în discuþie caracterul crizei prin
care trece sistemul politic românesc. Clasarea
pe locul al doilea a unei miºcãri anti-sistem ºi
calificarea în al doilea tur al competiþiei prezidenþiale a liderului acestei miºcãri (28,34% la
primul tur al alegerilor prezidenþiale) impune
o analizã obiectivã ºi responsabilã. Tendinþa
conjuncturalistã în analiza rezultatelor se cere
depãºitã printr-o abordare coerentã a variabilelor politice, sociale, economice ºi culturale ce intervin în formularea cererilor politice ºi se transformã în voturi. Dupã 1990 în
România nu s-a produs o democratizare autenticã în sensul creºterii cantitative ºi calitative a
participãrii. De aceea glisarea, pe fondul unor
liberalizãrii graduale ºi contradictorii, spre ceea
ce în expresia lui Dahl sunt denumite oligarhii
concurente nu a creat un spaþiu public real.
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Formula guvernamentalã

electoratul maghiar, ceea ce nu era cazul cu
PNL.
Din punctul de vedere al aritmeticii
guvernamentale contribuþia PNL nu era esenþialã. Dupã ce PNL a denunþat protocolul
PDSR ºi UDMR dispun de o majoritate de 77
de voturi în Senat (65 de senatori PDSR ºi 12
senatori UDMR) unde majoritatea simplã este
de 71 de voturi ºi 182 de voturi în Camera
Deputaþilor (155 PDSR ºi 84 UDMR) unde
majoritatea simplã este de 173 de voturi. La
majoritatea din Camera Deputaþilor trebuie
adãugat ºi sprijinul Grupului minoritãþilor
care reprezintã 18 votri. Dincolo de aceste
calcule fluctuaþiile votului ºi mai ales votul
conjunctural asigurã posibilitatea guvernãrii.
În noua formulã guvernamentalã combinaþia
între guvernul viabil ºi coaliþia prin tranzacþie
induce o formã derivatã ºi prin aceasta riscantã.
Dar stabilitatea guvernului depinde
din ce în ce mai mult de stabilitatea internã a
PDSR. Alegerea lui Adrian Nãstase ca preºedinte al partidului sugereazã stabilitatea partidului, dar ocuparea funcþiei de prim ministru
prezintã un risc pe termen mediu datoritã
posibilei deprecieri a imaginii. De aceea tipul
de disciplinã ºi modul de organizare al PDSR
vor influenþa ºi stabilitatea guvernãrii. Câtã
vreme PDSR va fi considerat un partid puternic coaliþia informalã existentã nu se va deteriora. Restructurarea partidului în perioada
guvernãrii este mult mai dificilã decât în
perioada de opoziþie, iar între 1996 ºi 2000
PDSR nu a realizat o reformã internã radicalã.
Aspectul de federaþie de grupuri politice cu
influenþã localã (judeþeanã sau regionalã) pe
care PDSR îl prezintã poate induce o reorientare a grupurilor în funcþie de efectele guvernãrii, dar ºi de interesele specifice.
O altã linie de confruntare, de data
aceasta instituþionalã, dar asimilabilã unui
conflict intern PDSR priveºte relaþiile dintre

Deºi cutuma guvernamentalã din
România stabilise dupã 1993 ca practicã de
guvernare coaliþiile, rezultatul alegerilor din
2000 a permis crearea unui guvern monocolor
ºi aparent minoritar. Or, dacã partidul inimã
(care deþine majoritatea relativã a voturilor)
se se apropie de 50% din locurile parlamentare guvernul poate deveni viabil în sensul
capacitãþii sale de a impune politici publice
coerente.3 Guvernul viabil este superior
oricãrei forme de coaliþie, inclusiv coaliþiei
viabile politic realizatã de partide ale cãror
preferinþe ºi politici agreate sunt asemãnãtoare. Dar oricât de importante ar fi convergenþele problemele de detaliu ºi politica de
personal devin obiecte ale confruntãrii între
participanþi. În mod paradoxal, rezultatul
alegerilor ar putea fi convertit într-o formulã
eficientã dacã PDSR îºi asumã în mod real
întreaga responsabilitate a guvernãrii. Promovarea politicilor, iar nu a persoanelor este
principalul avantaj, în termenii coerenþei
politicilor publice, al guvernelor viabile.
Dar guvernele viabile expun partidul
aflat la conducere ºi de aceea, în general, se
încearcã împãrtãºirea riscurilor guvernãrii cu
alþi parteneri. Deºi înþelegerile de coaliþie
preelectoralã au urmãrit probabil realizarea
unui guvern de coaliþie situaþia politicã
postelectoralã a condus pentru prima etapã la
o coaliþie informalã asemãnãtoare parþial coaliþiilor minimal câºtigãtoare, parþial coaliþiilor prin tranzacþie. Prezenþa a mai mult de
doi participanþi la aceastã pseudocoaliþie,
criza internã a PD ºi inexistenþa practic a unei
opoziþii democratice au antrenat pãrãsirea
coaliþiei informale de cãtre PNL care ºi-a rezolvat problema succesiunii odatã cu alegerea
ca preºedinte a lui Valeriu Stoica. Formula
consociativã care menþine UDMR în cadrul
coaliþiei informale cu PDSR are un suport în
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cele douã componente ale Executivului, Preºedinþie ºi Guvern. Rezultând din definirea
ambiguã a atribuþiilor celor douã instituþii
cumulatã cu personalizarea ce dominã viaþa
politicã româneascã, conflictul priveºte controlul informaþiei ºi determinarea direcþiilor
guvernãrii. Existenþa celor trei domenii rezervate preºedintelui de art. 87, al. 1 privind ordinea publicã, securitatea naþionalã ºi politica
externã permit o intersectare a celor douã
instituþii în definirea politicilor publice câtã
vreme celor trei domenii interfereazã cu
majoritatea proceselor politice, economice ºi
sociale. Conflictul dintre cele douã instituþii
reprezintã confruntarea specificã regimurilor
semiprezidenþiale dintre tendinþele prezidenþialiste ºi cele guvernamentaliste, constituindu-se în principala axã de crizã în anii 90.
Câtã vreme persoanele ce deþin cele douã
demnitãþi au o pondere politicã egalã conflictul este deschis.
Formula guvernamentalã nu asigurã în
sine succesul sau insuccesul guvernãrii, câtã
vreme relaþiile instituþionale nu permit practici politice clare. Stabilitatea guvernãrii depinde ºi de coerenþa dar mai ales direcþia raporturilor dintre Preºedinþie ºi Guvern. Aspectele controversate ale relaþiilor instituþionale s-au transformat în costuri de neevaluat
pentru România în ultimii 11 ani. Coerenþa
reformelor economice ºi sociale nu poate fi
asiguratã decât de pe o bazã politicã stabilã.

þionalã.

Alegerile parlamentare ºi prezidenþiale din 2000 au dezvãluit limitele construcþiei democratice din România anilor 90.
Succesul electoral al extremismului a reliefat
influenþa relativã a unor tendinþe de tip xenofob, naþionalist ºi rasist care pe fondul unei
situaþii sociale ºi economice dificile pot bloca
procesele de transformare democraticã, dar ºi
economicã. Problema tendinþelor extremiste
în politica româneascã nu trebuie limitatã
doar la anumite formaþiuni politice. Criza autoritãþii, neîncrederea relevatã de anchetele
sociologice ºi analizele politice în instituþiile
politice specifice confruntãrii democratice
(partide, parlament, guvern) a permis recursul
la fondul arhaic de mituri politice. Iluzia cã
democraþia este stabilã ºi definitivã în România a suferit în 2000 o corecþie care îºi va
dovedi importanþa doar dacã se va transforma
în politici coerente ºi consensuale de construcþie a culturii politice democratice plecând de la caracteristicile culturale ale spaþiului politic românesc. Importul unor modele
de democratizare rãmâne limitat ca impact
dacã nu este asociat fondului cultural caracteristic.
Dar diferenþele pe care extremismul
le-a cunoscut din punct de vedere electoral
între alegerile locale din iunie 2000 ºi alegerile prezidenþiale ºi parlamentare din noiembrie-decembrie 2000 pot fi explicate ºi prin
absenþa unor reforme în sistemul electoral.
Formã de modelare, deloc de neglijat, a spaþiului politic, sistemul electoral din România,
pe fundalul lipsei de campanie ºi a simultaneitãþii alegerilor parlamentare cu cele prezidenþiale, a permis personalizarea excesivã a
alegerilor. Transformarea sistemului electoral
ar fi putut asigura o orientare mai clarã a
dezbaterilor pe probleme ºi politici, astfel
încât una din consecinþele negative ale scrutinului parlamentar din 26 noiembrie, accesul

Sfidãrile guvernãrii
Dupã 11 ani de la Revoluþia din 1989
schimbãrile politice din România sunt departe
de a fi consolidate în sensul transformãrii
democraþiei într-o normã de comportament
internalizat la nivelul micro-social. Dacã la
nivel instituþional s-au realizat o serie de
reforme ele nu au fost însoþite de acþiuni
semnificative îndreptate spre latura educa-
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unor neprofesioniºti în Parlament, ar fi putut
NOTE
fi evitatã.
1
Calendarul electoral care prevede toa- Robert Dahl, Poliarhiile, Iaºi, Institutul European,
2000, p 46.
te alegerile, locale, judeþene, parlamentare ºi 2 Steven Connor, Cultura postmodernã, Bucureºti, Meprezidenþiale, în acelaºi an nu este în mãsurã ridiane, 1999, p 85
3
M. J. Laver, Ian Budge, Party Policy and Government
sã stimuleze participarea politicã în forma sa Coalitions,
New York, St. Martin Press, 1992, p. 5
electoralã. Izolarea dezbaterii politice doar în
interiorul parlamentului este contraproductivã
în termenii consolidãrii bazei democratice a
societãþii româneºti. Reforma calendarului
electoral este dupã alegerile din 2000 o prioritate. Partidele politice, actori esenþiali ai procesului democratic, sunt de asemenea în faþa
CINE NE CITEªTE:
unor reforme structurale care sã le asigure o
mai bunã comunicare cu societatea. NecesiCitesc cu mare plãcere Sfera Politicii
tatea reformelor politice  de la cele constifiindcã de multe ori, prin analizele sale
tuþionale ºi parlamentare la cele electorale deeretice ºi iconoclaste îmi contrazice
vine o sfidare cãreia forþele politice democramulte idei primite necritic ºi-mi lumineazã
tice trebuie sã îi gãseascã rãspunsuri rapide.
cotloanele spirituale unde se strâng platiDeasemenea reforma instituþiilor, retudinile auzite sau citite în grabã în alte
forma Constituþiei altfel spus, devine un impãrþi.
perativ al construcþiei politice stabile. Dar
reformele politice vor eºua în mãsura în care
nu vor fi dublate de un efort educaþional. Dinamica socialã ºi economicã din ultimul deceniu nu a realizat în mod automat transformarea culturii politice. Valorile, atitudinile
ºi comportamentele politice nu au suferit, ºi
nici nu era posibil, o transformare radicalã.
Preºedintele
Dar dacã în condiþii normale instituþiile deBãncii Române pentru Dezvoltare,
mocratice pot rezista într-un mediu indiferent
Groupe Société Générale
sau ostil, în momente de crizã doar suportul
social le poate sprijini. Dacã educaþia pentru
democraþie a fost din punct de vedere formal
dezvoltatã, ea a rãmas însã mai puþin eficientã. Modul în care clasa politicã a tratat
problema democratizãrii a fost de asemenea
contraproductiv. Asigurarea unei mai largi
participãri politice ºi revigorarea spaþiului
public ca spaþiu al dezbaterii ºi deciziei demo- CRISTIAN PÎRVULESCU  Absolvent al Faculcratice sunt urgenþe. Concentrarea doar pe tãþii de Filosofie, Universitatea Bucureºti.
problematica electoralã ar fi în acest context o Lector la ªcoala Naþionalã de Studii Politice
ºi Administrative.
eroare.

Bogdan Baltazar

7

S.P. nr. 90/2001

Noua guvernare

Guvernul, Preºedinþia ºi
orientarea (anti)occidentalã
SABINA FATI

Discursurile paralele ale reprezentanþilor
partidului de guvernãmînt ar fi putut pãrea doar
tactici subtile prin care aceºtia sã-ºi poatã pãstra
popularitatea ºi încrederea populaþiei, dacã în
acelaºi timp guvernul ar fi pus în practicã politici
de apropiere a României de structurile occidentale. Ultimele evoluþii demonstreazã, însã, cã
strategia dublã folositã de noua administraþie de
la Bucureºti nu urmãreºte atingerea standardele
politice ºi economice pe care le au în vedere
NATO ºi Uniunea Europeanã pentru candidaþii
la aderare în aceste organizaþii, ci alte scopuri
care þin de acapararea puterii ºi folosirea ei în
interese proprii.

mare pericol: din cauza secetei ºi în acelaºi timp
a ninsorii, din cauza hoþilor de petrol sau a
societãþilor care distribuie cãldura. În felul acesta
PDSR a reuºit sã treacã de iarnã, pãcãlind mediile
de informare în masã, care la rîndul lor ºi-au
pãcãlit mai departe auditoriul. Aceastã schemã
folositã de partidul guvernamental face parte din
arsenalul de tehnici ºi metode, nu foarte
sofisticate, pe care tacticienii PDSR le au în
recuzitã ºi pe care le-u mai experimentat de
multe ori atît înainte de 1996, cît ºi înainte de
1989. Tehnica distragerii atenþiei a fost folositã
pînã la uzurã în vechiul regim Iliescu, atunci
marota domnilor Iliescu ºi Nãstase era pericolul
maghiar care apãrea la graniþa de vest a þãrii de
cîte ori creºteau preþurile. Acum, pentru cã liderii
PDSR ºi-au modificat intenþiile la nivel declarativ, distragerea atenþiei este folositã cu grijã,
cu atît mai mult cu cît graniþa de vest nu mai
poate fi motiv de îngrijorare pentru nimeni, Ungaria
este membrã NATO, iar lideri noii puteri au spus
mai accentuat decît acum patru ani cã locul
României este între statele membre ale alianþei
Nord Atlantice. Reprezentanþii PDSR sînt
nevoiþi sã inventeze noi motive de îngrijorare a
electoratului, în aºa fel încît alegãtorilor acestui
partid, dar ºi altora care ºi-au pus speranþa în
promisiunile acestuia, sã le fie distrasã atenþia ºi
îndreptatã spre lucruri care ar putea pune cu
adevãrat în pericol viitorul apropiat: criza apei,

Distragerea atenþiei
PDSR ºi-a început guvernarea cu o
campanie de imagine construitã cu multã atenþie,
campanie din care nu au lipsit nici presiunile,
nici manipulãrile. Mass media a fost bombardatã
sãptãmîni la rînd cu informaþii exagerate, uneori
chiar contradictorii de cãtre noul executiv în
vreme ce acesta îºi punea în practicã pas cu pas
planul de concentrare a puterii sub umbrela premierului Adrian Nãstase. Sãptãmîni la rînd
membrii cabinetului au vorbit doar despre secetã
ºi iarnã grea sau despre conducte de petrol sparte
de hoþi, pe care abia acum au putut sã-i prindã
poliþiºtii, lãsînd impresia cã oamenii se aflã în
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compromiterea recoltei, risipirea combustibilului
din cauza hoþilor specializaþi în furtul din conducte etc.
Tema interesului naþional a fost, în perioada primilor ºapte ani de prezidenþiat Ion
Iliescu, o constantã a tentaþiei regresive a acestui
regim, care s-a ocupat în exces de periclitarea
unitãþii naþionale, jucîndu-se în momentele
sociale dificile cu elementele arhaismului
teritorial. PDSR a renunþat la aceastã marotã
doar pe moment, printr-o politicã de vitrinã bine
gînditã, care sã mai atenueze imaginea negativã
în exterior, dar în Rezoluþia Consiliului Naþional
PDSR din martie 1999, pe aproape douã pagini,
se constatã în diverse formule cu varii argumente
cã au reapãrut ºi se desfãºoarã nestingherit, cu o
virulenþã intolerabilã, încãlcînd principiul
loialitãþii faþã de statul român, manifestãri
iredentiste ºi revizioniste, la originea cãrora se
aflã unii lideri ai UDMR, care antreneazã ºi
instigã populaþia maghiarã din Transilvania ºi
chiar unele persoane de naþionalitate românã1.
Compromisul realizat în ultima perioadã
de partidul de guvernãmînt cu UDMR, prin care
PDSR încearcã sã rãspundã dezideratelor Uniunii, este doar o formã de a-ºi consolida stabilitatea în interior ºi imaginea în exterior, dar ieºirile naþionalist-ºovine ale unora dintre liderii
PDSR cu mare audienþã la public (George
Pruteanu, Adrian Pãunescu) s-au accentuat chiar
în perioada în care parlamentul discuta Legea
administraþiei publice locale.
PDSR are o strategie extrem de abilã
prin care încearcã sã cîºtige de partea sa
sindicatele2, sã-ºi consolideze controlul în parlament printr-un joc dublu în care se bazeazã atît
pe UDMR, cît ºi pe partidul naþionalist al lui C.V.
Tudor, sã-ºi menþinã încrederea în electorat
printr-o serie de subterfugii ºi sã convingã în
acelaºi timp ºi occidentul cã este hotãrît sã facã
reformele necesare pentru ca România sã poatã
accede în Uniunea Europeanã ºi în NATO.

Premisele PDSR între demnitate ºi
realitate
Concluzia fermã a reprezentanþilor PDSR
în legãturã cu aceastã chestiune a apãrut, însã,
destul de tîrziu. În campania electoralã, Strategia
de politicã externã schiþatã foarte pe scurt în
programul electoral, se referea doar la asigurarea stabilitãþii þãrii ºi îndeplinirea criteriilor
impuse de integrarea euro-atlanticã, în condiþii
de demnitate3. Reprezentanþii PDSR au testat
reacþia Occidentului încercînd sã negocieze de
pe poziþii de forþã cu UE ºi NATO. Atît ºeful
statului, cît ºi primul ministru au fãcut teste
repetate în acest sens începînd cu declaraþia lui
Ion Iliescu referitoare la faptul cã pe români îi
intereseazã mai puþin problema vizelor (decembrie 2000), fãcutã imediat dupã decizia miniºtrilor de Interne ºi ai Justiþiei din Uniunea Europeanã de ridicare necondiþionatã a vizelor pentru
Bulgaria; pe aceeaºi notã, dupã cîºtigarea alegerilor ºi desemnarea sa pentru formarea guvernului, Adrian Nãstase a explicat cã guvernul sãu ar
vrea sã aibã cele mai bune relaþii cu FMI, ca ºi
cu alte instituþii financiare internaþionale pornind
însã de la niºte cerinþe obligatorii pe care le
impune situaþia realã din România4. Aceste
premise de la care au pornit liderii PDSR au fost
testate rînd pe rînd cînd de ºeful statului cînd de
primul ministru, în momente alese cu grijã de cei
doi lideri. Astfel, în vreme ce premierul Adrian
Nãstase þinea discursuri pro-occidentale la
Strasbourg ºi Bruxelles ºi ministrul Finanþelor,
Mihai Tãnãsescu discuta la Washington cu
reprezentanþi ai Fondul Monetar Internaþional,
preºedintele Iliescu critica la Focºani Banca
Mondialã pentru condiþiile impuse României de
a privatiza marile complexe zootehnice, argumentînd cã organismele internaþionale impun
oficialilor de la Bucureºti privatizarea sistemului
bancar în beneficiul unor interese care nu mai
sînt româneºti. În acelaºi spirit primul ministru
declara: nu încercãm sã facem o politicã etatistã

9

S.P. nr. 90/2001

Noua guvernare
ºi nici nu încercãm sã ne ocupãm noi de
problemele economice, dar dorim sã asigurãm cadrul în care sã sprijinim producãtorii autohtoni.
Dorim sã protejãm piaþa româneascã , în primul
rînd pentru producãtorii din România, aºa cum
fac toate guvernele etatiste din lume, de aceea nu
vom mai asculta sfaturile care vor sã ne
transforme neapãrat într-o piaþã de desfacere
pentru economia de piaþã a altor þãri5.
Declaraþiile de acest fel seamãnã izbitor
de mult cu rapoartele anuale prezentate de
Serviciul Român de Informaþii parlamentului
care încearcã sã demonstreze printre altele, cã
investitorii strãini vin aici sã spioneze nu sã
investeascã, iar atunci cînd vin sã cumpere
încearcã sã obþinã pe nimic întreprinderile
noastre: sub pretextul prospectãrii posibilitãþilor
de demarare a unor colaborãri în afaceri cu
societãþi comerciale româneºti de importanþã
naþionalã ori în sectoare economice cu potenþial
ridicat, entitãþi interesate au urmãrit obþinerea cu
anticipaþie de informaþii asupra caracteristicilor
obiectivelor vizate sau anumite grupuri strãine
urmãresc transformarea pieþei româneºti într-un
debuºeu pentru unele produse strãine6.
Declaraþiile nostalgice ale domnului
Iliescu prin care pledeazã pentru dezvoltarea unor
forme asociative de exploatare a terenurilor agricole, criticînd totodatã desfiinþarea structurilor de
exploatare a pãmîntului în momentul în care s-a
restabilit scriptic dreptul de proprietate asupra
pãmîntului aratã nu doar felul în care înþelege
ºeful statului chestiunea proprietãþii în general ci ºi
capacitatea sa de a face progrese la acest capitol:
a devenit regulã ceea ce trebuia sã fie excepþia de
la regulã  destrãmarea cooperativelor agricole de
producþie  ºi ne-am trezit cu ºase milioane de
proprietari pe nouã milioane de hectare7. Preºedintele Iliescu este convins cã agricultura s-a
nãscut în forme asociative ºi cã este un moft
chestiunea aceasta cu sfînta proprietate privatã
care stã la originea vieþii sociale8. Chestiunea
proprietãþii pare una dintre problemele cele mai
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serioase cu care Ion Iliescu ºi liderii PDSR încã se
mai luptã. Domnul Iliescu îi cerea în 1996 procurorului general sã iniþieze recursuri în anulare
împotriva tuturor sentinþelor definitive legate de
retrocedarea imobilelor luate abuziv de regimul
comunist, intervenind în procesul justiþiei ºi
încãlcînd principiul separãrii puterilor în stat; în
martie 1999 poziþia PDSR nu se schimbase prea
mult, dupã cum aratã documentele Consiliului
Naþional al partidului: Nu se poate susþine cã în
materie de reglementare a proprietãþii particulare
statul ar avea doar un rol foarte redus, în timp ce
instanþelor judecãtoreºti le-ar reveni competenþa
exclusivã de a soluþiona conflictele ce ar apãrea în
acest domeniu9. Nici în programul electoral, cu
toate ezitãrile de rigoare ale unui partid care
încearcã sã cîºtige simpatiile occidentului
viziunea PDSR în aceastã problemã sensibilã nu
este prea diferitã: statul este îndrituit sã
stabileascã cadrul legislativ al dreptului de
proprietate ºi chiar limitele acestui drept10.
Cînd primul ministru declarã cã România
nu are nevoie de Fondul Monetar Internaþional:
Acordurile cu FMI sînt necesare atunci cînd sînt
probleme cu balanþa de plãþi. România a depãºit
deja acest stadiu de dificultãþi ºi rezervele Bãncii
Naþionale sînt suficiente pentru a asigura funcþionarea pentru plata datoriei externe, fãrã un acord
cu Fondul11, cînd ºeful statului spune cã
organismele internaþionale impun României sã
privatizeze sistemul bancar pentru ca apoi sã
stãm cu mîna întinsã la bãncile care nu mai sînt
româneºti12 ºi cã, urmare a privatizãrii sectorului
bancar autohton, depozitele fãcute în bãncile
româneºti sînt transportate undeva în strãinãtate
ºi toatã plus valoarea creatã de societatea
româneascã ia drumul intereselor strãine13, cînd
privatizãrile începute sînt blocate, iar investitorii
sînt ameninþaþi cu verificãri riguroase ºi nemotivate devine tot mai clar cã PDSR nu este
interesat de reformã, de bune relaþii cu finanþele
internaþionale, de o orientare cu adevãrat prooccidentalã.
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Securitatea ºi integrarea
euro-atlanticã
Semnale negative pentru occident sînt ºi
noile numiri în fruntea serviciilor secrete ale
unor persoane din fosta securitate, angajate în
lupta ideologicã împotriva occidentului. Dupã
alegerea lui Radu Timofte  specialist al jocurilor
de culise ºi al manipulãrilor, în fruntea
Serviciului Român de Informaþii, liderii PDSR iau desemnat pe Ristea Priboi  profesionist al
securitãþii ceauºiste  în funcþia de ºef al
Comisiei de Supraveghere a Serviciului de Informaþii Externe ºi pe Tudor Tãnase  specialist cu
vechi state de platã în defuncta securitate  în
fruntea Serviciului de Telecomunicaþii Speciale.
Atît Priboi, cît ºi Tãnase au fost ofiþeri ai Direcþiei de Informaþii Externe, dar în vreme ce Ristea
Priboi spiona împotriva Marii Britanii sau lucra
împotriva celor de la Europa Liberã, Tudor
Tãnase era înainte de 1989 ofiþer al unitãþii R
care se ocupa cu telecomunicaþiile oficiale ºi
experienþa sa de atunci a fost folositã din plin în
precedentul mandat Iliescu pentru refacerea
liniilor telefonice secretizate Bucureºti-Kremlin.
Schimbãrile care s-au fãcut în zona
serviciilor secrete nu par sã þinã doar de logica
transferului de putere. Noii veniþi sînt foºtii
specialiºti, crescuþi ºi formaþi la ºcoala securitãþii
comuniste, sînt profesioniºtii acesteia care
înainte de 1989 au fost angajaþi în lupta ideologicã împotriva occidentului. Acapararea principalelor servicii de informaþii de cãtre fidelii securitãþii lui Ceauºescu sau de persoane suspectate
cã ar fi avut legãturi cu KGB, într-o perioadã în
care liderii PDSR se pregãtesc sã facã o nouã
declaraþie politicã referitoare la aderarea la
NATO, ridicã serioase semne de întrebare
privind sinceritatea noii administraþii de la
Bucureºti.
Existã, însã, ºi alte elemente care pun la
îndoialã, bunele intenþii ale partidului de
guvernãmînt. Mustrarea blîndã ºi îngãduitoare a

primului ministru la adresa celor doi
parlamentari PDSR care au fost în vizitã la
Bagdad ºi declaraþia rezervatã a Ministerului de
Externe de la Bucureºti referitoare la bombardamentele din Irak ridicã noi suspiciuni. Adrian
Nãstase în loc sã profite de excursia celor doi
deputaþi PDSR, pentru a face o nouã declaraþie
de susþinere a politicii occidentale împotriva
regimului de la Bagdad, îi ia pe aceºtia sub
umbrela sa protectoare, argumentînd cã existã un
interes economic ºi este firesc ca oamenii de
afaceri români sã fie prezenþi în Irak. Mai mult
dl. Nãstase aduce în discuþie datoria pe care o are
Bagdadul faþã de Bucureºti, precizînd cã nu
putem participa la cruciade internaþionale doar
cu pierderi14. Cu o nostalgie a prieteniei
româno-irakiene, abia ascunsã, ºeful guvernului
de la Bucureºti atenþioneazã Occidentul cã pe
viitor la reconstrucþia zonelor în care au existat
conflicte armate se impune participarea tuturor
statelor care au suferit pierderi nu doar a marilor
puteri aºa cum s-a întîmplat în Iugoslavia.
Ministerul de Externe nu a dat o
notificare argumentatã privind vizita parlamentarilor români în Irak, lãsînd aceastã problemã în
seama legislativului. Pretextul pentru a face o
declaraþie tranºantã privind regimul violent antioccidental de la Bagdad a venit, însã, imediat
dupã bombardamentele americane ºi britanice
din zonã. Dar diplomaþia românã a rãmas ºi de
aceastã datã într-o zonã ambiguã, dînd o
declaraþie standard de neutralitate în care se
aratã cã Ministerul Afacerilor Externe Român
urmãreºte cu atenþie evoluþiile din Irak ca
rezultat al recentelor activitãþi militare
desfãºurate de SUA ºi Marea Britanie împotriva
unor obiective militare irakiene ºi cã
Ministerul de Externe îºi exprimã convingerea
cã respectarea riguroasã a rezoluþiilor relevante
ale Consiliului de Securitate privind Irakul
constituie calea pentru asigurarea stabilitãþii în
regiune. Cu alte cuvinte diplomaþia de la
Bucureºti criticã indirect acþiunile celor mai
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importante state din NATO, pe care în mod
normal ar trebui sã le curteze ºi sã le asigure de
susþinere.
Divergenþele care au apãrut între
ministrul de externe Mircea Geoanã, care prin
aceastã funcþie deþine preºedinþia OSCE ºi
preºedintele Adunãrii parlamentare a OSCE,
Adrian Severin, ambii fideli ai PDSR, rechemarea pripitã a unor ambasadori care au dovedit
profesionalism în ultimii ani, finalizarea Legii
secretului de stat într-o formã care nu þine seama
de principiile democratice15 imixtiunile executivului în justiþie: cazul Buduºan16, dar ºi tranºarea
proceselor Chiþac ºi Stãnculescu, precum ºi
numirile foºtilor ofiþeri de securitate în sectoare
cheie din economie, demonstreazã incapacitatea
PDSR de a se adapta sistemului democratic ºi de
a rãspunde standardelor minime pe aceastã
direcþie cerute de NATO ºi UE.
NOTE
Rezoluþia Consiliului Naþional al PDSR privind
apãrarea democraþiei ºi a statului de drept, a interesului
naþional, în Documentul Reuniunii Consiliului
Naþional al PDSR, 12 martie 1999, p.65
2
Pactul dintre PDSR ºi CNSLR Frãþia, semnat pe 2
aprilie 2001, prevede cã reprezentanþii partidului de
guvernãmînt vor putea participa la Consiliile de
conducere ale confederaþiei sindicale în vreme ce
liderii CNSLR Frãþia sînt invitaþi în fiecare sãptãmînã
la Birourile Executive ale PDSR. În acest fel partidul
de guvernãmînt va putea avea sub control cea mai mare
confederaþie sindicalã din România.
3
O guvernare mai bunã, pentru o viaþã mai bunã!
Principii ºi prioritãþi ale ofertei electorale a PDSR.
Reconstrucþia României ºi integrarea demnã în
Europa, septembrie 2000, p.25
4
Programul PDSR va fi programul guvernului
Nãstase, interviu cu Adrian Nãstase, Curierul
Naþional, 8 decembrie 2000
5
Declaraþie fãcutã de Adrian Nãstase la Timiºoara pe
14 februarie, preluatã de Adevãrul, 15 februarie 2001
6
Raportul Serviciului Român de Informaþii, iunie
1998- iunie 1999, pp.8-9
7
Mediafax, 25 ianuarie 2001, din declaraþiile fãcute pe
24 ianuarie de Ion Iliescu la Focºani în faþa oamenilor
de afaceri din Vrancea
8
Ibidem
9
Rezoluþia Consiliului Naþional al PDSR privind
1
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apãrarea democraþiei ºi a statului de drept, a interesului
naþional, în Documentul Reuniunii Consiliului
Naþional al PDSR, 12 martie 1999, p.24
10
O guvernare mai bunã, pentru o viaþã mai bunã!
Principii ºi prioritãþi ale ofertei electorale a PDSR.
Reconstrucþia României ºi integrarea demnã în
Europa, septembrie 2000, p.23
11
România liberã, 29 martie 2001
12
Mediafax, 25 ianuarie 2001, din declaraþiile fãcute pe
24 ianuarie de Ion Iliescu la Focºani în faþa oamenilor
de afaceri din Vrancea
13
Ibidem
14
Evenimentul Zilei, 13 februarie 2001
15
Legea privind protecþia informaþiilor clasificate
impune cetãþenilor sã respecte informaþia secretã de
stat indiferent de modul în care iau cunoºtinþã de
aceastã informaþie, ceea ce depãºeºte cadrul
constituþional ºi al fidelitãþii faþã de þarã, restrînge
dreptul fundamental la accesul liber la informaþie,
creeazã ideea cã rãspunderea penalã poate sã apese în
sarcina oricãrui cetãþean ºi rãstoarnã prezumþia de
nevinovãþie. Lege obligã cetãþenii la delaþiune,
încãlcîndu-se grav, prin deturnare de putere, drepturile
fundamentale ale omului, cum ar fi libertatea de
gîndire, conºtiinþã ºi religie, dreptul la respectarea
vieþii private, libertatea de opinie ºi dreptul la
informaþie. Lege permite Guvernului sã încadreze
informaþiile secret de stat în clasele de securitate ºi sã
declasifice unele informaþii. De asemenea Legea
secretului de stat acordã SRI competenþe excesive
considerînd cã SRI dispune de dreptul discreþionar de
a stabili persoanele care au dreptul la informaþii
secrete, inclusiv demnitarii.
16
Ovidiu Buduºan, fostul ºef al Secþiei de Combatere a
Crimei Organizate din Parchetul General a declarat cã
existã o imixtiune brutalã a Executivului în
problemele justiþiei române ºi totodatã protesteazã
faþã de acuzaþiile publice pe care i le-a adus procurorul
general. Procurorul general Joiþa Tãnase a acuzat fosta
conducere a Secþiei de Combatere a Crimei Organizate
din Parchetul General cã a trimis la Paris documente
referitoare la cazul Jimbolia ºi la afacerea Costea, fãrã
a încunoºtinþa ºi fãrã a avea aprobarea obligatorie,
potrivit legii, a conducerii Pachetului de pe lîngã CSJ.
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Noua guvernare

Logica discursurilor de
investiturã. În cãutarea
(re)formei ideale
DAN SUCIU
Politicienii români nu sînt buni oratori.
De altfel, o antologie a discursurilor parlamentare din ultimii zece ani este o încercare
dificilã. De aceea, nici discursurile de investiturã ale premierilor desemnaþi în ultimii cinci
ani nu au reuºit sã se impunã ca momente
memorabile ale discursului parlamentar. Dar
talentul oratoric al premierilor români rãmâne
o problemã secundarã. Problema principalã a
discursului de investiturã este cu totul alta.
Este un discurs bun consecinþa unui program
de guvernare bun? Într-o ordine logicã, un
discurs bun nu trebuie neapãrat sã se susþinã
pe un program de guvernare reuºit. ªi totuºi,
ce poate rãmâne în urma unui discurs bun care
sã nu aibã în spate un program de guvernare
bun, decît cîteva fraze scoase din context?
Pânã la urmã reuºita unui discurs este o probã
de comunicare eficientã. De transmitere a unui
mesaj cît mai clar ºi coerent, dar nu numai atît.
Fiind un act public, cu o anumitã dozã de
formalism, parte a unui protocol ºi mai ales
destinat unui public auditor definit  parlamentari dar ºi public în general, prin transmisiile ºi retransmisiile TV  discursului de
investiturã i se poate pretinde un anumit
impact ºi mai ales capacitatea de a constitui un
reper pentru o perioadã istoricã sau cel puþin
pentru un ciclu de guvernare.
Dar premierii români, Victor Ciorbea,

Radu Vasile, Mugur Isãrescu ºi Adrian
Nãstase, au evitat sã mizeze în actul ºi textul
discursul de investiturã pe partea de spectacol
ca vehicol al comunicãrii eficiente. Au pus
accentul pe programul de guvernare în doze
diferite ºi, de la Victor Ciorbea la Radu Vasile,
Adrian Nãstase ºi Mugur Isãrescu în aceastã
ordine, retorica a cedat teren în faþa rezumatului cît mai cuprinzãtor al programului. Dacã
experienþa discursurilor nu a dus cu timpul la
un cîºtig de impact, a dus în schimb la unul de
claritate. Aºa se face cã cele douã axe dupã
care se pot înºira cele patru discursuri ale
premierilor ultimilor 5 ani, sînt în direcþii
opuse. Pe axa retoricii, Victor Ciorbea este
urmat în ordinea cronologicã de Radu Vasile,
Mugur Isãrescu ºi Adrian Nãstase în timp ce o
ordine a claritãþii îl plaseazã pe ultimul loc pe
primul premier CDR urmat în aceeaºi ordine
de mai sus. Radu Vasile este cel care reuºeºte
sã se elibereze cel mai eficient de obsesia
programului  plasîndu-l într-o anexã sub
formã de tabel pe care nu a citit-o la investiturã, în timp ce Adrian Nãstase a mizat cel
mai mult, în discursul sãu, pe programul de
guvernare, încercînd un rezumat cu pretenþii
exhaustive. De aici ºi lungimea discursului 
aproape dublu în comparaþie cu celelalte.
De la Victor Ciorbea la Adrian Nãstase,
premierii români ºi-au rostit discursurile sub
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fascinaþia Programului. A acelor planuri care
cuprind Soluþiile Fericite ºi acoperã toate
domeniile. De aceea  cu excepþia notabilã a
lui Mugur Isãrescu  au preferat sã spunã ceva
despre fiecare domeniu  chiar ºi o banalitate,
dar «cultura» sau «sãnãtatea» nu cumva sã
lipseascã din cadrul discursului. Apãsaþi de
complexul exhaustivitãþii, premierii României
au mizat mai puþin pe principii ºi linii
directoare bine definite. Au mizat, aºadar, mai
puþin pe politicã ºi mai mult pe management
chiar atunci cînd era de aºteptat sã facã cel mai
pur ºi mai clasic act politic posibil: sã þinã un
discurs în Parlament.
Pînã la urmã ceea ce conteazã este ce
aleg premierii sã spunã în discursul lor, din
programul lor. Discursurile au suficiente
elemente comune  aproape interºanjabile
între ele fãrã ca structurile de bazã sã fie
influenþate. Dar ce îi diferenþiazã?
Mesianismul programat a lui
Victor Ciorbea
Cînd Victor Ciorbea ºi-a început
discursul de investiturã, prin cîteva fraze
neaºteptate, de impact, pãrea cã va urma un
discurs mare. Dar nu a fost aºa. Impactul
retoric s-a pierdut în confuzie, prevestind
parcã destinul întregii sale guvernãrii. Ciorbea
pãrea cã vrea sã recupereze o tradiþie ºi sã
redeschidã drumul spre Europa. De aici, un
discurs cu tendinþã mesianicã, recuperator al
tradiþiei ºi al identitãþii naþionale. ,,Sîntem aici
în faþa dumneavoastrã, pentru a afirma cã
România îºi poate schimba destinul, sã vã
spunem cã nu sîntem condamnaþi la un
îndelung ghinion istoric ºi cã existã cãi de
ieºire din aceastã situaþie gravã în care ne
aflãm, ºi cã aceste cãi nu sunt rezultatul unui
miracol, ci pornesc doar din voinþa noastrã de
a ne schimba felul de fi. În plus, guvernarea
Ciorbea propune o umanizarea a politicii
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suntem aici pentru a aduce un pic de fericire
românilor, pentru a da o ºansã oamenilor din
aceastã þarã, pentru a-i ajuta sã treacã mai
puternici, mai mîndri ºi mai bucuroºi în
mileniul viitor. Programul al cãrui rezumat l-a
prezentat premierul Ciorbea avea o componentã de urgenþã  structuratã pe o serie de
promisiuni electorale ale CDR ºi PD precum
ºi cîteva mãsuri specifice de iarnã  ºi o
componentã de termen lung, unde obiectivele
cît de cît precise din prima parte au fost
înlocuite cu o serie de principii ºi intenþii
rãmase la stadiul de generalitate. De fapt,
guvernul Ciorbea a avut structurat doar un
program de urgenþã cu o serie de mãsuri de
protecþie socialã ca mãrirea pensiilor pentru
agricultori, a alocaþiilor pentru copii, dar ºi
macroeconomice ca alinierea preþurilor în
domeniul energiei, definirea elementelor cu
pierderi în industrie, ºi acest lucru se vede
foarte bine în discursul premierului  la obiect
cînd vorbeºte de prima parte, confuz cînd se
referã la aºa zisul program pe termen lung. De
aceea, marile proiecte anunþate în discurs de
Victor Ciorbea au fost ºi mari eºecuri:
reducerea poverii fiscale, reducerea sãrãciei,
redresarea economicã durabilã. Din ce ºi-a
propus, Ciorbea a reuºit sã accelereze procesul
de privatizare ºi sã orienteze politica externã
evident spre structurile europene, obiectiv
menþionat ca atare în discursul de investiturã.
Dar abia o treime din discurs este dedicatã
elementelor cu un grad de concreteþe ceva mai
ridicat din program, restul fiind mai ales o
declaraþie de intenþii ºi afirmaþii în spirit
mesianic. Vorbind despre costurile sociale ale
tranziþiei  pe care guvernul sãu va reuºi sã le
surmonteze  Victor Ciorbea prezintã imaginea României, a consecinþelor reuºitei reformei, în 10 fraze consecutive care încep cu
,,numai aºa ºi care se referã de la creºterea
PIB-ului pentru învãþãmînt, la reducerea
infecþiilor cu HIV, de la dezvoltarea turismului
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modern la reducerea ºomajului, recuperarea
moralei religioase ºi a adevãratelor valori
ale culturii ºi la integrarea euro-atlanticã. Este
partea de maxim impact oratoric al discursului
care culmineazã cu un moment al adevãrului 
,,românilor nu li s-a spus demult adevãrul
despre starea þãrii lor,  ºi cu o declaraþie de
încredere în succesul schimbãrilor. În ritmul
sacadat, egal cu sine ºi grav, premierul putea
conta pe un puternic impact emoþional al
mesajului sãu rostit într-un moment cu
adevãrat istoric.
Tentaþia analiticã a lui Radu Vasile
Distincþia clarã între discurs ºi program, pe care a operat-o Radu Vasile, s-a
dovedit beneficã. (Chiar dacã din programul
punctual, pe obiective ºi termene precise s-a
ales, rapid, praful). Premierul care cerea confirmarea în funcþie a pus accentul în discursul
sãu pe o analizã a situaþiei politico-economice
ºi mai ales a cauzelor paºilor rataþi de guvernul
anterior. Prin întregul discurs, în ciuda unor
angajamente luate  ,,voi fi premierul tuturor
românilor, ,,mã consider managerul actualei
echipe guvernamentale, premierul a pãrut
mai mult cã priveºte cu detaºare analiticã actul
de guvernare ºi nu ca o implicare efectivã.
Totul pleacã de la o chestiune de încredere,
apreciazã Radu Vasile. O încredere în cei care
realizeazã reforma. De aceea, primul pas este
recîºtigarea încrederii în guvern, reconsolidarea coaliþiei ºi refacerea legãturii între
guvern ºi parlament pentru reducerea numãrului mare de ordonanþe emise. În ceea ce priveºte programul economic, Radu Vasile a
susþinut indirect faptul cã guvernul Ciorbea a
urmat prea îndeaproape indicaþiile organismelor internaþionale fãrã sã þinã cont de
realitãþile româneºti, de aceea promite nici mai
mult nici mai puþin decît ,,un program
românesc, o ,,împletire armonioasã a princi-

piilor creºtin-democrate cu cele ale liberalismului ºi social democraþiei. Partea cea mai
interesantã a discursului sãu o constituie analiza ineficienþei guvernãrii anterioare. Primul
motiv al eºecului, care priveºte întreaga societate, nu doar actul guvernãrii, este ,,reticenþa,
observabilã în cercurile politice, manageriale,
în a accepta consecinþele economiei de piaþã.
Aceasta presupune o intrare în rol a sistemului
juridic, adicã respectarea regulilor. Acest al
doilea motiv este datorat incapacitãþii sistemului juridic de a impune aceste reguli ºi a
mentalitãþii prezente în societate de a le
accepta.
Cel de-a doilea element important al
discursului este atacul la adresa ineficacitãþii
sistemului bancar care împiedicã realocarea
resurselor pentru cei care au nevoie de credite.
Douã sunt cauzele pe care le întrevede noul
premier: una de naturã conjuncturalã  instabilitatea macroeconomicã  ºi a doua, incapacitatea Bãncii Naþionale de a impune o politicã de credite avantajoasã ,,Banca Naþionalã
trebuie sã joace un rol decisiv ºi sã aibã în
vedere o revizuire a politicilor sale. Radu
Vasile a lansat atunci ipoteza unui alt tip de
politicã monetarã care sã nu mai mizeze ca
obiectiv principal pe reducerea, prin mijloace
monetariste a inflaþiei ci pe stimularea consumului, dupã reguli keynesiene. Teoria de lucru
a dispãrut dupã cîteva luni pe mãsurã ce
premierul a rãmas tot mai izolat în Palatul
Victoria.
Pragmatismul tehnocrat a lui
Mugur Isãrescu
În singurul discurs fãrã programul
punctual  sau mai bine spus fãrã ceea ce-a
înþeles prin program pînã atunci  pragmatismul este în mod paradoxal cel mai prezent.
Pragmatism, în sensul cã Mugur Isãrescu

15

S.P. nr. 90/2001

Noua guvernare
încearcã sã-ºi construiascã discursul pe o serie
de obiective bine definite, dublate de motivaþii
limpezi. Mai presus de toate discursul sãu
program are un fir cãlãuzitor clar: integrarea în
Uniunea Europeanã. Acesta este obiectivul
cãruia trebuie sã i se subsumeze toate deciziile
guvernamentale. Numirea guvernului Isãrescu
survine la scurt timp dupã decizia UE de
începere a negocierilor de aderare la UE ºi
întregul discurs al noului premier este marcat
de aceastã decizie. De aceea, România trebuie
sã confirme cã poate face reforma ºi poate
recîºtiga încrederea organismelor financiare
internaþionale. Isãrescu rãmîne în limitele unui
limbaj tehnic, cu multe referinþe economice de
specialitate, atunci cînd a analizat cauzele
nereuºitei reformei: ,,capitalul productiv al
þãrii este în bunã mãsurã depãºit tehnologic ºi
ineficient administrat. România nu a reuºit sã
permanentizeze afluxurile de capital extern pe
termen lung. În condiþiile în care anul 2000
era un an electoral, singura parte în care s-a
simþit o personalizare a discursului a fost
angajamentul pentru reformã, promis a fi
indiferent de presiunile politice. Mai clar decât
în alte discursuri, Isãrescu a prezentat pilonii
pe care se structureazã întregul program. În
primul rând, o reformã fiscalã profundã care
sã asigure consolidarea macroeconomicã ºi
stimularea economiei. Pe baza acestui
principiu s-a redus impozitul pe profit iar TVA
a fost adus la o cotã unicã, ºi tot pornind de
aici s-a reuºit creºterea economicã, e drept
modestã, pe baza stimulãrii exporturilor. Al
doilea pilon a fost reprezentat de o politicã a
veniturilor care sã menþinã corelaþia dintre
productivitatea muncii ºi salarii. Cel de-al
treilea pilon l-a constituit politica monetarã
menitã sã menþinã inflaþia sub 30%, un
obiectiv ratat. ,,Ne aflãm la rãscruce de
drumuri  declara Mugur Isãrescu la finalul
discursului sãu. Sîntem obligaþi sã alegem. Ori
grãbim pregãtirea redresãrii economice ºi
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prindem trenul Uniunii Europene, ori vom fi
nevoiþi, în anii viitori, sã acceptãm o reducere
drasticã a nivelului de trai, a cheltuielilor
bugetare pe fondul prãbuºirii economice.
Aceasta este într-adevãr o alegere dramaticã,
pe care însã n-o mai putem evita în nici un
chip.
Viziunea holistã a lui Adrian
Nãstase
Cel mai complet discurs îi aparþine
însã premierului PDSR. Este aproape de douã
ori mai lung decît cel al celorlalþi premieri ai
ultimilor ani. Nãstase încearcã sã nu spunã
doar banalitãþi ºi cînd vorbeºte despre acele
domenii care în mod normal sînt trecute în
revistã doar pentru cã ºi subiectul acela trebuia
atins într-un fel sau altul. Motivaþia se
întrevede. Dupã o guvernare care a adus
haosul în toate domeniile conform aprecierii
noii puteri, guvernarea PDSR trebuie sã
readucã ordinea, trebuie sã readucã autoritatea
statului acolo unde ea a fost erodatã prin
defectele guvernelor anterioare. De aici
tentaþia holistã, de a nu lãsa nici un domeniu
neatins, discutat, direcþionat încã din discursul
noului premier, a ºefului care ºtie ºi decide.
Este un guvern care pleacã în anumite
condiþii atipice la drum: monocolor, minoritar
ºi cu un termen de graþie convenit cu opoziþia
de un an. Nãstase þine sã scoatã în evidenþã
pãrþile bune ºi rele ale acestei situaþii noi. Este
de asemenea un guvern care vrea sã aibã o
puternicã amprentã ideologicã, social
democratã. Mai mult, vrea sã dea ,,o
dimensiune umanã practicii economice, asigurînd complementaritatea planului economic
cu cel social prin promovarea unui program de
modernizare ºi dezvoltare durabilã. Dar
discuþia aplicat economicã a programului este
sub nivelul de claritate ºi concreteþe al restului
discursului. Cîteva elemente: reducerea gra-
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dualã a impozitelor ºi scãderea cotelor la TVA,
eliminarea fondurilor extrabugetare. În
schimb, componenta politicilor sociale este
mult mai bine conturatã. Nãstase vorbeºte
despre creºterea salariului minim, modificarea
politicii de alocaþii sau recorelarea pensiilor.
Dar ºi despre principii: solidaritate socialã,
prioritatea creãrii de locuri de muncã sau
punerea familiei în centrul preocupãrilor de
naturã socialã. Nãstase vrea sã demonstreze cã
a luat în serios recomandãrile Uniunii Europene ºi este primul premier care vorbeºte
despre o politicã coerentã în ceea ce priveºte
protecþia copilului, învãþãmîntul ºi tineretul.
Surpriza cea mare a programului vine din
faptul cã aproape un sfert al discursului  cu
mult mai mult decît oricare altul  este dedicat
politicii externe. Una din explicaþiile legate de
ponderea mare a mesajului extern ar putea fi
deficitul de imagine externã al noului guvern,
o problemã pe care Adrian Nãstase a încercat
sã o clarifice printr-un mesaj mai mult decît
limpede în ceea ce priveºte orientarea de politicã externã a României sub guvernarea
PDSR. În viziunea noului premier, guvernul
poate rãspunde noii provocãri: globalismul.
Iar rãspunsul este unul neaºteptat, dupã lungul
expozeu de politicã externã. Dar este un
rãspuns care prin intermediul unui citat din
Iorga mizeazã pe colectivism ºi identitate
naþionalã tocmai atunci cînd era cel mai puþin
de aºteptat o asemenea concluzie.
Ce îi diferenþiazã ºi ce îi apropie pe
premieri
Folosind citate din lideri social
democraþi europeni  Jospin, Schroder sau
Gabaglio  Adrian Nãstase a lãsat sã se
înþeleagã cã îºi asumã o identitate ideologicã
social democratã. De altfel, mizînd pe
elementele de protecþie socialã ºi pe atribuirea
unui rol major statului (al autoritãþii de stat) în

ciuda intenþiilor declarate de a miza pe
privatizare, Nãstase rãmîne ferm în cadrul
doctrinei. Paradoxal, ceilalþi premieri sînt mult
mai aproape, decît ar fi fost de aºteptat din
partea unei coaliþii dominate de creºtini
democraþi. ªi cel mai apropiat dintre toþi de
liderul social democrat este Victor Ciorbea.
Chiar dacã mãsurile pe care le-a luat primul
premier de centru-dreapta au fost mai
apropiate de liberalismul grupãrii sale politice,
Ciorbea a ales sã vorbeascã în discursul sãu
preponderent despre protecþie socialã ºi
distribuþie egalã ºi corectã a veniturilor ºi nu
despre privatizãri, dreptul la proprietate sau
libertate individualã.
Cîteva luni mai tîrziu, Radu Vasile a
vorbit de unele dintre lucrurile acestea: importanþa proprietãþii, a ,,acceptãrii consecinþelor
economiei de piaþã, de ,,drumul fãrã întoarcere al economiei de piaþã. Dar mizînd pe
keynes-ism pentru a ajunge la economia de
piaþã, Radu Vasile este mult mai aproape
doctrinar de Nãstase decît lasã sã se întrevadã
dintr-o mare parte a discursului sãu.
Discursul lui Isãrescu este de aceea o
excepþie. Este un discurs care mizeazã din
pragmatism, pe elemente monetariste liberale,
sigurele instrumente  indirecte  prin care
statul, reprezentat de guvern ºi condus de
Mugur Isãrescu, este abilitat sã intervinã. Cu
toate acestea, cu excepþia lui Adrian Nãstase,
recogniscibilitatea ideologicã nu a fost o
intenþie a nici unui premier. Confuzia lui
Ciorbea, nehotãrîrea lui Vasile ºi indiferenþa
lui Isãrescu au fãcut ca ideologia sã nu joace
un rol important. În schimb, existã cîteva
mituri comune pentru fiecare, exploatate mai
mult sau mai puþin eficace, în afara mesajului
mai mereu optimist al revigorãrii economice.
În primul rînd este mitul moºtenirii.
Pentru Ciorbea, reprezentatul unui partid
învingãtor în alegeri a sosit momentul reconcilierii: ,,întind mîna fostei puteri ºi o chem sã
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ne sprijine de pe bãncile opoziþiei. Dar în
rest întregul discurs este un rechizitoriu la
adresa PDSR. ªi nu atît proasta administraþie
este criticatã cît mai ales eºecul moral al fostei
guvernãri, lipsa ei de legitimitate, ocolirea
adevãrului ºi izolarea de Europa. Peste patru
ani, discursul lui Adrian Nãstase devine un alt
rechizitoriu, e drept mai moderat ºi fãrã
nominalizãri, la adresa fostei guvernãri. Dar
cum guvernul Nãstase a negociat un acord de
susþinere cu rãmãºiþele fostei puteri care a
intrat în Parlament, tonul acuzator a fost jos ºi
acuzaþiile voit voalate. Doar verdictul a fost
ferm: ,,ne confruntãm cu efectele distructive
ale eºecului total înregistrat de guvernele care
au condus þara între 1996-2000, iar rezultatele guvernului Isãrescu au fost prezentate
triumfalist ºi sînt lipsite de credibilitate.
Pentru Radu Vasile este vorba de o
dublã moºtenire. A programului nerealizat de
succesorul sãu, membru al aceluiaºi partid, ºi
de moºtenirea încã necurãþatã, rãmasã de pe
urma PDSR. Într-o asemenea situaþie, discuþia
despre moºtenire se transformã într-una
despre continuitate. Mugur Isãrescu pare a
ignora o asemenea discuþie. Cum discursul
este rostit în preajma împlinirii a zece ani de
la Revoluþia din decembrie, Isãrescu se vede
moºtenitorul direct al idealurilor neîmplinite
ale revoluþiei ºi mai ales a dorinþei neîmplinite a acestor zece ani: prosperitatea economicã.
Tematica de politicã externã abordatã
face ca la acest capitol discursurile celor patru
premieri sã fie aproape identice. Este de
fiecare datã cînd e vorba de Europa, un
discurs recuperator. Ciorbea o regãseºte,
Vasile o cultivã, Isãrescu îi recîºtigã încrederea iar Nãstase oferã integrarea demnã.
Acesta este traseul, dar angajamentul pentru
integrare este identic. Cu toate acestea, doar
discursul lui Mugur Isãrescu are ca idee
centralã strategia de integrare, chiar dacã nici
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pentru Adrian Nãstase aceasta nu este o idee
secundarã. Dar cu o strategie aparþinînd predecesorului sãu, Nãstase a evitat ºi din acest
motiv sã-ºi axeze aceastã parte a discursului
pe o discuþie aplicat integraþionistã.
Încã o caracteristicã surprinzãtoare
este comunã tuturor celor patru discursuri
analizate. Lipsa interesului pentru problemele
legate de agriculturã, deºi agricultura ºi
destinul populaþiei rurale sînt douã din marile
probleme pe termen lung ale României.
Ciorbea este cel mai darnic oferind pensii
pentru þãranii cooperatori. Vasile recunoaºte
cã agricultura trebuie sã devinã prioritate
naþionalã, dar evitã sã detalieze subiectul iar
Isãrescu nu-l abordeazã. Subiectul nu-l pasioneazã nici pe Adrian Nãstase, care vorbeºte
de agriculturã în treacãt, fiind cea mai importantã fisurã din viziunea holistã a premierului.
O concluzie se poate trage: discursul de
investiturã este unul adresat preponderent
oraºului.
Cinci ani, patru discursuri, douã
orientãri politice majore, dar aceleaºi probleme. Logica discursului de investiturã cere
pînã la urmã aceleaºi argumente dintr-un
motiv simplu. Provocarea la care trebuie sã
rãspundã premierul desemnat este mereu
aceeaºi, atîta vreme cît reforma nu reuºeºte sã
treacã de faza principiilor de programare iar
obiectivele punctuale care trebuie atinse sînt
reducerea inflaþiei ºi eradicarea sãrãciei. Abia
dupã depãºirea acestor puncte, discursul
viitorului premier va putea scãpa de previzibilitatea care îl urmãreºte ca un blestem.
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Noua guvernare

Problema consolidãrii
democratice în România
RÃZVAN GRECU

Introducere:
Noua Putere instalatã în decembrie 2000
are în faþã o misiune crucialã pentru viitorul
democratic al României, anume consolidarea
democraþiei româneºti. Dacã definim corect acest
þel al sistemului politic, anume consolidarea
democraþiei, trebuie sã vedem care sunt direcþiile
de acþiune pe care Noua Putere din România va
trebui sã le urmeze ºi mai ales dacã este ea
capabilã sã îndeplineascã acest nou rol.
Acest eseu nu încearcã sã acrediteze
ideea cã noua putere are o misiune istoricã, mandatatã de electorat sã atingã acest scop ultim al
societãþii. Departe de noi este ºi ipoteza cã electoratul românesc a votat pentru consolidarea democraþiei, deºi venirea PDSR la guvernare nu echivaleazã în mod necesar cu o regresie în planul
tranziþiei cãtre democraþia liberalã. Problema/întrebarea principalã pe care o pune acest
eseu, o întrebare la care nu se poate da nici un
rãspuns ºtiinþific în acest moment, este aceea dacã
partidul de guvernãmânt va putea sã depãºeascã
populismul inerent unui moment electoral ºi va
acþiona pentru consolidarea democraticã.
Ce este consolidarea democraticã?
În acest eseu folosesc conceptul de
consolidare democraticã în sensul dat de cãtre

Linz ºi Stepan.1 Ei defineau consolidarea democraticã prin intermediul a trei linii principale de
analizã:
a) din punct de vedere comportamental, un
regim democratic este consolidat în mãsura
în care nici un actor semnificativ în plan
naþional, social, economic, politic sau instituþional nu îºi foloseºte resursele pentru a-ºi
atinge scopurile prin crearea unui regim
nedemocratic sau prin secesiunea de statul
din care face parte;
b) din punct de vedere atitudinal, putem
vorbi de consolidarea democraticã a unui
sistem politic atunci când marea parte a
opiniei publice pãstreazã credinþa cã orice
schimbare politicã trebuie sã se realizeze
prin intermediul procedurilor ºi instituþiilor
democratice ºi cã susþinerea pentru alternative nondemocratice este extrem de redusã
sau izolatã de cãtre forþele prodemocratice;
c) din punct de vedere constituþional, un
regim democratic este consolidat atunci
când forþele guvernamentale sau neguvernamentale devin subiecte ale ºi obiºnuite cu
rezolvarea conflictului în graniþele unor legi
specifice, proceduri ºi instituþii sancþionate
de cãtre noul proces democratic.2
Existã în acelaºi timp un alt concept
care trebuie utilizat împreunã cu cel de consolidare democraticã: anume cel de tranziþie
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democraticã împlinitã (completed democratic
transition). Pentru a putea vorbi de consolidarea
democraþiei, susþin Linz ºi Stepan, este necesar ca
sistemul politic respectiv sã fi trecut de faza
tranziþiei democratice. O tranziþie democraticã
este împlinitã când un acord suficient a fost
realizat asupra procedurilor pentru a produce un
guvernãmânt ales, când un guvernãmânt care
ajunge la putere este rezultatul direct al votului
liber ºi popular, când acest guvernãmânt are de
facto autoritatea de a genera noi politici (policies)
ºi când puterea executivã, legislativã ºi juridicã
create de cãtre noua democraþie nu trebuie sã
împartã puterea de jure cu alte corpuri.3
Aceste douã concepte sunt interconectate: pentru a reuºi consolidarea democraticã,
un sistem politic trebuie sã fi realizat în prealabil
o tranziþie democraticã, ceea ce presupune
construirea unui set complet de instituþii democratice ºi crearea unui consens asupra procedurilor dezirabile de reglementare a conflictului
între actorii sistemului politic. De asemenea, un
sistem democratic este consolidat, susþin Linz ºi
Stepan, atunci când democraþia, înþeleasã ca set
complex de instituþii, reguli sau moduri de
acþiune, a devenit ceea ce ei numesc the only
game in town4.
Perspective pentru consolidarea
democraticã
Noua Putere are prin urmare în acest
moment o dublã misiune: pe de o parte aceea de
a încheia tranziþia democraticã, de a depãºi faza
de uncompleted democratic transition5, pe de
cealaltã parte de a începe procesul de consolidare
democraticã a sistemului politic românesc. Dacã
Noua Putere va realiza sau nu aceste douã
obiective majore ale sistemului politic, nu putem
ºti cu siguranþã în acest moment ºi nici nu existã
metode ºtiinþifice pentru a putea face predicþii
asupra acestui subiect. Putem însã sã privim atent
la ceea ce presupune consolidarea democraticã ºi
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împlinirea tranziþiei democratice ºi sã analizãm
mãsurile care trebuie luate pentru a începe consolidarea democraticã.
Dacã PDSR doreºte consolidarea sistemului democratic ºi realizarea tranziþiei democratice, este obligat în contextul actual sã
acþioneze pe douã direcþii principale. Prima
urgenþã a sistemului politic românesc a devenit,
în special dupã alegerile din toamna anului trecut,
eliminarea pericolului extremismului politic.
Existenþa în interiorul sistemului politic a unui
partid antisistem care a ajuns sã deþinã un sfert din
locurile legislative reprezintã cea mai puternicã
ameninþare la adresa democraþiei politice
postcomuniste din România. Ideea cã PRM se
poate transforma într-un partid politic democratic
este falsã în totalitatea sa. PRM nu se poate rupe
de discursul autoritarist-naþionalist fãrã a pierde
poziþia pe care a obþinut-o în urma recentelor
alegeri, el va trebui, dimpotrivã, sã-ºi radicalizeze
discursul politic, încercând a profita de eventualele eºecuri ale actualei puteri. În definitiv,
acest partid este, cel puþin în contextul politic
actual, singurul posibil beneficiar al unui eventual
eºec al guvernului PDSR, opoziþia democraticã
fiind în acest moment prea slabã ºi prea puþin
credibilã pentru a concura pe douã planuri
distincte: cel împotriva PDSR ºi cel împotriva
extremismului politic afiºat de PRM.
De aceea, PDSR va trebui sã renunþe, în
mãsura în care doreºte consolidarea democraþiei,
la tentaþia de a se folosi de sprijinul parlamentar
al PRM atunci când nu obþine sprijinul politic al
partidelor democratice pentru anumite politici
publice. Este la fel de adevãrat faptul cã actualul
partid de guvernãmânt este într-o situaþie delicatã
în mãsura în care o bunã parte din liderii sãi
politici sunt mai degrabã ostili fostei puteri decât
opoziþiei nedemocratice ºi, în acelaºi timp,
favorabili unei colaborãri, chiar informale, între
PDSR ºi PRM. Dificultatea principalã a democraþilor din PDSR va consta în a limita influenþa
parlamentarilor conservatori în cadrul partidului
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ºi continuarea dialogului politic cu PNL, UDMR
ºi PD. Din acest punct de vedere, recenta lege a
administraþiei publice locale, acordarea dreptului
de folosire a limbii materne în administraþie
pentru minoritãþile naþionale ºi mai ales ignorarea
retoricii naþionaliste au reprezentat un pas înainte
pentru democraþia politicã româneascã.
Obþinerea prosperitãþii economice reprezintã a doua direcþie de acþiune politicã care va
trebui urmatã pentru a consolida democraþia
politicã. Eºecul economic reprezintã probabil cea
mai mare ameninþare pentru viitorul democratic
al unui sistem politic în schimbare deoarece el
erodeazã atât încrederea populaþiei în eficacitatea
instituþiilor democratice cît ºi în (in)capacitatea
liderilor democratici de a asigura prosperitatea
economicã. Populismul ºi critica autoritaristã a
democraþiei politice (sau a instituþiilor acestora)
au la bazã în mare mãsurã eºecul economic al
democraþiilor politice ºi sunt în general efecte ale
acestuia. În fapt, variabila economicã are o
puternicã putere explicativã nu numai pentru
eºecul democraþiei politice, dar chiar ºi pentru
regimurile autoritare ºi totalitare. Cazurile
regimurilor democratice care au colapsat din
cauza eºecului economic (Republica de la Weimar,
numeroasele cazuri din America Latinã etc.) sunt
contrabalansate de democratizarea unor regimuri
autoritare sau totalitare care au la origine aceleaºi
cauze economice. În aceastã ultimã categorie
putem include fostele state comuniste din Europa
Centralã ºi de Est, regimurile militaro-birocratice
din America Latinã.
Consolidarea democraticã nu este
posibilã decât în prezenþa prosperitãþii economice. Din acest punct de vedere, România are în
faþã un obstacol serios pentru perspectivele
consolidãrii democraþiei politice. Din punct de
vedere economic, România este departe de celelalte state foste comuniste din Europa Centralã ºi
de Est care au început deja consolidarea democraticã, înregistrând abia în anul 2000 o firavã
creºtere economicã. Datele economice aratã cã,

în timp ce în anul 1998 Polonia ºi Ungaria
depãºiserã, în termeni reali, PIB din 1989, anul
începerii democratizãrii politice, iar Cehia
aproape atinsese acest nivel, România ºi Bulgaria
abia atingeau 76% ºi respectiv 66% din PIB
aferent anului 1989 (vezi anexe). Sunt date care
atestã un eºec al tranziþiei economice pentru cele
douã sisteme politice, care la zece ani de la
cãderea comunismului nu au reuºit sã atingã nici
mãcar nivelul din 1989 ºi care afecteazã ºansele
lor de consolidare democraticã.
Va putea noul guvern sã ia mãsurile
necesare pentru a asigura prosperitatea economicã necesarã pentru a consolida sistemul
politic post-comunist? Aºteptãrile populaþiei
sunt mari ºi de cele mai multe ori supradimensionate în raport cu posibilitãþile reale ale
economiei româneºti, de aceea este greu de
crezut cã Noua Putere va fi capabilã de
reforme economice dure fãrã de care prosperitatea economicã nu poate apãrea. Închiderea
unitãþilor economice nerentabile la care statul
român este proprietar, scãderea cheltuielilor
bugetare, privatizarea agenþilor economici
atractivi sunt mãsuri economice care vor
trebui luate dacã se doreºte relansarea
economicã. Dacã PDSR nu a luat aceste
mãsuri dure în perioada 1992-1996, este greu
de crezut cã le va lua acum, când populaþia a
votat pentru PDSR tocmai pentru a evita
astfel de politici în plan economic.
În loc de concluzii
Perspectivele consolidãrii democratice sunt sumbre în acest moment, nu pentru
cã PDSR nu ar dori iniþierea acestui proces, ci
pentru faptul cã este improbabil ca liderii
politici ai Noii Puteri sã depãºeascã obstacole
mai de grabã de ordin psihologic în acest
realizarea acestui demers politic. Problema
principalã pe care o ridicã noul context politic
în România este aceea dacã noua guvernare
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va putea iniþia acele procese economice ºi
NOTE
politice pe care le-a refuzat ani de zile ºi le-a
1
criticat acerb atunci când fosta coaliþie guver- Pentru conceptul de consolidare democraticã, vezi
Juan Linz ºi Alfred Stepan Problems of Democratic
namentalã a încercat, fãrã succes, sã le punã Transition and Consolidation. Southern Europe, South
America and Post-Communist Europe, Baltimore and
în practicã.
Anexe
1. Principalii indicatori economici ai României
1996-1998
Vezi Paul Blokker The External Modernization
of Romania. The Socio-Economic Consequences
of Transformation în (In)Tolerance and (Co)operation in Europe and Euroatlantic Area (Ed.
Stephen Blackwell, Liliana Popescu ºi Olivia
Rusu-Toderan), European Studies Foundation
Publishing House, 2000, pp 76-96
Tabel 1
Ratele de creºtere a PIB
Ratele de creºtere a
producþiei industriale
Rata inflaþiei dec.-dec.
(%)
Rata ºomajului (%)

London: The John Hopkins University Press, 1996,
precum ºi articolul aceloraºi autori Toward
Consolidated Democracies, în Journal of
Democracies, Vol 2/1996, pp. 14-33
2
Vezi Juan Linz ºi Alfred Stepan Toward
Consolidated Democracies, pp. 16
3
Vezi Juan Linz ºi Alfred Stepan, op. cit, 1996, pp. 3
4
Vezi Juan Linz ºi Alfred Stepan Toward
Consolidated Democracies, pp. 15
5
Utilizez termenul originar din limba englezã deoarece
nu existã un corespondent suficient de asemãnãtor în
limba românã care sã-i menþinã sensul originar dat de
autori. Traducerea prin sintagma tranziþie democraticã
completã nu este utilã deoarece chiar ºi cele mai
avansate sisteme politice democratice continuã sã se
democratizeze. Pentru acest ultim aspect vezi Robert
A. Dahl Polyarchy: Participation and Opposition,
New Haven and London: Yale University Press. 1971
sau traducerea în limba românã, Poliarhiile.
Participare ºi opoziþie, (trad. Mihaela Sadovschi), Iaºi:
Institutul European, 2000.

1996
3,9
6,3

1997
- 6,9
- 7,2

1998
- 7,3
- 17,0

56,8

151,7

40,7

CINE NE CITEªTE:

6,6

8,8

10,3

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.

2. Indicatori economici ai României comparativ
cu alte state Central ºi Est-Europene
Date preluate din Financial Times, 10
noiembrie 1999, pp. 13
Tabel 2
Þara

România
Republica
Cehã
Polonia
Bulgaria
Slovenia

Creºterea
realã a PIB
(%)
1998
1999
- 7.3 - 4.0
- 2,3
0.0
4,8
3,5
3,9

3,5
0,0
3,5

Nivelul
estimat al
PIB real
(1989=100)
1998

PIB pe
cap de
locuitor
(US $)
1999

76
95

1.409
5.176

117
66
104

3.887
1.315
10.708

Andrei Chiricã

Preºedintele S.C. MobilRom S.A.

RÃZVAN GRECU  Facultatea de ªtiinþe
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Tentaþia partitocraþiei
numitã pedeserizare
IONEL DANCÃ

Analiza, fie ea ºi sumarã, a primei
perioade de guvernare PDSR, dupã alegerile
din 2000, relevã o acþiune concertatã a Guvernului Nãstase de a-ºi asigura controlul decizional la nivel central ºi local, nu numai în
administraþia publicã dar chiar ºi în economie.
Fãcutã publicã în presã prin termenul de
pedeserizare, aceasta acþiune face parte
indiscutabil din actul preluãrii puterii de cãtre
orice nouã guvernare ºi poate fi întâlnitã în
numeroase partitocraþii din lume, acolo
unde principalele funcþii ale sistemului social
sunt dezvoltate, sau cel puþin condiþionate, de
partidele politice. Pedeserizarea a devenit un
fenomen atât de natural la ora actualã în
România încât nu mai surprinde pe nimeni
schimbarea a numeroºi funcþionari publici sau
membri din consiliile de administraþie a
întreprinderilor cu capital majoritar de stat.
Pare cã tentaþia partitocraþiei în România,
numitã în acest moment pedeserizare, este
un rãu necesar al sistemului politic actual,
împotriva cãruia nu s-ar putea face nimic.
Vom încerca în continuare sã demonstrãm cã
aceastã opinie este cât se poate de falsã. În
numeroase state din lume, acolo unde partitocraþia a atins un nivel insuportabil pentru opinia publicã, s-a încercat o puternicã reformã
instituþionalã care sã punã limite în actul preluãrii puterii de cãtre orice nouã guvernare.

Însã, în acelaºi timp, s-a dovedit cã reforma
instituþionalã, oricât de complexã ar fi
aceasta, nu ar face decât sã schimbe forma
partitocraþiei ºi cã eradicarea acesteia ar fi
posibilã doar la nivelul comportamentului oamenilor politici, respectiv prin supunerea lor
la un sistem de valori împãrtãºit ºi respectat
de întreaga comunitate.
Mai întâi, este vorba cu adevãrat de o
pedeserizare? O trecere în revistã a presei din
ultima perioadã ne demonstreazã cã asistãm
într-adevãr la o acþiune a Guvernului Nãstase
de pedeserizare a administraþie publice ºi
chiar a structurilor economice ale statului. Nu
vom face caz de schimbãrile normale survenite la nivelul funcþiilor politice din administraþia publicã centralã ºi cea localã, respectiv
la nivelul ministerelor ºi al prefecturilor.
Aceastã schimbare face parte într-adevãr din
actul preluãrii puterii de cãtre orice nouã
guvernare. Prin urmare, este normal ca aceste
schimbãri din funcþiile politice ale aparatului
guvernamental ºi prezidenþial sã nu surprindã
pe nimeni. Însã existã anumite limite peste
care Guvernul Nãstase nu ar fi trebuit sã
treacã, limite menite a asigura stabilitatea ºi
funcþionalitatea principalelor instituþii ale
statului. Este vorba de funcþionarii publici,
care prin lege ar trebui sã fie protejaþi de
eventualele schimbãri la nivel politic. Ori
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tocmai în acest caz are loc o puternicã
pedeserizare a instituþiilor statului. Prin vocea
d-lui Octav Cosmâncã, sub pretextul reducerii
de personal, Guvernul Nãstase anunþa cã pânã
la sfârºitul lunii martie vor fi disponibilizaþi
aproximativ 30% din numãrul funcþionarilor
publici. Având în vedere faptul cã în precedent au fost create noi ministere ºi departamente guvernamentale în cadrul cãrora au
fost angajaþi numeroºi membri sau
simpatizanþi PDSR, se poate crede cu
uºurinþã cã prin disponibilizarea anunþatã vor
rãmâne în funcþie doar cei mai fideli
partidului de guvernãmânt.
Pedeserizarea s-a petrecut într-un mod
mult mai evident în cazul funcþionarilor
publici angajaþi în structura aparatului prezidenþial, în cazul cãrora a fost nevoie chiar de
schimbarea statutului administraþiei prezidenþiale pentru a-ºi putea asigura fidelitatea
acestora. Fapt care, printr-o simplã Hotãrâre
de Guvern, s-a ºi petrecut, punând astfel în
pericol independenþa principalelor instituþii
ale statului. Este curios ce s-ar fi întâmplat
dacã în urma alegerilor din 2000 am fi avut
de-a face cu un alt Preºedinte, care sã nu fi
fost nici membru PDSR, nici membru al
fostei guvernãri. Ar fi obþinut acesta la fel de
uºor respectiva Hotãrâre de Guvern?
Tot la capitolul imixtiunilor Guvernului Nãstase în funcþionarea diferitelor instituþii ale statului se înscriu alte douã acþiuni
recente ale acestuia. Este vorba în primul rând
de proiectul de lege al administraþiei publice
locale prin care se încearcã demiterea de
cãtre prefecþi a acelor primari asupra cãrora
existã suspiciunea unor fapte ilicite, fãrã a se
mai aºtepta verdictul justiþiei. Prin aceastã
dispoziþie a legii numeroºi primari care se
opun politicilor guvernamentale PDSR pot fi
uºor destituiþi printr-o simplã acuzaþie. În
acest caz nu mai este de-ajuns a vorbi despre
pedeserizare ci chiar de-a dreptul de tendinþe
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antidemocratice ºi autoritare ale Guvernului
Nãstase. Nevoia de ordine pe care o reclamã
des Primul Ministru Adrian Nãstase nu poate
în nici un caz sã facã abstracþie de respectarea
unui principiu juridic de bazã în orice stat
democratic, respectiv cel al prezumþiei de
nevinovãþie, chiar ºi în cazul primarilor acuzaþi de sãvârºirea unor fapte ilegale. În al doilea rând, avem de-a face cu douã instituþii ale
statului, ai cãror membri deºi au fost votaþi de
Parlament, Guvernul Nãstase nu-i agreeazã,
ca fiind reprezentanþi ai fostei coaliþii de guvernare, ºi în consecinþã doreºte schimbarea
lor: CNSAS ºi CNA. Dacã în cazul Consiliului Naþional al Audiovizualului rãzboiul
pornit de Ministerul Telecomunicaþiilor cu
acesta pentru atribuirea licenþelor de radio
este doar un pretext pentru a putea schimba
conducerea acestei instituþii, în cazul Consiliului Naþional pentru Studierea Arhivelor
fostei Securitãþi, Guvernul Nãstase încearcã
sã-i dovedeascã inutilitatea. Este evidentã atât
într-un caz cât ºi în celãlalt tendinþa actualei
guvernãri de a-ºi asigura un control absolut în
principalele instituþii ale statului cât ºi asupra
opiniei publice prin împiedicarea desfãºurãrii
normale a activitãþii celor douã Consilii Naþionale amintite. La aceasta se mai adaugã ºi
recenta propunere de lege a informaþiilor clasificate prin care se îngrãdeºte considerabil
dreptul cetãþeanului la libera informare.
În fine, poate cel mai grav caz de
pedeserizare în curs de desfãºurare are loc la
nivelul structurilor de conducere din întreprinderile cu capital majoritar de stat. Printr-o
Ordonanþã de Urgenþã din 1999, Guvernul
Vasile decidea ca întreprinderile de stat sã fie
conduse de un Administrator Unic. Erau
astfel eliminate Consiliile de Administraþie ºi
erau impuse funcþiile manageriale ale Administratorului Unic. Însã Guvernul Nãstase
decide în mare grabã reinstituirea vechilor
Consilii de Administraþie, PDSR încercând
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prin aceastã mãsurã sa-ºi reinstaureze controlul asupra principalelor întreprinderi de stat.
Mãsura în sine este absolut periculoasã
întrucât induce o imixtiune a politicului în
economie, imixtiune generatoare de corupþie
ºi o instabilitate managerialã a respectivelor
întreprinderi cu consecinþe dintre cele mai
grave pentru mediul economic românesc.
Acest clientelism, în dublu sens economic ºi
politic, este accentuat odatã cu reluarea
procesului de privatizare, prin care vechile
licitaþii sunt refãcute, de data aceasta sub
controlul absolut al PDSR, iar acolo unde nu
mai este posibil se încearcã chiar anularea
respectivelor privatizãri ºi refacerea licitaþiilor.
Evident, lista imixtiunilor Guvernului
Nãstase în diverse sectoare ale societãþii
româneºti ar putea fi continuatã, amintind
doar schimbarea unora dintre cei mai buni
ambasadori ai României, cererea recursului în
anulare a sentinþei în cazul Miron Cozma,
implicarea serviciilor secrete în procesul de
privatizare, crearea de noi servicii speciale de
informaþii, º.a.m.d. Însã, credem cã cele deja
menþionate sunt destul de elocvente pentru a
putea vorbi de o pedeserizarea a instituþiilor
statului. ªi în acest sens, unul dintre titlurile
ziarului Evenimentul Zilei din 15 martie este
absolut grãitor: PDSR confundã statul cu
partidul.
Astfel, la paravanul nevoii de ordine,
invocatã atât des încât naºte temeri asupra
tendinþelor sale autoritare, Primul Ministru
Adrian Nãstase pare sã-ºi continue în liniºte ºi
departe de suspiciunile opiniei publice opera
sa de pedeserizare a principalelor structuri
politice ºi economice ale statului. Dacã mai
luãm în considerare ºi raportul Bãncii Mondiale în care se afirmã cã 4 din 7 întreprinderi
din sectorul privat au apelat cel puþin o datã la
structurile politice pentru realizarea obiectivelor lor economice, este absolut evident cã

cel puþin în urmãtorii patru ani vom asista în
România la o puternicã dezvoltare a partitocraþiei, numitã pedeserizare, oarecum ºi ca
rãspuns la aºteptãrile populaþiei, care încã mai
resimte nostalgia partidului unic. Tocmai
aceste aºteptãri ale populaþiei din România
fac diferenþa dintre pedeserizarea în curs de
desfãºurare la noi ºi alte partitocraþii unde
preluarea puterii într-o astfel de manierã în
urma rezultatului alegerilor ar putea fi
consideratã naturalã. Însã puterea corupe, iar
puterea absolutã corupe în mod absolut, avertizau primii teoreticieni ai liberalismului democratic. Tocmai de aceea este nevoie de
limite în actul preluãrii puterii de orice nouã
guvernare pentru ca democraþia sã nu
degenereze în partitocraþie. Cu atât mai mult
în România unde pedeserizarea pare sã
rãspundã aºteptãrilor populaþiei ºi chiar a
opiniei publice.
Aºadar, riscurile partitocratice ale
fenomenului de pedeserizare sunt evidente,
iar aceastã tendinþã sau tentaþie de instaurare a
partitocraþiei pare a fi un rãu necesar în orice
act de preluare a puterii de cãtre o nouã
guvernare, împotriva cãreia nu s-ar putea face
nimic. În acest sens, analiºtii occidentali
remarcã o crizã profundã de identitate prin
care trec partidele tradiþionale de masã. Ideea
comunã despre partidele politice este cã sunt
organizaþii care ar trebui sã reprezinte ºi sã
rãspundã necesitãþilor unor segmente de
populaþie. Aceastã idee stã la baza democraþiei ca regim politic reprezentativ care
împuterniceºte partidele politice cu sarcina
decisivã de a asigura legãtura între societate ºi
instituþii. Însã aceastã concepþie îºi are
fundamentele într-o epocã istoricã diferitã de
cea pe care o trãim noi astãzi, o epocã istoricã
în care nevoile electoratului reprezentau
nevoi sociale ale unor segmente de populaþie
omogene, organizate de cãtre partidele poli-
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tice care deveneau astfel purtãtorul lor de
cuvânt. Astãzi însã asistãm în viaþa partidelor
politice la o înlocuire a vechiului raport de
adeziune bazat pe o identitate socialã de grup
cu unul bazat pe interese individuale. Din
acest motiv numeroºi analiºti politici occidentali sunt de pãrere cã reprezentativitatea
socialã a partidelor politice, lent dar sigur,
începe sã apunã.1 Acestea continuã sã supravieþuiascã în principal din douã motive:
monopolul deþinut de partide asupra
reprezentativitãþii politice ºi ocuparea de cãtre
partide a puterii statale. Însã, implicit, primul
aspect îl determinã pe al doilea, respectiv
monopolul reprezentativitãþii politice se
justificã tocmai prin ocuparea statului de cãtre
partidele politice. Utilizând o formulã consacratã de cunoscuþii politologi Katz ºi Mair,
astãzi partidele politice sunt de fapt statul.2
Astfel apare problema limitelor care trebuiesc
impuse pentru ca identificarea partidelor cu
statul sã rãmânã într-un cadru legitim al funcþionãrii sistemului democratic ºi sã nu devinã
o ocupare nejustificatã a unor puteri administrative care trebuie sã fie neutre. Altfel,
democraþia tinde sã degenereze în partitocraþie, având drept consecinþã directã o
corupþie generalizatã la nivelul instituþiilor
publice.
Italia, de exemplu3, a fost deseori
invocatã ca þara unde funcþiile politice, economice ºi sociale erau pânã la sfârºitul anilor 80
filtrate sau cel puþin condiþionate de partidele
politice. Aceastã stare de fapt avea sã
explodeze la începutul anilor 90 într-un scandal de proporþii, cunoscut sub numele de
Mani Pulite, numele dat anchetei judiciare
prin care numeroºi lideri politici italieni au
sfârºit prin a fi arestaþi ºi acuzaþi de corupþie
politicã ºi chiar de coliziune cu grupurile
mafiote.
Dincolo de cauzele care au determinat
partitocraþia italianã, care þin de peculiaritatea

S.P. nr. 90/2001

acestui caz4, mai important pentru tema
acestui articol pare sã fie cum a înþeles aceastã
clasa politicã sã rezolve situaþia respectivã.
Mai întâi de toate s-a încercat o puternicã
reforma instituþionalã ºi electoralã care sã
reducã numãrul partidelor ºi sã dea o mai
mare putere Guvernului în raport cu acestea.
Abolirea sistemului proporþional ºi implementarea modelului majoritar au fost invocate
ca un panaceu al tuturor relelor moºtenite de
la vechea partitocraþie. Aceastã reformã electoralã ar fi trebuit sã impunã doar doi mari
actori politici, sã garanteze o mai mare
stabilitate politicã pe baza unei regulare
alternanþe la putere între cei doi actori politici
ºi sã refacã raportul de adeziune între cetãþeni
ºi partidele politice. Însã, din pãcate, politica
anilor 90 din Italia a dovedit iluzia modelului
majoritar, al bipartidismului perfect ºi al
premiershipului. Chiar în condiþiile noului
sistem electoral majoritar, în Parlamentul
Italiei au continuat sã fie mai mult de 50 de
partide politice, Guvernul a fost în continuare
supus riscurilor instabilitãþii partidelor din
care era format, electoratul a continuat sã
înregistreze un absenteism alarmant pentru
clasa politicã italianã iar noi cazuri de
corupþie ºi de imixtiuni ale politicului în
economie au fost fãcute publice în presã.
În ceea ce priveºte partitocraþia, pe de
o parte vechile partide politice, cele care au
supravieþuit în urma scandalurilor de corupþie
ºi a noilor condiþii impuse de modelul majoritar, sunt din nou prezente cu vechile lor
metode de gestiune a puterii, iar pe de altã
parte, partidele care reclamã o identitate nouã,
atunci când au avut ocazia au demonstrat o
extraordinarã capacitate de acaparare a puterii
statale. Însã se asistã de data aceasta la o
partitocraþie fãrã partide, scena politicã
italianã fiind dominatã de partide într-adevãr
diferite faþã de cele din vechea partitocraþie.
Diferenþa majorã constã în faptul cã aparatul
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administrativ ºi ideologic prin intermediul
cãrora operau vechile partide politice a fost
înlocuit de aparatul personal aflat în slujba
unui lider politic. În locul apartenenþelor
ideologice sau cel puþin a unui sistem de
valori bine consolidat, acum legãturile dintre
liderii politici ºi personalul aflat în slujba
acestora sunt determinate de interese
individuale sau trãiri emoþionale. Dacã pânã
mai ieri, determinantã era identitatea colectivã ºi logica acþiunii de grup, astãzi prevaleazã strategia individualã îndreptatã spre un
câºtig imediat sau mobilizarea de masã
dictatã de un impuls sentimental. Într-un
limbaj weberian, asistãm la o întoarcere a
puterii patrimoniale ºi carismatice în dauna
celei legale ºi raþionale pe care se bazau
vechile birocraþii de partid. 5
Prin urmare, reforma instituþionalã din
Italia nu a reuºit decât sã impunã o nouã
formã de partitocraþie, de data aceasta fãrã
partide, locul acestora fiind preluat de
aparatul personal al diverºilor lideri politici,
motivaþi de interese individuale sau trãiri
emoþionale. S-ar putea crede atunci în acest
caz cã într-adevãr partitocraþia, într-o formã
sau alta, este un rãu necesar al sistemelor
politice actuale. ªi totuºi, rezolvarea
problemei nu constã într-un artificiu de organizare a sistemului politic, oricât de complex
ar fi acesta, ci la un nivel mult mai simplu, dar
nu mai puþin dificil, cel al comportamentului
oamenilor politici. Este vorba aºadar înainte
de toate de o reformã moralã a acestora.
Odatã cu declinul vechilor ideologii este
invocatã tot mai des o întoarcere la eticã, la
acel sistem de valori comune care trebuie sã
guverneze o societate ºi sã asigure calitatea
acþiunilor sociale, economice sau politice.6
Dacã ideologia politicã s-a dovedit a fi
incapabilã ºi chiar periculoasã pentru viaþa
socialã ºi dacã în acelaºi timp declinul acestora lasã loc luptei pentru putere determinatã

de interese individuale, atunci este nevoie de
un alt instrument care sã garanteze acþiunea
politicã bunã. Acest instrument pare sã fie
etica, singura capabilã sã orienteze viaþa
socialã în acest moment ºi sã facã faþã
afirmãrii jocurilor de interese individuale la
nivelul administraþiei publice.
Presa insistã în informaþii care evidenþiazã comportamente corupte la nivelul instituþiilor publice (ca ºi cum onestitatea ar fi o
valoare politicã ºi nu a omului ca atare), nu
numai în România dar ºi în alte þãri europene.
Se face în acest sens tot mai resimþitã nevoia
unor noi legãturi între societate ºi instituþiile
publice, þinând însã cont de faptul cã orice
mecanism instituþional ar fi aplicat, acesta nu
trebuie sã fie o simplã formulã tehnicã ci sã
exprime o practicã eticã ºi culturalã prezentã
în societate. Nu dorim sã insistãm asupra
acestei vechi probleme de filosofia dreptului:
dacã un act juridic trebuie sã exprime o normã
eticã deja prezentã în societate sau dacã acesta
trebuie sa creeze una ex nuovo. Aceastã
discuþie este destul de amplã, fiind actualã ºi
astãzi, continuând sã aibã susþinãtori atât de o
parte cât ºi de cealaltã. Dincolo însã de
aceastã disputã teoreticã, rãmâne un fapt
incontestabil cã orice mecanism instituþional
ar fi legiferat, ºi exemplu italian de mai sus
este grãitor în acest sens, acesta nu poate sã
impunã o practicã socialã corectã la nivelul
instituþiilor publice decât dacã persoanele în
cauzã nu-ºi asumã ele mai întâi aceastã
responsabilitate. Nu trebuie sã se înþeleagã
însã cã limitele juridice ale actului de administrare a puterii publice nu ar mai fi necesare.
Dimpotrivã, dupã cum afirmam ºi mai sus,
puterea corupe, iar puterea absolutã corupe în
mod absolut. Tocmai din acest motiv sunt
necesare limite ale puterii, dar nu sunt ºi
suficiente întrucât acestea trebuie sã exprime
o practicã socialã deja existentã. Ori, o
practicã socialã corectã nu poate fi impusã
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printr-un simplu act juridic ci numai printr-o
asumare personalã a comportamentului corect
moral.
Aºadar, dezbaterea intelectualã din
Occident asupra partitocraþiei sistemelor
politice actuale tinde sã reafirme importanþa
eticii în viaþa politicã, socialã ºi economicã,
ceea ce pare sã lipseascã în momentul de faþã
în România. ªi la noi, ca ºi în Italia, locul
partidelor de masã cu o puternicã reprezentare
socialã determinate de apartenenþa la un
sistem de valori comune este luat de aparatul
personal al diferiþilor lideri politici motivaþi
de interese individuale sau trãiri emoþionale
care prin câºtigarea alegerilor înþeleg ocuparea puterii în interes personal ºi nu administrarea acesteia în scopul reprezentãrii bazei
lor sociale. Simpla reformã instituþionalã,
oricât de complexã ar fi aceasta, nu ar fi deajuns pentru a putea eradica partitocraþia. Este
nevoie mai înainte de toate de o reformã
moralã la nivel social ºi a clasei politice în
particular. Însãºi reforma instituþionalã,
invocatã atât în Occident cât ºi în România,
dovedeºte faptul cã instituþiile politice actuale
se gãsesc într-o mare crizã de identitate, o
crizã generatã de lipsa lor de reprezentativitate socialã, a cãrei consecinþã directã
este partitocraþia. Acþiunea Guvernului Nãstase
de pedeserizare a instituþiilor statului se
înscrie în aceastã crizã de reprezentativitate a
organismelor sociale care tind sã devinã o
confruntare de interese personale între diferite
clientele politice. A susþine cã degenerarea
partitocraticã a sistemului politic ar putea fi
limitatã printr-o reformã moralã la nivelul
clasei politice, poate pãrea un discurs abstract
ºi lipsit de conþinut practic, cu atât mai mult în
România, unde societatea în ansamblul ei
resimte o crizã generalã a valorilor morale.
Însã acest lucru se datoreazã în mare mãsurã
culturii politice româneºti actuale care nu ºtie
sã rãspundã unei astfel de sfidãri.
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Guvernul Nãstase

100 de zile în presa internaþionalã
FullCoverage Romania, un serviciu
de presã online aparþinând companiei italiene
PROMEDIA, a monitorizat articolele din
presa internaþionalã referitoare la România în
perioada 28 decembrie 2000  28 martie
2001. Monitorizarea a fost realizatã dupã
ediþiile electronice a 30 de publicaþii: BBC,
CNN, New York Times, El Pais, Financial
Times, Le Monde, Moscow Times, Haaretz,
The Australian, Washington Post, CBS, The
Guardian, The Times, TF1, News24, South
China Morning Post, USA Today, Los
Angeles Times, MSNBC, The Daily

Telegraph, ABCes, Suddeutsche Zeitung,
Jerusalem Post, Arabia Online, Hong Kong
Standard, Central Europe Online, The Times
of India.
1. Materiale referitoare la România
1.a. Materiale referitoare la România dupã
sursã
În perioada pentru care a fost realizatã
monitorizarea, au fost identificate 780 de
articole care au menþionat numele þãrii

DISTRIBUÞIA ARTICOLELOR DESPRE ROMÂNIA DUPÃ PUBLICAÞIE
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noastre în diferite contexte. Dupã cum se
poate vedea din graficul de mai jos, mare
majoritate a articolelor au fost concentrate în
douã publicaþii: Central Europe Online, care
se ocupã exclusiv de þãrile din Europa
Centralã ºi are o paginã dedicatã României, ºi
Financial Times, care a preluat cea mai mare
parte a acestor articole de la BBC Monitoring
Service, care, la rândul sãu, are servicii de
monitorizare în România ºi preia informaþiile
transmise de posturile de radio locale. Astfel,
majoritatea materialelor din aceste douã
publicaþii nu sunt redactate de respectivele
redacþii, ci sunt pur ºi simplu redarea ºtirilor
agenþiilor de presã sau posturilor de radio din
România.
1. b. Materiale referitoare la România dupã
subiect
Presa internaþionalã a acordat o mare
atenþie activitãþii Guvernului român  mai
mult de jumãtate din articolele monitorizate
se referã la aceasta. Au fost luate însã în

calcul ºi materialele care nu se referã integral
la activitatea Executivului, ci menþioneazã
doar o mãsurã a acestuia (spre exemplu,
articolele, în numãr destul de mare, care
analizeazã problema febrei aftoase din
Europa ºi relateazã mãsurile adoptate de
guvernele din mai multe þãri, inclusiv din
România). Tot aici au fost încadrate, pentru
moment, ºi materialele care se referã la
Mircea Geoanã în calitatea de lider OSCE,
având în vedere cã absolut toate articolele
aratã cã el este ºi Ministru de Externe al
României.
Principalele evenimente care au fost
relatate în presa internaþionalã au fost
inundaþiile din România, Ucraina ºi Ungaria,
ca ºi accidentele ecologice din România
(poluarea Siretului ºi consecinþele acesteia).
Nu numai cã aceste evenimente au dus la
publicarea unui numãr mare de articole, dar
aceste materiale au ocupat ºi un rol important
în zilele respective  pe 9 ºi 13 martie
inundaþiile au reprezentat prima ºtire de pe
pagina BBC  Europe.
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Articolele sportive s-au referit fie la
participarea Gabrielei Szabo la diferite
competiþii internaþionale, fie la evoluþiile
jucãtorilor de fotbal români în campionate din
strãinãtate. De asemenea, Central Europe
Online relateazã constant situaþia din
campionatul intern de fotbal, ca ºi problemele
echipei naþionale.
Revenind la ºtirile politice, trebuie
remarcat faptul cã atât Preºedinþia cât ºi
Parlamentul au înregistrat un numãr relativ
redus de materiale  42 ºi respectiv 36. Cele
mai multe materiale despre Preºedintele Ion
Iliescu au fost publicate la jumãtatea lunii
februarie, când a avut loc la Plovdiv întâlnirea
dintre Preºedinþii României, Bulgariei ºi
Turciei. Despre Parlament s-a scris fie în
legãturã cu adoptarea Legii Administraþiei
Publice Locale, fie despre vizita parlamentarilor PRM ºi PDSR în Irak  care a

au petrecut ca rezultat al acestora.
2. Materiale referitoare la
Guvernul Nãstase
Toþi membrii Guvernului Nãstase au
fost menþionaþi în cel puþin douã articole,
publicate în Financial Times ºi Central
Europe Online, în ziua în care a fost investit
guvernul. Pentru a nu încãrca inutil analiza, în
graficul de mai jos au fost luaþi în considerare
numai acei miniºtri care au fost menþionati în
mai mult de cinci materiale.
O sintetizare a principalelor subiecte
este extrem de dificilã, dacã nu chiar
imposibilã, având în vedere cã nu a existat
nici un eveniment major care sã reþinã atenþia.
Au existat câte 5-6 articole despre conflictul
dintre Adrian Nãstase ºi Consiliul Naþional
pentru Studiul Arhivelor fostei Securitãþi,

DISTRIBUÞIA MATERIALELOR REFERITOARE
LA MEMBRII GUVERNULUI NÃSTASE
Ioan Mircea Pascu
5%

Ioan Rus
7%

Octav Cozmâncã
1%

Adrian Nãstase
ocupat32%
un loc important în ziarele americane

 CNN, New York Times, USA Today ºi Los
Angeles Times, dar a fost ignoratã de
publicaþiile europene, inclusiv BBC.
Evident, ºtirile despre partidele
politice s-au concentrat asupra congreselor
post-electorale ºi schimbãrilor la vârf care s-

Dan Ioan Popescu
3%
Miron

despre problema câinilor vagabonzi, despre
Legea Secretului de Stat ºi Legea
Administraþiei Publice Locale, iar cel mai
mare numãr de articole  12  s-a referit la
vizita Ministrului Mircea Geoanã în Rusia de
la începutul lui februarie.
Marea majoritate a articolelor sunt
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ºtiri care preiau declaraþii ale respectivilor
miniºtri în legãturã cu diferite probleme. Din
acest motiv, pentru cei mai mulþi miniºtri o
analizã din punctul de vedere al aprecierii
autorului articolului nu-ºi are sensul  toate
materialele fiind neutre.

cãruia noul cabinet va avea de rezolvat
contradicþiile dintre intenþiile capitaliste ºi
cele social-democrate ale programului sãu de
guvernare.
MATERIALE REFERITOARE LA
ADRIAN NÃSTASE

3. Adrian Nãstase
Pe 29 decembrie, într-un material
intitulat Un nou guvern vine la putere în
România, BBC îl prezintã astfel pe noul
Premier al României: Nãstase a fost
Ministrul de Externe al României în perioada
1990  1992, ºi este un aliat ºi un protejat al
Preºedintelui Ion Iliescu, care a recâºtigat
puterea dupã patru ani în opoziþie. Dubla lor
victorie completeazã o reîntoarcere
triumfãtoare a PDSR. Dupã ce relateazã pe
scurt obiectivele Guvernului pentru urmãtorii
patru ani, accentuând declaraþiile lui Adrian
Nãstase referitoare la dorinþa României de a
adera la Uniunea Europeana ºi NATO, BBC
adaugã: Nãstase este în acest moment cel
mai important om politic al þãrii, având în
vedere cã puterea Preºedintelui este limitatã
prin constituþie. Având în vedere cã, în
conformitate cu legile româneºti, Iliescu nu
va mai putea candida la preºedinþie în 2004,
Nãstase este ºi un candidat serios pentru un
viitor ºef de stat.
În aceeaºi zi, referindu-se tot la
investirea Guvernului, New York Times
sintetizeazã astfel obiectivele acestuia:
Echipa lui Nãstase va încerca sã scoatã
România din criza economicã ºi sã-ºi
îndeplineascã promisiunile generoase fãcute
unei naþiuni de 22,5 milioane de locuitori, ºi
în acelaºi timp sã accelereze reformele
economice care au stagnat de la cãderea
comunismului, în 1989.. Publicaþia americanã redã în acest context declaraþia analistului politic Emil Hurezeanu, conform
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Negative
15%

Neutre
85%

Numãrul mare de materiale negative
care reiese din graficul de mai sus este, în
principal, datorat articolelor publicate de
Central Europe Online, în care Adrian
Nãstase este acuzat în repetate rânduri de
faptul cã încearcã sã blocheze procesul
studierii arhivelor fostei Securitãþi, ca ºi de
faptul cã încearcã sã impunã o Lege a
Secretului de Stat care ar duce la limitarea
libertãþii presei. Majoritatea articolelor se
limiteazã însã la a prezenta opiniile negative
ale celor implicaþi în aceste dispute, iar, pe
ansamblu, tonul articolelor este unul prudent
ºi neutru.
Probabil cã cel mai interesant material
referitor la Adrian Nãstase este cel publicat de
New York Times pe data de 9 februarie ºi
intitulat Un nou Premier se confruntã cu
probleme vechi. Din întreaga Europã,
România înregistreazã cel mai mare procent
al populaþiei care trãieºte sub pragul sãrãciei,
cu excepþia fostei Uniuni Sovietice.
Aproximativ 40% din cei 22 de milioane de
locuitori ai þãrii abia îºi pot permite costurile
mâncãrii zilnice, conform unui studiu al
Bãncii Mondiale., aratã New York Times,

32

Noua guvernare
care continuã prin a aprecia cã primele
sãptãmâni de guvernare par sã arate cã stilul
lui Nãstase este mai degrabã unul precaut,
decât unul al acþiunilor rapide. Materialul
prezintã mai întâi problemele de ordin social,
cu accent pe succesul neaºteptat înregistrat de
extrema dreaptã în alegerile din noiembrie
(Nãstase ºi colegii sãi sunt conºtienþi de
riscul tulburãrilor sociale, care pot duce la
creºterea sprijinului pentru Corneliu Vadim
Tudor. Marele avantaj al lui Nãstase faþã de
guvernele precedente este cã social
democraþii pot guverna fãrã ajutorul unei
coaliþii. Ei formeazã un guvern monocolor, cu
sprijin parlamentar din partea a douã grupãri
minoritare.), arãtând apoi cã cel mai
important examen va fi cel economic. Nu
este încã sigur cât de departe va merge
Nãstase pe drumul reformei cãtre o
economie de piaþã. Atât Fondul Monetar
Internaþional, care a trimis sãptãmâna aceasta
o delegaþie la Bucureºti, cât ºi Uniunea
Europeanã ºi Banca Mondialã îl preseazã pe
Premier sã acþioneze cât mai repede. Dar cei
cu interese diferite  liderii sindicali,
managerii din sectorul public ºi birocraþii  au
rãmas la locurile lor. Semnalele sunt
amestecate. Nãstase spune cã doreºte sã
grãbeascã privatizarea. Dar insistã pe
necesitatea de a impune un control mai
strict pentru a evita scandalurile de
corupþie care au afectat precedentele
privatizãri. El cere o «disciplinã financiara
durã» din partea miniºtrilor, dar
intenþioneazã sã creascã deficitul bugetar
de la 3,5 la 4%, destul de mare dupã
standardele FMI. Vorbeºte despre
reformã, dar spune cã vrea o «reformã
româneascã». Nu este imposibil ca Nãstase
sã construiascã o strategie coerentã
pornind de la aceste idei. Dar nici nu e
uºor.
Numai câteva zile mai târziu, pe 12

februarie, New York Times publica o nouã
analizã a situaþiei din România, intitulatã
România cautã sã rãmânã pe drumul spre
Europa, ºi care sintetizeazã misiunea
Guvernului astfel: Noul Premier român,
Adrian Nãstase, ºtie cã Guvernul sãu
reprezintã ultima ºansã a României de a
ajunge din urmã celelalte state din Europa ºi
de a schimba starea de spirit a populaþiei,
care, din frustrare, a votat masiv pentru neofasciºti în alegerile generale din decembrie.
În ciuda frustrãrilor, aratã aceastã publicaþie,
politicienii continuã sã spere, speriaþi de ce sar putea întâmpla în România dacã Nãstase,
un politician puternic, lider al reformatului
Partid Comunist, nu va reuºi sã gãseascã
formula corectã pentru tranziþie economicã ºi
stabilitate politicã. (Dupã BBC ºi New York
Times, ideea lui Adrian Nãstase ca cel mai
puternic politician din România va fi reluatã
ºi de Central Europe Online, dupã ce acesta a
devenit ºi preºedinte al Partidului Democraþiei Sociale).
Tonul general al articolului este unul
destul de dur, care subliniazã faptul cã
urmãtorii patru ani ar putea reprezenta ultima
ºansã de integrare europeanã a României.
Atât Uniunea Europeanã cât ºi Statele Unite
acordã noului guvern încrederea aferentã unui
nou început, dar rãmâne de vãzut dacã
politicienii de la Bucureºti vor demonstra cã
au voinþa politicã necesarã finalizãrii
programului de reforme. Dupã ce l-a descris
pe Nãstase drept un comunist reformat,
autorul articolului adaugã: Nãstase, în vârstã
de 50 de ani, profesor de drept internaþional ºi
ministru de externe între 1990 ºi 1992, este
mai obiºnuit cu valorile occidentale decât
Preºedintele Ion Iliescu, care continuã sã
protesteze împotriva cererilor Bãncii
Mondiale ºi Fondului Monetar Internaþional.
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4. Mircea Geoanã

M

Graficul de mai sus este unul
aproximativ. Este destul de dificil de fãcut o
diferenþiere între aceste materiale, având în
vedere cã cele mai multe dintre ele menþioneazã
ambele poziþii ocupate în acest moment de
Mircea Geoanã. Spre exemplu, un articol BBC
despre vizita lui Geoanã la Moscova începe prin
a relata discuþiile avute cu Ministrul rus de
Externe Igor Ivanov în legãturã cu misiunea
OSCE: Preºedintele OSCE, Ministrul român de
Externe Mircea Geoanã, a declarat cã spera sã
ajungã la o înþelegere care sã permitã
reîntoarcerea unei misiuni de observatori OSCE
în Cecenia., ºi se încheie cu o referire la relaþiile
dintre România ºi Rusia, prin prisma cãreia
Geoanã apare în postura de Ministru de Externe
al þãrii noastre: De asemenea, Ivanov a adãugat
cã întâlnirea cu Geoanã va reprezenta o
oportunitate pentru intensificarea cooperãrii
dintre Rusia ºi România. Înainte de sosirea sa la
Moscova, Geoanã afirmase cã relaþiile dintre
cele douã þãri sunt blocate de mult timp din mai
multe motive.
Oricum, un numãr destul de mare de
articole a fost dedicat întâlnirii Organizaþiei
pentru Securitate ºi Cooperare în Europa de la
Bucureºti, de la sfârºitul lunii ianuarie, ca ºi
diferitelor negocieri purtate de Geoanã, în
calitate de lider OSCE, în legãturã cu situaþia
tensionatã din Macedonia.
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Nu existã nici un material a cãrui
apreciere sã fie negativã sau pozitivã la adresa
Ministrului de Externe. Pe ansamblu însã, având
în vedere numãrul mare de articole care i-au fost
dedicate, impresia este una pozitivã. Atât Central
Europe Online cât ºi Financial Times au relatat
diferitele lui vizite în strãinãtate, iar notabil în
aceste articole este faptul cã au fost citate cu
predilecþie declaraþiile lui Geoanã faþã de cele ale
interlocutorilor sãi (dintr-un total de 279 de citate
menþionate în aceste articole, 192 sunt ale lui
Mircea Geoanã).
Pe ansamblu, poziþia presei internaþionale în legãturã cu Guvernul Nãstase a fost
una prudentã, de expectativã. Cele câteva analize
publicate în intervalul monitorizat îl descriu pe
Adrian Nãstase ca fiind cel mai puternic
politician România, capabil de a fructifica
ultima ºansã a þãrii noastre, în ceea ce priveºte
integrarea europeanã ºi euro-atlanticã.
În mod incontestabil cel mai popular
membru al Cabinetului Nãstase este Mircea
Geoanã, care, datoritã dublei sale poziþii de
Ministru de Externe ºi lider OSCE s-a bucurat de
o atenþie semnificativã din partea presei din
strãinãtate.
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Valurile democratizãrii
SABIN DRÃGULIN

Prãbuºirea imperiului rãului a invalidat teoria marxist-leninistã a evoluþionismului istoricist care considera cã ultima
formã de organizare a umanitãþii este societatea egalitarã de tip comunist. Anul 1989
aduce cu sine desprinderea statelor-colonii
din Europa centralã ºi de est de metropolã.
Regimurile comuniste din aceste þãri au fost
avortate pentru ca voinþa societãþii civile sã
impunã reîntoarcerea la modelul democraþiei
parlamentare. Am putea considera cã acest
fenomen al democratizãrii societãþilor este un
eveniment singular. Samuel P. Huntington în
lucrarea sa The Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century identificã trei valuri ale democratizãrii. Prin val al
democratizãrii Huntington înþelege existenþa
unui grup de tranziþii de la regimuri
nondemocratice la regimuri democratice.
Aceste tranziþii apar într-o anumitã perioadã
de timp ºi depãºesc în mod semnificativ, ca
numãr, tranziþiile de la societãþi democratice
la societãþi nondemocratice în aceeaºi
perioadã de timp. Fiecare val a antrenat un
numãr diferit de state, iar primele douã dintre
acestea au fost urmate de un reflux.
Primul val al democratizãrii cuprinde
perioada anilor 1828-1926 ºi este cel mai lung
ca întindere de timp. Acesta se fundamenteazã pe ideile care au stat la baza revoluþiilor
americane ºi franceze. Printre þãrile care fac
parte din acest val se numãrã Statele Unite ale

Americii, Marea Britanie, Franþa, Belgia,
Elveþia ºi Olanda. Autorii identificã ca factori
responsabili pentru apariþia acestui val dezvoltarea economicã, mediul economic ºi social existent în coloniile britanice, victoria Antantei în primul rãzboi mondial ºi prãbuºirea
principalelor imperii coloniale. Primul reflux
(1922-1942) a afectat statele tinere care
adoptaserã practicile democratice de un timp
relativ scurt ºi nu au avut timp sã-ºi consolideze regimurile. Ca exemplu sunt date Italia,
Germania, Grecia, Lituania, Polonia, Estonia,
þãri care cu patronat ideologii ca fascismul,
nazismul, comunismul ori au creat dictaturi
militare. Al doilea val de democratizare
(1943-1962) a fost determinat de victoria
democraþiilor occidentale în al doilea rãzboi
mondial ºi apariþia fenomenului decolonizãrii. Astfel, aliaþii au impus regimul democratic într-un numãr de þãri ca Germania de
Vest, Italia, Japonia, Austria, Coreea de Sud,
în timp ce þãri ca Grecia, Turcia, Brazilia,
Argentina, Peru, Ecuador, Venezuela, Columbia, au fost influenþate de acestea. Al doilea
reflux (1958-1975) începe odatã cu ultimii ani
ai deceniului cinci, iar o parte din þãrile care
au intrat în al doilea val de democratizare s-au
reîntors la autoritarism.
Al treilea val de democratizare începe
cu anul 1974 ºi continuã încã ºi astãzi. Acest
val a afectat într-o primã fazã sudul Europei
(Portugalia, Spania, Grecia, Turcia), America
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Latinã (Argentina, Chile, Nicaragua, Brazilia,
etc.) ºi Asia (Coreea de Sud, Filipine, Indonezia, India). La sfârºitul anilor 80 a cuprins
în a doua fazã centrul ºi estul Europei angrenând Germania de Est, Polonia, Cehoslovacia, România, Bulgaria, Lituania, Letonia ºi
Estonia. Democratizarea acestor regimuri s-a
datorat unor factori care au atins problema
legitimitãþii regimurilor autoritare într-o lume
în care valorile democratice erau acceptate,
creºterea economicã dupã anul 1960 care a
rezolvat problema luptei de clasã în Occident
prin întãrirea clasei de mijloc, schimbarea
politicii bisericii catolice odatã cu al II-lea
Conciliu al Vaticanului (1963-1965), deschiderea Comunitãþii Europene în privinþa acceptãrii altor state, schimbarea politicii americane dupã 1974 ºi factorul Gorbaciov.1
Prin parcurgerea teoriei democratizãrii
conceptualizatã de Samuel P. Huntington
observãm cã România se înscrie în cel de-al
doilea val. Cu toate acestea aºa cum primele
douã valuri ale democratizãrii au fost urmate
de un reflux ºi al treilea val dupã ce îºi epuizeazã resursele va fi urmat de un reflux
totalitar. Pentru a evita ca România sã revinã
la un regim autoritar sau totalitar este fundamental ca spaþiul politic românesc sã se dezvolte
sub forma unei democraþii consolidate.
Problematica democraþiei consolidate
este conceptualizatã de Juan J. Linz ºi Alfred
Stepan în lucrarea Problems of Democratic
Transition and Consolidation. Southern
Europe, South America and Post-Communist
Europe.
Pentru acurateþea demersului analitic
este necesar sã explicãm care sunt caracteristicile unei democraþii consolidate? Teoreticienii ºtiinþei politice favorizeazã o definiþie
mai îngustã pentru explicarea conceptului.
Se are în vedere combinarea a trei dimensiuni:
comportamentalã, atitudinalã ºi constituþionalã. Dupã Giuseppe di Palma o demo-
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craþie consolidatã este o situaþie politicã în
care, într-o frazã, democraþia a devenit
singurul joc în oraº (the only game in the
town). Definirea acestui termen este realizat
pe cele trei dimensiuni:
1. comportamental; implicã faptul cã nici un
grup politic semnificativ nu încearcã în
mod serios sã dãrâme regimul democratic
sau sã determine o secesiune în cadrul
statului. Când aceastã cerinþã este
satisfãcutã guvernul, care deþine puterea
politicã, nu mai este dominat de problema
împiedicãrii prãbuºirii regimului democratic.
2. atitudinal; obligã existenþa unor valori
comune asumate de imensa majoritate a
poporului care implicã folosirea practicilor
ºi regulilor democratice.
3. constituþional; atunci când toþi membrii
comunitãþii politice deprind faptul cã în
cazul unui conflict politic acesta va fi
rezolvat în baza unor norme acceptate ºi cã
valoarea acestor norme va fi ineficientã ºi
costisitoare.2
Aici identificãm cele trei axiome ale
lui Robert A. Dahl enunþate în lucrarea sa
Polyarchy. Participation on Opposition.
Aceste sunt:
A1 Probabilitatea ca un guvern sã tolereze o opoziþie creºte invers proporþional
cu costul estimat al tolerãrii
A2 Probabilitatea ca un guvern sã
tolereze opoziþia creºte direct proporþional
cu costul suprimãrii ei
A3 Cu cât mai mare este costul suprimãrii
faþã de cel al tolerãrii, cu atât mai mari sunt
ºansele apariþiei unui regim concurenþial.3
Aceastã problemã va fi studiatã la
momentul aplicãrii ei în spaþiul politic
românesc al anilor 90-91.
Concluzia lui Giuseppe di Palma este
cã odatã cu aceastã consolidare, democraþia
va deveni o parte integrantã a conºtiinþei
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politice. Pornind de la aceleaºi dimensiuni
Linz ºi Stepan terorizeazã condiþiile care stau
la baza unei democraþii consolidate. Din
punct de vedere comportamental un regim
democratic este consolidat atunci când nici un
actor semnificativ naþional, social, economic,
politic sau instituþional nu cheltuieºte resurse
semnificative pentru crearea unui regim
nedemocratic. Atitudinal, un regim este
consolidat atunci când o puternicã majoritate
a opiniei publice are convingerea cã procedurile ºi instituþiile democratice sunt cele mai
adecvate moduri de a conduce viaþa colectivã
într-o societate ca a lor, iar suportul pentru
alternative antisistem sunt reduse. Constituþional, un regim democratic este consolidat
atunci când forþele guvernamentale ºi neguvernamentale se supun procedurilor ºi instituþiilor democratice.4
Dupã aceastã fundamentare teoreticã
este important sã vedem cum se aplicã aceste
condiþii în spaþiul politic românesc. Prãbuºirea partidului unic în România ºi introducerea pluripartidismului nu înseamnã cã în
mod miraculos au apãrut ºi deprinderile
gândirii democratice. Constituirea Frontului
Salvãrii Naþionale pe 22 decembrie 1989 ºi
propulsarea ca lider a unui fost activist de
partid, în persoana lui Ion Iliescu, a produs o
rupturã majorã în sânul societãþii româneºti.
Legitimarea acestei forþe politice prin faptul
cã se declara rezultat al revoluþiei populare
din decembrie 19895  va impune o schismã
în rândul elitei politice româneºti. Partidele
istorice s-au vãzut obligate sã identifice alte
forme de legitimare cu toate cã membrii
marcanþi ai P.N.Þ.C.D. ºi P.N.L. au participat
nemijlocit la bascularea regimului totalitar
comunist. Politica intransigentã a F.S.N. din
anul 1990 a determinat apariþia fenomenului
Piaþa Universitãþii ca o reeditare târzie a
miºcãrii societãþii civile din Cehia sau
Polonia. Modalitatea aleasã de liderii politici

a acelor vremuri de a suprima opoziþia a fost
chemarea minerilor în Bucureºti. Impactul
negativ de imagine pe care l-a avut Mineriada din 13 15 iunie asupra puterii de la
Bucureºti nu a fãcut decât sã valideze ideile
lui Giuseppe di Palma ºi axiomele lui Robert
A. Dahl. Dacã acele personaje ar fi avut o
minimã lecturã occidentalã din tematica celor
care analizeazã spaþiul politic ar fi cumpãnit
mult mai bine înainte de a încerca eliminarea
opoziþiei politice. Costurile suprimãrii opoziþiei democratice ar fi fost atât de mari încât
puterea legitimatã prin revoluþia din decembrie 1989 a fost nevoitã sã facã un pas înapoi.
Este cunoscut momentul în care primul ministru de atunci, Petre Roman, a trebuit sã intervinã personal pentru asigurarea securitãþii
personale a unui membru marcant al P.N.Þ.C.D.
Alegerile din anul 1992 au fost primele dupã
mai mult de o jumãtate de secol care s-au
bucurat de un grad mai mare de corectitudine.
Guvernarea P.D.S.R. dintre anii 1992-1996 a
însemnat legitimarea prin vot popular a
nucleului dur existent în interiorul fostului
F.S.N. Discursul antimonarhic, gafele politice
din perioada 1990-1996, când i s-a interzis
Regelui Mihai I, suveran al României care a
fost detronat de comuniºti în stil terorist, sã
viziteze þara a lãsat impresia introducerii
României la practici existente înainte de
Revoluþie. Putem discuta oare de existenþa
unei democraþii consolidate în România
pentru perioada 1990-1996? Existau în acea
perioadã valori comune asumate de imensa
majoritate a poporului care determinã folosirea practicilor ºi regulilor democratice?
Desigur cã nu! Atunci când elitele au ca scop
eliminarea fizicã a adversarului politic, iar
acestea au un suport masiv în rândul populaþiei, nu putem vorbi de existenþa unei democraþii consolidate în România.
Alegerile din noiembrie 1996 au adus
la putere forþele din opoziþie care în urmã cu
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6 ani au fost în pericol de a fi eliminate fizic
în timpul mineriadelor. Alternanþa la putere
este una din condiþiile impuse de Samuel P.
Huntington pentru consolidarea regimului
democratic. Reducerea P.D.S.R.-ului la nivelul de partid politic de opoziþie a determinat o
schimbare a concepþiei asupra modului în
care se cucereºte ºi ulterior se guverneazã
într-un stat democratic. Perioada dintre
noiembrie 1996 ºi noiembrie 2000 fost guvernatã de o coaliþie de partide alcãtuitã din
C.D.R. la care se adaugã Partidul Democrat ºi
U.D.M.R. Participarea, în premierã pentru
istoria constituþionalismului românesc, la
guvernare a unui partid care reprezintã o
minoritate naþionalã este o etapã importantã
în procesul de consolidare a regimului democratic. Pe plan extern aceastã asociere la
guvernare a permis realizarea unei imagini
pozitive. În acelaºi timp a avut loc o detensionare în anumite zone sensibile din Transilvania. Cu toate acestea în planul politicii
interne politica de pedeserizare a administraþiei publice a fost înlocuitã cu cea de cederizare. Împãrþirea funcþiilor publice pe baza
algoritmului de guvernare a erodat imaginea
fostei opoziþii. Guvernul Ciorbea a fost cel
care a erodat cel mai puternic imaginea noi
puteri. Beneficiind de un suport popular
masiv acesta ar fi trebuit sã înceapã un proces
de liberalizare ºi reformã economicã care sã
schimbe realitatea internã. Aºa cum s-a
observat politica guvernului a eºuat în mãsuri
de temporizare a reformei. La primele încercãri de restructurare a întreprinderilor cu pierderi, sindicatele au iniþiat miºcãri protestatare.
Guvernul Ciorbea a dat înapoi permiþând
astfel forþelor antireformiste sã-ºi consolideze
poziþia. Urmãtoarele guverne conduse de
Radu Vasile ºi Mugur Isãrescu nu au reuºit sã
ridice standardul de viaþã al românilor. Eºecul
acestei guvernãri a condus la scoaterea
P.N.Þ.C.D.-ului din parlament ºi explozia

S.P. nr. 90/2001

unui partid naþionalist, cu accente xenofobe
intitulat Partidul România Mare. Liderul sãu
carismatic Corneliu Vadim Tudor a fost
adevãrata locomotivã a propriului partid.
Promovând un discurs agresiv, cu accente
xenofobe, C. V. Tudor a reuºit sã culeagã
voturi dintr-un spaþiu care în mod tradiþional
era considerat cel mai democratic ºi liberal.
Transilvania a acordat sute de mii de voturi
unui candidat la preºedinþie care propunea
candid în campania electoralã cã va folosi
mitraliera în lupta cu adversarii politici.
Ridicolul a fost atins în al doilea tur de scrutin
pentru alegerile prezidenþiale. La accederea în
funcþia de preºedinte al României au candidat
Ion Iliescu ºi C. V. Tudor. Primul dintre
aceºtia dorea dupã revoluþie instaurarea în
România a unei democraþii originale, în
timp ce al doilea aspira la rangul unui Napoleon
de pe malurile Dîmboviþei. Cu sprijinul unor
personalitãþi de marcã ai societãþii civile Ion
Iliescu a reuºit sã câºtige detaºat alegerile.
Noul Parlament ales în mod democratic
de electoratul român este alcãtuit din parlamentari P.D.S.R., P.R.M., P.D ºi U.D.M.R. În
conformitate cu regulile democraþiei parlamentare puterea legislativã a validat numirea în
frunte a lui Adrian Nãstase, personalitate marcantã a P.D.S.R. care dispune de o imagine
pozitivã în þarã ºi în exterior. Filozofia politicã
a noului guvern se doreºte a fi diferitã de aceea
a fostului guvern din perioada 1992-1996
condus de Nicolae Vãcãroiu. Una din primele
mãsuri promovate de primul ministru a fost
declanºarea luptei cu corupþia. Numirea lui
Ovidiu Grecea ca ºef al Corpului de Control al
primului ministru a fost o decizie îndrãzneaþã
care a demonstrat voinþa premierului de a face
luminã în spaþiul tenebros al privatizãrilor.
Vizita lui Ovidiu Grecea în Moldova a
declanºat un scandal în cele mai înalte sfere ale
puterii. Demiterea/demisia domnului Ovidiu
Grecea a fost dur sancþionatã de liderii
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opoziþiei. Cãlin Popescu Tãriceanu, parlamentar P.N.L. declara într-un ziar central urmãtoarele: Cruciada P.D.S.R. privind controalele a
eºuat lamentabil odatã cu raportul Corpului de
Control prezentat de Ovidiu Grecea. Atunci
când s-a vãzut cine sunt implicaþi, mãsurile au
fost stopate6. O altã mãsurã a guvernului a
vizat mãrirea alocaþiilor pentru copii ºi
recorelarea pensiilor. Aceasta se încadra în
promisiunile pe care P.D.S.R-ul le-a fãcut în
campania electoralã. Câteva luni mai târziu
preºedintele Comisiei parlamentare de BugetFinanþe a anunþat cã P.D.S.R. a hotãrât
amânarea majorãrii alocaþiilor de stat ºi
recorelarea pensiilor7. Pentru a dovedi continuitate în politica de pedeserizare în teritoriu
noua putere a schimbat marea majoritate a
directorilor ºi tuturor acelora care fuseserã
numiþi de fosta putere. Un exemplu grãitor este
la Galaþi unde a fost schimbat Ultimul
Director penelist din Galaþi8. Totuºi, simptomatic pentru modalitatea în care P.D.S.R.-ul
înþelege sã se raporteze la administraþia publicã
localã este modul în care sunt alocate resursele
financiare în Bucureºti. Astfel, Primãria
Municipiului Bucureºti va primi mai puþin de
jumãtate din cota din impozitul pe venit ce
revine Capitalei. Aceastã decizie vizeazã
mãrirea sumelor alocate primãriilor de sector în
dauna P.M.B. Decizia domnului ministru Octav
Cozmâncã are scop favorizarea primãriilor de
sector deþinute de primarii P.D.S.R.9 La prima
vedere aceste mãsuri pot fi considerate
normale pentru spaþiul politic românesc.
Ceea ce a deranjat o parte a presei ºi opiniei
publice a fost numirea a doi domni, de altfel
respectabili, în funcþii importante în stat privind
securitatea naþionalã. Este vorba de mult
mediatizaþii Radu Timofte ºi Ristea Priboi.
Primul dintre aceºtia este un vechi
parlamentar P.D.S.R. care a activat în vechea
legislaturã în Comisia pentru supravegherea
activitãþii S.R.I. Numirea acestuia în funcþia de

director al S.R.I a creat valuri fiind acuzat de
adversarii politici ca fãcând parte înainte de
Revoluþie din structuri care nu sunt compatibile
cu actuala funcþie. Domnul Ristea Priboi a fost
protagonistul unui scandal mult mai mare.
Acesta a fãcut parte din structurile fostei D.I.E.
(departamentul însãrcinat cu supravegherea
postului Radio Europa Liberã)10, iar dupã
revoluþie a activat în Serviciul de Informaþii
Externe. Proaspãtul parlamentar Ristea Priboi
jurase cã nu a colaborat cu fosta Securitate ºi
nici nu a fãcut parte din Poliþia Politicã patronatã cu atâta grijã de dictatorul comunist
Nicolae Ceauºescu. Imaginea cea mai corectã
pe care o putem avea asupra acestei situaþii a
fost expunerea celor douã poziþii de cãtre
Antonie Iorgovan (din partea puterii) ºi Adrian
Cioroianu (din partea societãþii civile) în cadrul
unei emisiuni televizate. Discuþia poate fi
rezumatã funcþie de litera ºi spiritul legii.
Antonie Iorgovan a argumentat în litera legii cã
din moment ce Ristea Priboi a jurat cã nu a fost
colaborator al defunctei Securitãþi, deoarece era
membru, acesta nu poate fi acuzat cã a încãlcat
legea. Adrian Cioroianu argumenta, în spiritul
legii, cã din moment ce a fost membru a fostei
Securitãþi se subînþelegea cã a colaborat cu
aceasta. Miza acestei confruntãri televizate nu
era persoana domnului Ristea Priboi. Adevãrata
problemã era cã prin portiþele lãsate de lege
puteau pãtrunde persoane care au fãcut Poliþie
politicã ºi au sprijinit regimul totalitar comunist
condus de Clanul Ceauºescu. Poate de aceea
preºedintele þãrii, domnul Ion Iliescu, a declarat
presei ca Priboi sã nu fie judecat doar pentru
cã a aparþinut unei structuri cu toate cã este de
acord cu ministrul apãrãrii care considera cã
probleme de genul Priboi atârnã precum o
ghiulea de picior în efortul României de a intra
în NATO.11
Toate aceste elemente aduse în discuþie
nu au alt scop decât de a crea o imagine asupra
realitãþii vieþii politice româneºti. Demersul
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autorului porneºte de la premisa instituirii în
România a unei democraþii consolidate care sã
facã faþã încercãrilor de impunere a unui regim
autoritar, dictatorial sau totalitar. Din pãcate
dupã mai mult de 11 ani de la Revoluþie avem
în Parlament o forþã politicã care are elemente
clare de partid antisistem, bucurându-se ºi de un
sprijin popular. Pentru a evita ca România sã
facã parte din al III-lea reflux preconizat de
Samuel P. Huntington este necesar sã fie puse în
practicã principiile enumerate de primul
ministru domnul Adrian Nãstase ... privitor
pentru integrarea României în Uniunea Europeanã este crearea unei economii de piaþã funcþionale, compatibilã cu principiile, normele,
mecanismele ºi politicile U.E.12
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University of Oklahoma Press, 1991.
2
Juan J. Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe,
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3
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5
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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.,
Preºedinte al României

SABIN DRÃGULIN  absolvent al Facultãþii de
Istorie, Universitatea Bucureºti, Doctorand în
cadrul Institutului de Istorie  A. D. Xenopol,
Iaºi, Profesor, Student an III, ªtiinþe Politice,
în cadrul Facultãþii de ªtiinþe Politice ºi
Administrative, Universitatea Bucureºti.
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Opinii politice
DAN MERCEA

Chestionar:
1. În spectrul politic românesc, de azi,
opþiunea d-voastrã se îndreaptã spre 
(partid-de orientare-dreapta-centru-stânga)
2. Ar exista un partid care prin doctrina sa sã
vã reprezinte opþiunea ideologicã personalã?
 enumeraþi câteva aspecte care vã motiveazã
alegerea
3. Care ar fi punctele slabe, viciile
reprezentãrii politice actuale?
4. Aºteptãrile d-voastrã legate de puterea de
decizie politicã privesc capitole precum...
(ex.-sistemul educaþional  regimul burselor
de studii)
5. Puternicul elan extremist sesizat în
alegerile electorale ale anului 2000 s-ar
datora  opinii
6. Poate fi gânditã evoluþia României fãcând
abstracþie de suportul extern de la Apus?
Cum? Printr-o reorientare spre Rãsãrit? 
dacã nu  De ce?
7. Cum ar putea puterea politicã diminua
exportul de inteligenþã?
1.
Viaþa politicã româneascã a fost, prea
mult timp, într-o prea micã mãsurã monitorizatã
în afara mass-media, consecinþã explicitã a
ereditãþii comuniste care a scos din sfera
preocupãrilor societãþii civile, exerciþiul politic

democratic. Indolenþa manifestãrilor de convingere politicã s-a datorat într-o primã fazã acestei
patologice obedienþe. Ulterior vârstei comuniste,
vagi iniþiative democratice s-au substituit totalitarismului pur, iar societatea, credulã ºi neiniþiatã, i-a îmbrãþiºat pe promotorii acestora ca
fiind adevãraþii garanþi ai unui regim constituþional democratic.
Într-un complex mediu universitar,
brãzdat de cele mai variate preocupãri, se ridicau
cu greu iniþiativele ce leagã cercul studenþesc de
pulsul vieþii politice româneºti. O implicare pe
care un sistem democratic o revendicã este cu
siguranþã utopicã ºi parþial necondamnabilã.
Sensibilitatea acestui mediu faþã de desfãºurarea
vieþii politice este, precum în alte medii sociale,
atrofiatã, datoritã unor motive regãsite de altfel
în ansamblul societãþii româneºti. Cea mai des
întâlnitã cauzã a acestui fenomen este credinþa cã
actuala clasã politicã este mult prea puþin
reprezentativã cât priveºte nãzuinþele oamenilor
neînsemnaþi. Generaþiile acum în formare îºi
asuma cu toate acestea, deºi adesea cu timiditate,
responsabilitatea conturãrii unor opinii politice
proprii. Studenþii învaþã acum regulile jocului
cerute de o societate deschisã.
Noua societate româneascã care încearcã
sã încolþeascã ºi îºi revendicã ereditatea din
modelul occidental, aºteaptã ºi o angajare a
generaþiei în formare. Descentralizarea sistemului politic, o datã cu renunþarea la sistemul
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unipartinic, a însemnat diversificarea opiniilor
politice. Diferenþierea acestora e dificil de
sesizat, având în vedere un anumit tipic cum ar
fi, spre exemplu, afinitatea pentru o anumitã
doctrinã politicã riguros conturatã, liberalã,
socialistã, creºtin-democratã sau naþionalistã.
Vina acestei confuzii aparþine desigur atât
partidelor politice care, chiar dacã s-au înscris
într-un anumit curent ºi au adoptat o anumitã
doctrinã, s-au depãrtat prea adesea de substanþa
acesteia, dar ºi cetãþenilor care au preferat
substituirea doctrinei politice cu o figurã politicã.
Carisma politicã a atârnat mai greu în balanþã ºi
deci specularea acesteia a adus mai multe
beneficii politicienilor decât conturarea unui
riguros cadru ideologic.
Din aceste motive, atunci când se ridica
problema definirii opþiunii politice pe o axã
tradiþionalã, stânga-dreapta, pornind de la vechea
aºezare de conjuncturã a conservatorilor francezi
în adunarea Naþionalã Constituantã, confuzia
deciziilor este mult prea mare. Existã, în mod
cert, un clivaj între stânga ºi dreapta, necesar în
asumarea complexitãþii sociale, însã dincolo de
acesta, diferenþele sunt evidente ºi mai puternic
sesizabile decât apropierile. Cu toate acestea,
starea mult prea precipitatã în care s-a gãsit
societatea româneascã post-decembristã a fãcut
ca aceastã delimitare sã fie greu sesizabilã.
Exemple în acest sens se regãsesc ºi
printre alegerile studenþilor. Unii dintre aceºtia
au arãtat cã opþiunea lor s-ar îndrepta spre centrul
axei tradiþionale, deci între egalitarism ºi
liberalism, însã reprezentarea la nivelul partidelor au revendicat-o Partidului Naþional Liberal. Alþii au ales din nou o reprezentare din partea
PNL-ului dar s-au pronunþat a fi de centrustânga. La fel este surprinzãtoare alegerea
Partidului Democrat pentru o reprezentare de
dreapta, când acest partid e asociat la miºcarea
social-democrata internaþionala. Exemplele ar
putea continua, iar culpabilizarea se poate
rãsfrânge atât asupra clasei politice, cât ºi asupra
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alegãtorilor ºi a lipsei unei elementare culturi
politice.
Foarte prezent este, de asemenea, un alt
fenomen ºi anume acela al neimplicãrii în
exerciþiul politic democratic din varii cauze,
printre care ne-au fost sesizate: incapacitatea de
reprezentare ideologica a partidelor politice,
neputinþa de a aplica un program politic concret,
prezenþa mult prea numeroasã a vechilor cadre
comuniste în noile fiinþe ale partidelor.
2.
Desigur maturizarea societãþii va impune
o regândire a aspectului doctrinar, atunci când
partidele politice româneºti vor cãuta sã reprezinte o opþiune mult mai coagulatã a alegãtorului. Numãrul mare încã, la aceastã orã, al
partidelor politice a semãnat în plus confuzie în
creionarea unor opinii politice. A fost prea vag
efortul partidelor politice de a-ºi pune în practicã
un program politic care sã urmeze un traseu
ideologic premergãtor definit.
Educaþia ºi formarea unei culturi politice
sunt, de asemenea, douã demersuri deficitare.
Reticenþa fireascã faþã de o posibilã instituþionalizare a unor astfel de demersuri trebuie
contrabalansatã de un mai larg acces la sursele de
informare de acest gen. Este poate ºi rolul massmedia de a forma, într-un mod mai mult sau mai
puþin angajat, un corolar al aºezãrii opiniilor în
funcþie de afinitãþi personale. Importanþa unei
mai bune aºezãri teoretice a partidelor ar putea
însemna o reducere a diletantismului din acest
mediu ºi, de asemenea, ar elimina rapid micii
sateliþi ce graviteazã în jurul partidelor de
substanþã.
O altã importantã tendinþã este aceea de
apreciere a greutãþii unui partid, în funcþie de
figurile carismatice pe care acesta le-ar arunca în
scenã. Beneficiul partidului este evident, deºi el
se poate rapid eroda, riscând sã disparã o datã cu
respectiva efigie. Exemplele date sunt nume-
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roase ºi se leagã de figuri precum cele ale
liderului naþionalist C. V. Tudor sau a fostului
premier T. Stolojan, care a adus o creºtere a
numãrului de alegãtori ce s-au îndreptat spre
P.N.L., ºi el continuã. Dar, aºa cum remarcau
colegii mei, un partid precum cel condus de
senatorul C.V. Tudor îºi pierde practic substanþialitatea de îndatã ce liderul sãu este pus într-un
con de umbrã ºi poate sã îºi încheie existenþa, în
eventualitatea în care emblematicul personaj
dispare, iar succesorul sãu nu i-a preluat aroganþa
ºi fervoarea. Un astfel de caz s-ar apropia
periculos de modelele totalitariste care, atunci
când ºi-au pierdut forþa motrice a liderului, au
sucombat într-un mod fulminant. Un posibil
motiv al rapidei erodãri de acest gen este ºi acela
cã, în plan doctrinar, programul unor astfel de
partide este mai mult decât lacunar ºi într-o prea
mare mãsura idealist. Aderenþa la programe de
acest gen e cel mai adesea conjuncturalã ºi se
realizeazã pe fondul unei maladii a societãþii.
3. + 4.
Fiind deja parþial deschis capitolul
petiþiilor legate de lacunele întregului sistem
politic, colegii studenþi ºi-au adus aportul aici
prin perspectivele care îi preocupã. O primã
remarcã care culpabilizeazã întregul spectru
politic, deºi este foarte generalã, este prea des
întâlnitã: clasa politicã pare cã nu poate depãºi o
falie ce o desparte de realitatea celor mulþi care,
din pãcate, îºi vãd prea puþine din problemele lor
rezolvate. Desigur s-au produs schimbãri în
funcþionarea aparatelor de gestionare a puterii ºi
de descentralizare a deciziilor, însã într-un mod
mult prea timid. Ritmul de creºtere în România
este mult prea lent. Bunãstarea, chiar dacã
modestã, este mult prea îndepãrtatã de casele
prea multor oameni. Legile care ar trebui sã
fundamenteze un stat democratic ºi sã susþinã o
evoluþie pozitivã a întregii societãþi sunt mult
mai probabil fãcute sã susþinã un castel de cãrþi

de joc. Adnotãrile, adãugirile, amânãrile, diletantismul ºi alte categorii de interese mai mici sau
mai mari au fragmentat într-o mult prea mare
mãsurã ºi acest capitol. O constituþie care nu
garanteazã dreptul fundamental la proprietate,
nu poate sã fie aºezatã la temelia unui stat care se
revendicã ca aparþinând marii familii a
democraþiilor lumii.
Tot clasa politicã a lãsat în urma sa
impresia unui mult prea susþinut arivism. Fiecare
politician încerca, prea adesea printr-un efort
disproporþionat, o grabnicã cãpãtuire. De ce se
grãbesc cu toþii sã fure din puþin când ar putea sã
punã þara pe picioare ºi sã îºi primeascã
recompensa cuvenitã, având ºi conºtiinþa
împãcatã. Însã impedimente morale în acest
demers sunt prea puþine. ªi poate tot aici s-ar
cuveni încadrat ºi nepotismul care a fãcut la
rândul sãu carierã.
Nu sunt toate aceste vicii specifice doar
camarilelor româneºti post-decembriste. Ele sunt
regãsite ºi în alte peisaje politice, dar poate
dimensiunile româneºti ºocheazã mai mult decât
în alte cazuri.
Un alt reproº adus politicienilor români
ar fi acela al nerespectãrii unor promisiuni fãcute
cu varii ocazii. Jocul politicii cere un mesaj
înþesat de promisiuni. O mare parte din acestea
pot fi prea idealiste, însã existã un minim de
promisiuni ce trebuie sã îºi gãseascã înfãptuirea
în acte concrete. În România de pânã astãzi, acest
prag minimal al promisiunilor înfãptuite în
exerciþiul guvernãrii e mult prea aproape de 0.
Dacã mai existã speranþe ele sunt din nefericire
cam aceleaºi cu cele de la începutul deceniului
trecut, fapt ce denotã neputinþa celor responsabili: redresarea economiei ºi creºtere economicã, controlarea inflaþiei, privatizarea întreprinderilor de stat, scãderea ºomajului, etc.
O acutã nevoie de reaºezare acuzã ºi
sistemul bugetar: reforma armatei, reforma
educaþionalã, a sistemului sanitar. Aceste sectoare au nevoie de o restructurare pentru a putea
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fi adaptate la realitãþile sociale ce au început sã se
desfãºoare o datã cu renunþarea la comunism.
Dar poate cel mai slãbit este sectorul
agricol. Proprietatea privatã nu a fost încã aici
plenar asumatã ºi cauzele s-ar datora în primul
rând omisiunilor legislative. Ineficienta subvenþionare a sectorului, anacronismului factorilor de
producþie au grãbit cãderea în gol a acestui
sector.
Pentru o þarã în curs de dezvoltare precum România, sectorul agricol are cea mai mare
nevoie de un tratament preferenþial.
În ultimul an în România s-a realizat o
creºtere economicã ºi s-a redus timid deficitul
balanþei de plãþi externe. Însã exporturile au
crescut la materii prime ºi nu la produse manufacturate, lucru ce probeazã incapacitatea industriilor româneºti de a ieºi pe piaþa mondialã.
Modelul occidental ar trebui pliat la
realitatea româneascã mai ales în perspectiva
aderãrii la o entitate supra-statalã, uniformizatoare într-un anumit grad, cum este Uniunea
Europeanã.
Viziunea tinerilor legatã de aderarea la
astfel de organisme suprastatale este una
încãrcatã de pragmatism. Acceptarea adeziunii
României, în speþã de cãtre forurile competente
ale U.E. ºi N.A.T.O, nu poate fi realizatã decât
atunci când dosarele de aderare vor fi în
întregime finalizate. Nu trebuie sã închidã
nimeni ochii pentru ca o Românie tratatã
ambulatoriu sã pãºeascã în Europa. Se cere ca
jumãtãþile de mãsurã sã fie puse deoparte ºi sã se
treacã la reformare cu ocaua mare. Instituþiile,
politicile sectoriale, legislaþia, economia, au de
parcurs un lung drum pânã la porþile Uniunii.
Succesele diplomatice româneºti cum ar
fi preºedinþia O.S.C.E. sau deschiderea negocierilor de aderare la U.E. de pe o poziþie de
egalitate cu celelalte state candidate sunt doar
câteva victorii diplomatice care nu pot sã aducã
evitarea unei confruntãri punctuale, în urma
cãreia sã se decidã soarta externã a României.
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Rãmânând la caietul cu reclamaþii, o altã
culpã priveºte tot sfera politicii ºi rãsfrângerea
puterii de coerciþie a acestor factori în detrimentul principiului constituþional al separaþiei
puterii în stat. Ingerinþele executivului în
deciziile puterii judecãtoreºti sunt mult prea
numeroase ºi fãcute în vãzul tuturor. Inamovibilitatea judecãtoreascã a putut fi deseori contestatã. Numirile în funcþie au avut în vedere ºi alte
criterii decât cel al competenþei. Magistraþii sunt
tãvãliþi în procese de corupþie. Procurori îºi
urmeazã în funcþie ºi cer revizuirea unor dosare
întocmite de ante-mergãtorii lor. Marile dosare
de corupþie, cel mai rãspândit flagel al societãþii
româneºti, lasã în seama timpului responsabilitatea unei decizii finale care, în aceastã luminã,
va fi favorabilã acuzaþilor. Cazuri precum cel al
jocului financiar Caritas sau al bãncii DaciaFelix nu au nici azi o rezolvare finalã. Lor le pot
fi adãugate falimentele bancare spectaculoase. ªi
acestea s-au datorat largheþii cu care coerciþia
politica a abuzat de darul sãu.
Cine a suportat însã lungul ºir al viciilor?
Rãspunsul a fost unilateral: contribuabilul,
cetãþeanul de rând, bulversat de opulenþa clasei
politice, câinit de-atâta sãrãcie, nerãbdãtor sã se
înfrupte într-o cât de micã mãsurã de binefacerile
unui sistem trainic.
5.
Pe acest fond al vieþii sociale, vecin cu
patologicul, a crescut numãrul celor care ºi-au
aruncat speranþele în corabia demagogiei
extremiste sperând sã evite un naufragiu.
Eu am încercat sã încadrez acest filon al
spectrului politic românesc în categoria
naþionalismelor. Am fost însã combãtut ºi am
primit rãspunsuri în care se aratã cã naþionalismul este un curent benefic pentru bunul
mers al fiecãrei þãri. Nu trebuie în nici un caz
pãrãsit specificul ºi particularitãþile naþionale. Mi
s-a pãrut necesar sã aduc unele completãri. Pe
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fondul general acceptat de inaugurarea dosarelor
de aderare la Uniunea Europeanã, mi se pare
desueta ideea cã þara noastrã nu trebuie sã
accepte o deschidere cãtre Occident. Nu ne-a
cerut nimeni sã ne vindem þara ºi, oricum, e
mult prea slãbitã pentru a fi o mireasã de
cumpãrat. Cred cã singurul pericol în acest sens
ar veni din partea unui pretendent acum la fel de
vlãguit ca ºi noi: Rusia. Exemplul Moldovei e
acum cel mai la îndemânã.
Naþionalismul e aplicabil poate la nivel
cultural. N-au fost ridicate însã pretenþii la acest
capitol, din partea U.E. Dimpotrivã, ceea ce acest
for încurajeazã este conservarea specificului
cultural, în concordanþã cu principiul unitãþii în
diversitate. În plus, frapeazã paradoxul care
aratã cã majoritatea românilor se aratã pentru
integrarea în forurile supra-statale, însã prea
mulþi se declarã naþionaliºti ºi cer multã precauþie în negocierile purtate cu aceste organisme.
În consecinþa, cred cã în acest stadiu
naþionalismul poate fi la fel de dãunãtor evoluþiei
externe precum ultra-naþionalismul, care ar fi
varianta exacerbatã a celui dintâi. Practic,
clivajul dintre acestea douã este foarte mare.
Întãrirea polului de extremã dreapta, cãci un
naþionalism atât de acerb se situeazã pe axa
tradiþionalã la aceastã extremitate, s-a datorat
poate într-o mãsurã prea mare confuziei. Echivocul ºi greºita înþelegere a unei agende politice
pur idealiste au aruncat polul extremist într-o
poziþie nesperatã în ierarhia politicã româneascã.
Dar cauzele acestei exacerbãri, în opinia
colegilor de studii, ar fi ºi altele: pauperizarea
populaþiei, progresul mult prea lent al societãþii
în ansamblul sãu, corupþiei, inculturii politice,
dar ºi unei gene naþionaliste moºtenitã de ADN-ul
poporului român. Important, însã, de sesizat este
cã avântul, în speþã al Partidului România Mare,
poate fi în primul rând pus pe seama liderului
sãu. Partidul, în ansamblu, nu reprezintã poate
mai mult decât o camarilã diletantã ºi plinã de
idealism care se hrãneºte din delirul mistic al

cãlãuzei lor. Evident propulsarea extremismului
reprezintã un dezechilibru. Cu toate acestea,
polul extremist pare sã rãmânã izolat aºa cum
l-au gãsit alegerile anului 2000. Poate cã
spaima unei atât de grave turnuri înspre
radicalism a modificat, destul de timid însã,
opþiunea electoratului. Ar trebui acest radicalism combãtut? În ce mod, având în vedere
neimixtiunea în jocul democraþiei?
Este evident cã existenþa acestei categorii de partide nu este pusã în discuþie. Specularea tendinþelor naþionaliste ale unui popor e o
preocupare regãsita în toate peisajele
democratice contemporane. Pe fondul unei
îmbunãtãþiri a situaþiei generale, discursul
extremist s-ar auto-exclude din sfera de interes
electoralã. Într-o asemenea ipotezã, idealismul
modelului devine prea puþin interesant,
providenþa nu îºi mai justificã existenþa, iar
figurile mesianice îºi pierd vocaþia.
6.
Distanþându-ne de polul radical ºi
acceptând o stare de fapt datã de alegerile din
noiembrie 2000, am abordat un limbaj oracular în întrebãrile: Deschiderea României
spre organismele internaþionale este ea ireversibilã? Poate fi regânditã o evoluþie în afara
unui sprijin extern de la Apus? Este oare
perimatã alternativa strategica de întoarcere
spre Rãsãrit?
Deschiderea României spre organismele financiare mondiale s-a fãcut în primul
rând din incapacitatea gestionãrii situaþiei
interne fãrã un astfel de sprijin. În mod
categoric el este necesar. Sprijinul þãrilor
dezvoltate ºi nu doar cel de naturã financiarã
nu poate sã lipseascã din reþeta pe care fiecare
guvernare trebuie sã o aibã în vedere atunci
când îºi începe mandatul. Cu siguranþã
România nu ar putea alege un alt traseu în
încercarea de redresare. Sã nu uitãm unde ne
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situãm: o economie falimentarã, resurse prea
puþine ºi prea prost exploatate, un sistem
bancar încã predominant de stat ºi înecat de
falimente ºi corupþie, o industrie mamut ºi
dificil de privatizat ºi exemplele din nefericire
nu se opresc aici.
Desigur atât de hulitul astãzi, vechi
partener, de la Rãsãrit a rãmas vecin cu noi ºi
se zbate ºi el sã evite un colaps general.
Potenþialul sãu militar, deºi a încetat pentru
moment sã ameninþe, rãmâne la fel de valabil.
Practic statutul de supra-putere al Rusiei
rãmâne în vigoare, deºi azi poate doar parþial.
Oricum Rusia nu e dispusã sã renunþe benevol
la privilegiile sale. În plus ºi vastitatea resurselor sale energetice a legat deja destinele mai
multor state de deciziile moscovite. ªi, poate,
evoluþia viitoare în regiune îi va cere chiar
contrariul: sã-ºi întãreascã poziþia. Exemplul
Bielorusiei trebuie aici menþionat, iar venirea
comuniºtilor la Chiºinãu nu trebuie nesocotitã
atunci când se încearcã creionarea afinitãþilor
strategice în regiune. Pe scurt, relaþiile
României cu Rãsãritul trebuie sã includã ºi un
capitol strategic.
Dorinþa de aderare a României la
N.A.T.O. pare foarte fermã, dar opiniile aratã
cã este înþelept ca relaþiile cu Rãsãritul sã fie
echilibrate ºi nu într-o atitudine duplicitarã.
Deºi o covârºitoare proporþie din populaþie se
aratã pentru integrarea în organismele suprastatale occidentale, paºii reali fãcuþi în aceastã
direcþie sunt mult prea mãrunþi. Iar aceastã
cale, evident, nu exclude o redresare generalã
a României, ci se leagã chiar de ea.
7.

capabilã sã inducã o reechilibrare.
Un program investiþional ar trebui sã
readucã la linia de plutire cercetarea. Dar, ca
orice demers care se leagã de soarta acestor
elite, nu poate face abstracþie de fundamentala
nevoie de redresare economicã. Pe acest
fundal pot fi gândite proiecte de impulsionare
a unor domenii precum cercetarea. Viitorul
absolvenþilor universitari e de asemenea greu
de preconizat ºi ar arãta oricum prea sumbru.
Scãderea dramaticã a ofertei de muncã ºi
proasta remuneraþie sunt doar douã dintre
premisele care aduc o creºtere a numãrului
celor care decid sã îºi desãvârºeascã carierele
în alte þãri.
Summa summarum, de aceste capitole
s-au legat opiniile colegilor mei, studenþi,
privind interferenþa politicului în evoluþia
societãþii româneºti ºi, în particular, a formãrii
lor. Sesizabilã este însã o atitudine generalã
rezervatã sau ignorantã, atunci când sunt
aduse în discuþie subiecte de aceastã categorie. Poate pentru cã sunt prea puþini cei care se
încred astãzi în valabilitatea exerciþiului
democratic. Sunt, probabil, prea multe indiciile care aratã cã obstrucþionarea libertãþilor
fundamentale ale cetãþeanului este încã eficient uzitatã de cãtre deþinãtorii însemnelor
puterii.
O reechilibrare socialã pe termen scurt
ar aduce poate o regândire a rolului fundamental pe care exerciþiul democratic, în speþã
votul, îl are în asigurarea unui traseu general
pozitiv. Neimplicarea este poate cea mai
tragicã maladie a societãþii civile care se pune
practic la dispoziþia abuzului puterii politice.

O redresare generala ar însemna,
desigur, ºi o scãdere a exportului de inteligenþã care este astãzi în liberã creºtere,
aducând României pierderi ce se leagã de
diminuarea potenþialului uman, forþa motrice,
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O problemã deschisã
 despre chestiunea albanezã din Balcani 
MARIAN CHIRIAC

Recenta crizã din Macedonia, cînd trupe
de gherilã ale etnicilor albanezi s-au înfruntat cu
forþele militare ale regimului de la Skopje, a scos
la ivealã existenþa unui nou front în Balcani.
Acest lucru reprezintã doar în aparenþã o
surprizã. Dupã Kosovo ºi sudul Serbiei (regiunea
Preºevo), vestul Macedoniei este acum o altã
zonã în care se manifestã - din pãcate tot într-o
formã violentã ºi iraþionalã  nerezolvatã
chestiune albanezã, mai exact a clarificãrii
statutului politic ºi administrativ a celor cîtorva
milioane de etnici albanezi care trãiesc pe
teritoriul fostei Iugoslavii ºi implicit în afara
graniþelor Albaniei. Este lupta acestora dusã în
numele unui comandament de realizare a
Albaniei Mari, adicã manifestarea unei ambiþii
de independenþã statalã? Sau poate este un
conflict generat de o disputã religioasã, între
islamism ºi creºtinism? Înclin sã cred cã nici una,
nici alta ci mai curînd manifestarea unui conflict
civilizaþional, cu vãdite cauze sociale ºi
economice. În acest context, meritã vãzut
totodatã în ce mãsurã politicile promovate ºi
susþinute de comunitatea internaþionalã se
dovedesc viabile ºi conforme intereselor nu doar
unei minoritãþi, ci tuturor cetãþenilor din aceºti
Balcani atît de frãmîntaþi în ultima vreme.

capriciile istoriei, ci ºi cvasi-inexistenþa unui
sentiment de unitate naþionalã, generatã atît de
ample diferenþe sociale ºi lingvistice între numeroasele clanuri familiale, ca ºi de împãrtãºirea a
trei confesiuni diferite (islamicã, ortodoxã ºi
catolicã)
Mobilizarea politicã a albanezilor începe
tîrziu, în urma tuturor celorlalte naþiuni din
viitoarele state sud-est europene. În anul 1878 se
creeazã Liga de la Prizren, miºcare politicã al
cãrei principal obiectiv era unificarea tuturor
teritoriilor locuite de albanezi în cadrul unei
provincii componente a Imperiului Otoman.
Asta în timp ce, exact în aceeaºi vreme, restul
naþiunilor balcanice militau pentru constituirea
unor state naþionale independente, desprinse de
sub tutela otomanã.
Chiar ºi dupã proclamarea primului stat
albanez, în noiembrie 1912, numeroºi etnici
albanezi (aproape 50 la sutã) au continuat sã
trãiascã în afara graniþelor acestuia, în Serbia ºi
nordul Greciei îndeosebi. Asta ºi pentru cã
modul în care luase fiinþã noua þarã corespundea
mai curînd intereselor geo-strategice ale marilor
puteri, decît factorilor etnici.
Odatã cu destrãmarea Iugoslaviei lui
Tito, la începutul anilor 90, fragmentarea
teritoriilor locuite de cãtre albanezi a continuat.
O naþiune divizatã
Astãzi, circa 3,5 milioane de albanezi locuiesc în
Albania propriu-zisã, în timp ce aproape 2
Istoria albanezilor nu este una nici pe milioane sînt în Kosovo, între 70 ºi 100 de mii în
departe unitarã. Au contribuit la asta nu doar sudul Serbiei, iar circa 50 de mii în Muntenegru.
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ªi nu în cele din urmã, circa 440 de mii de
albanezi trãiesc în Fosta Republicã Iugoslavã a
Macedoniei, unde reprezintã circa 23 la sutã din
populaþie, conform datelor oficiale. Nu am inclus
aici alte cîteva milioane de persoane care trãiesc
în diaspora, îndeosebi în þãri din vestul Europei.
Contextul socio-economic în care trãiesc diferitele comunitãþi de albanezi ca ºi
agenda lor politicã sînt extrem de variate. Spre
exemplu, cei mai mulþi albanezi din sudul
Serbiei nu vor nimic mai mult decît ca poliþia
sîrbã sã nu mai aibã acces în satele lor, sã fie pur
ºi simplu lãsaþi în pace. Alþii, în schimb, cer mai
multe drepturi civice sau chiar statut de autonomie pentru aceastã zonã. Existã însã chiar unele
voci, îndeosebi în zonele unde sînt foarte active
gherilele Armatei de eliberare a PreºevoMedvedjia-Buianovaþ (UCPMB), care cer
anexarea regiunii la Kosovo, argumentînd cã în
acest fel s-ar reveni la o situaþie administrativã
deja existentã pînã în anul 1950. Pe de altã parte,
albanezii din Muntenegru solicitã doar mai
multe libertãþi etnice ºi autonomie localã sporitã.
Situaþia albanezilor din Macedonia este de
asemenea complicatã. Dacã, începînd din 1991
ºi pînã de curînd, partide ale etnicilor albanezi s-au
aflat în alianþã cu diferitele formaþiuni de guvernãmînt, militînd paºnic pentru drepturi civile ºi
îmbunãtãþirea condiþiilor de trai, acum prioritare
par sã fi devenit recunoaºterea statutului de naþiunea constitutivã pentru etnia albanezã ºi chiar
federalizarea þãrii. În cele din urmã, situaþia cea
mai complicatã pare sã fie în Kosovo, aici
tendinþele de separare a provinciei de Serbia ºi de
creare a unui stat independent fiind extrem de
puternice, susþinute de cvasi-totalitatea populaþiei ºi a forþelor politice. În cele din urmã, deºi
albanezii din Albania propriu-zisã par mai curînd
preocupaþi de grijile cotidiene decît de un ideal
de unitate naþionalã, aderenþa lor la sloganurile
naþionaliste este ridicatã.
În aceste condiþii, este foarte greu de
gãsit un numitor comun al acestei generic numite
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chestiuni albaneze, respectiv a definirii ºi
afirmãrii statutului politic ºi social, etnic sau
civic al etnicilor albanezi din Balcani. Nu se
poate vorbi de un obiectiv comun al acestora,
care sã transgreseze graniþele statale, de o
strategie unitarã sau de o coordonare a acþiunilor.
În situaþia în care existã de fapt mai multe
comunitãþi de etnici albanezi, rãspîndite pe
diferiþii versanþi ai Balcanilor, visul Albaniei
Mari  amintit adesea ca principalul obiectiv al
luptelor de gherilã declanºate de albanezi în
Kosovo sau Macedonia - nu reprezintã decît cel
mult un proiect intelectual care animã o elitã
naþionalã restrînsã.
Etnicii albanezi formeazã de fapt mai
multe familii sau clanuri, aflate cel mai
adesea în rivalitate, separate de diferenþe
lingvistice (dialectul gegh, care se vorbeºte în
nordul Albaniei ºi Kosovo este vizibil deosebit
de cel tosc folosit în sud) ºi culturale. De aici
ºi diferenþele de agendã politicã ºi de percepþie
reciprocã: spre exemplu kosovarii se considerã
net superiori confraþilor lor din alte teritorii,
inclusiv din Albania, ºi cu care în principiu nu ar
vrea sã se amestece.
Lipsa unei unitãþi confesionale este un
alt factor care contribuie la accentuarea diferenþelor dintre comunitãþile de albanezi. Totuºi
este nimic mai mult decît un stereotip sã afirmi
cã albanezii sînt musulmani iar recentele lor
miºcãri de gherilã ar reprezenta un soi de Intifada
pornitã contra creºtinilor. Anii de comunism ateu
dar ºi o tradiþionalã lipsã a fervorii religioase au
fãcut din albanezi mai curînd o populaþie relativistã, de nu scepticã, imunã oricum la exaltarea
misticã specificã altor popoare de aceeaºi
confesiune.
În schimb, relaþiile de clan sînt cu mult
mai trainice decît comunitatea de credinþã.
Diferitele familii de albanezi devin extrem de
unite ºi se sprijinã necondiþionat atunci cînd este
vorba de un pericol comun (vezi modul în care
albanezii din Macedonia sau Albania i-au ajutat
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pe refugiaþii kosovari în timpul crizei din 1999)
sau de o ameninþare la adresa modului lor tradiþional de viaþã. Dar ºi interesul comun reprezintã
un factor de coeziune. Astfel poate fi explicat,
chiar dacã nu întru totul, succesul reþelelor de
trafic dirijate de cãtre familiile de albanezi. Iar
acest trafic cuprinde de la droguri sau maºini
furate, pînã la carne vie sau arme.
Încercînd sã tragem o concluzie, cît mai
puþin simplistã posibil, se poate spune cã problema albanezã din Balcani constã în nevoia
unor comunitãþi tradiþionaliste ºi diverse, unite
totuºi prin etnicitate, de definire a unui profil
identitar, la nivel politic îndeosebi. În aceste
condiþii, opþiunile asumate sînt diverse ºi includ
atît independenþa politicã ºi administrativã (cazul
Kosovo), cît ºi autonomia teritorialã sau
culturalã (cazul Macedonia). Cu toate acestea,
chestiunea albanezã nu este una disparatã,
diferitele situaþii existente fiind cel mai adesea
într-o strînsã intercondiþionalitate.
Din pãcate însã, calea adoptatã de cãtre
etnicii albanezi pentru îndeplinirea acestor
obiective nu este una a modernitãþii, a dialogului
ºi compromisului ci a luptei armate, de gherilã,
ca modalitatea cea mai la îndemînã de a atrage
atenþia comunitãþii internaþionale. Aºa a fost
cazul în Kosovo, la fel s-a întîmplat ºi în Valea
Preºevo ºi recent în Macedonia.
Macedonia  ultimul front
Cãtre sfîrºitul lunii martie, atenþia
întregii lumi a fost captatã de evenimentele dintro nouã zonã de conflict: vestul Macedoniei, unde
gherile ale etnicilor albanezi s-au înfruntat cu
forþele de ordine ale regimului de la Skopje.
Violenþele au început de fapt mai
devreme, în Tanusevci, o micã localitate cu puþin
peste cinci sute de locuitori ºi care, pe vremea
Iugoslaviei lui Tito, era un soi de periferie a
oraºului Vitina, aflat astãzi în Kosovo. De aici, o
auto-intitulatã Armatã Naþionalã de Eliberare

(Ushtria Clirimtare Kombetare  UCK) a lansat
mai multe atacuri înarmate asupra unor posturi
de miliþie, omorînd mai mulþi soldaþi, ºi luînd
ostaticã o echipã de televiziune, reuºind în acest
fel sã atragã treptat atenþia asupra sa. La scurtã
vreme, violenþele se mutã în împrejurimile
oraºului Tetovo, al doilea oraº ca mãrime al þãrii
ºi locuit în majoritate de etnici albanezi. Meritã
menþionat ºi faptul cã, în timpul crizei din
Kosovo, Tetovo a fost centrul intelectual ºi
politic al refugiaþilor albanezi din provincia
sîrbã.
Trupele de poliþie ºi de armatã ale guvernului macedonean intervin în forþã ºi timp de mai
multe zile vor lansa atacuri susþinute asupra poziþiilor deþinute de rebelii albanezi. Confruntãrile
nu sînt totuºi sîngeroase ºi în general se rezumã
la schimburi de focuri sau tiruri ale artileriei
macedonene. La 21 martie, guvernul de la
Skopje dã luptãtorilor albanezi un ultimatum de
24 de ore ca sã predea armele ºi sã pãrãseascã
imediat þara. Alternativa era lansarea unei
ofensive susþinute. În primã fazã, rebelii anunþã
unilateral încetarea focului (determinatã probabil
ºi de o epuizare a rezervelor de muniþie) ºi solicitã începerea unui dialog politic menit sã ducã la
obþinerea de mai multe drepturi pentru etnicii
albanezi. Guvernul respinge însã orice negociere
cu teroriºtii ºi porneºte ofensiva în dimineaþa
zilei de 25 martie. În ziua urmãtoare, un
comunicat sec anunþã cã rebelii albanezi au fost
îndepãrtaþi din Macedonia ºi trecuþi graniþa în
Kosovo. La iniþiativa ºi presiunea comunitãþii
internaþionale, între guvernul macedonean ºi
partidele etnicilor albanezi încep o serie de negocieri privind acordarea de drepturi sporite
acestora din urmã.
Pînã sã vedem care sînt revendicãrile
politice ale etnicilor albanezi din Macedonia sã
notãm însã cã unul dintre principalele motive ale
izbucnirii violenþelor în vestul Macedoniei a fost
finalizarea unui acord între guvernele de la
Skopje ºi Belgrad privind delimitarea graniþei
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comune dintre cele douã þãri. Acest acord, care în
cele din urmã avea sã fie ratificat de Parlamentul
macedonean la 2 martie, a fost respins vehement
de toate partidele albaneze care considerau
inacceptabil ºi imoral ca delimitarea graniþei sã
se facã fãrã consultarea formaþiunilor politice din
Kosovo. Din nou, un interes comun îi unea pe
albanezi.
În schimb, revendicãrile etnicilor albanezi din Macedonia diferã simþitor faþã de cele
ale confraþilor lor din Kosovo, aºa dupã cum
vom vedea în continuare ºi în plus se situeazã
într-un context specific.
Singura republicã fostã iugoslavã care a
reuºit sã se desprindã paºnic din federaþia
construitã de Tito, Macedonia pãrea un exemplu
în ceea ce priveºte convieþuirea etnicã. Populaþie
cu majoritate de origine slavã, macedonenii
constituie o naþiune micã, de circa douã milioane
de locuitori dar cu un pronunþat sentiment
naþional, accentuat ºi de percepþia vecinilor lor.
Bulgarii îi considerã nimic altceva decît o
populaþie care vorbeºte o limbã bulgarã arhaicã,
sîrbii sînt convinºi cã macedonenii sînt doar sîrbi
care s-au aºezat în sudul fostului Imperiu al
cneazului Miloº, iar grecii îi desemneazã ca pe
niºte uzurpatori ai unei vechi tradiþii care începe
cu Alexandru Macedon. Rezultatul inevitabil
este cã macedonenii devin foarte sensibili atunci
cînd vine vorba de integritatea teritorialã a þãrii
lor.
Iar tocmai acest lucru par sã îl punã în
discuþie etnicii albanezi din Macedonia, care
constituie între 25 la sutã (conform ultimului
recensãmînt) ºi 40 la sutã din întreaga populaþie
(dupã estimãrile liderilor albanezi). Nu se poate
vorbi de o agendã unitarã a revendicãrilor, dar cu
certitudine atît liderii gherilelor din cadrul
Armatei Naþionale de Eliberare (UCK) cît ºi cei
ai partidelor politice solicitã încetarea oricãrei
forme de discriminare, educaþie în limbã albanezã, recunoaºterea limbii albaneze ca a doua
limbã oficialã în stat. În plus, se doreºte ca prin
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modificarea Constituþiei, albanezii sã capete
statut de naþiune constitutivã, un termen
preluat din jargonul comunist al epocii lui Tito,
dar care  la fel ca în cazul bosniacilor, croaþilor
sau slovenilor  ar permite albanezilor secesiunea.
În ciuda secolelor de coexistenþã paºnicã, macedonenii continuã sã vadã pe cei mai
mulþi dintre albanezi prin intermediul unor
stereotipuri, respectiv ca pe o populaþie înapoiatã, predispusã la activitãþi ilegale ºi care în
general refuzã orice autoritate. De aici, ºi o teamã
inconºtientã a majoritãþii populaþiei de origine
slavã cã acordarea de drepturi sporite pentru
etnicii albanezi nu ar constitui decît preludiul
unei rupturi. Kosovo este amintit adesea ca un
exemplu în acest sens.
La rîndul lor, albanezii au învãþat foarte
bine lecþia minoritarului asuprit, adicã a unei
populaþii care considerã cã trebuie sã fie
discriminatã pozitiv chiar dacã plîngerile sale
sînt uneori nejustificate. Albanezii invocã printre
altele faptul cã nu sînt încã reprezentaþi proporþional la nivelul administraþiei locale ºi centrale
sau cã nu beneficiazã de locuri de muncã foarte
bune, neamintind însã cã gradul de educaþie al
populaþiei lor este totuºi mai scãzut decît al
majoritãþii macedonene. În plus, chestiunea unei
universitãþi de stat în limba albanezã  revendicare adesea amintitã  tocmai gãsise o rezolvare, prin înfiinþarea unei astfel de instituþii sub
directa coordonare a OSCE.
Pe acest fond de neîncredere reciprocã
nu aveau cum sã nu aparã confruntãrile, inclusiv
violenþele amintite succint mai sus. Cele douã
pãrþi au încercat fiecare sã-ºi apropie simpatia
comunitãþii internaþionale, care a intervenit
destul de hotãrît sã medieze acest conflict.
ªi se pare, cel puþin cît se întrevede din
iniþiativele de pînã acum, cã soluþiile preconizate
în cazul Macedoniei vor constitui un model
pentru rezolvarea ºi a altor tensiuni din spaþiul
balcanic.
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Astfel, la 9 aprilie, la Luxemburg,
Macedonia a semnat un acord de stabilizare ºi
de asociere cu Uniunea Europeanã, pentru
realizarea reconcilierii naþionale dintre cele mai
importante comunitãþi etnice din aceastã þarã.
Acordul a fost semnat de premierul macedonean Ljubco Georgievski, de cei cincisprezece miniºtri europeni ai Afacerilor
Externe ºi de comisarul european pentru Relaþii
Externe, Chris Patten. Ceremonia de semnare a
fost umbritã însã de refuzul celei de-al doilea
partid ca importanþã al comunitãþii albaneze,
Partidul Democratic al Prosperitãþii (PDP) de a
face parte din delegaþia macedoneanã. Înaltul
reprezentant al UE pentru politicã externã,
Javier Solana, invitase anterior toate partidele
politice sã participe la ceremonia de semnare
pentru a simboliza astfel începutul reconcilierii
naþionale. Ministrul suedez al Afacerilor
Externe, Anna Lindh, a cãrei þarã asigurã
preºedinþia semestrialã a UE, a regretat de
asemenea aceastã absenþã. La rîndul sãu,
ministrul macedonean al Afacerilor Externe,
Srdjan Kerim, a considerat cã liderii acestui
partid se izoleazã singuri.
Autoritãþile macedonene par sã fie
mulþumite de aceastã formulã. Întreaga Macedonie a contribuit la semnarea acordului, care
reprezintã o recompensã a activitãþii noastre din
ultimii zece ani, declara premierul Georgievski.
Acordul, care prevede asistenþã economicã din partea UE, are drept condiþie respectarea drepturilor minoritãþilor. El va fi un
model pentru regiunea din sud-vestul
Balcanilor ºi un instrument esenþial pentru
asigurarea stabilitãþii Macedoniei, estima
Anna Lindh.
Liderii politici macedoneni s-au angajat
la rîndul lor sã realizeze pînã în luna iunie
primele rezultate substanþiale în dialogul politic
dintre toate comunitãþile etnice. Ei au mai
anunþat ºi crearea unui Comitet al Europei

din care fac parte toate partidele politice, pentru
a susþine procesul de integrare a Macedoniei în
Europa. Oficialii europeni doresc ca autoritãþile
de la Skopje sã fie deschise ºi faþã de alte
revendicãri ale albanezilor cum ar fi participarea acestora la serviciile administrative ºi
începerea unui dialog asupra reformelor
constituþionale.
Macedonia a devenit astfel prima þarã
din sud-vestul Balcanilor care semneazã un
acord de asociere cu Uniunea Europeanã, prima
etapã cãtre aderarea la UE. Croaþia, spre
exemplu, negociazã de mai multã vreme un
astfel de acord, iar cei 15 intenþioneazã de
asemenea sã înceapã negocieri cu Republica
Federalã Iugoslavia, Bosnia-Herþegovina ºi
Albania.
Chiar dacã temerile privind reizbucnirea violenþelor inter-etnice în Macedonia sînt
în continuare foarte mari, acordul semnat de
Macedonia cu Uniunea Europeanã constituie o
noutate în strategia adoptatã de comunitatea
internaþionalã în ce priveºte tratarea crizelor din
regiunea balcanicã. Întîi de toate, nu se mai dã
credit miºcãrilor insurecþionale chiar dacã
purtate în numele apãrãrii unor drepturi
legitime. Totodatã, se încearcã doar medierea
unei soluþii, care trebuie gãsitã tocmai de pãrþile
în conflict. Apoi, orice formã de ajutor
economic sau politic este condiþionatã de
îmbunãtãþirea statutului minoritãþilor naþionale,
în virtutea valorilor multiculturalismului civic.
Iar aceastã noutate în strategia Uniunii
Europene pare sã devinã un model ce va fi
aplicat ºi în cazul altor zone sensibile, precum
Kosovo sau Muntenegru. Rãmîne de vãzut însã
dacã chestiunea albanezã din Balcani îºi va
gãsi o rezolvare în acest fel.
MARIAN CHIRIAC  Master of Arts în ªtiinþe
ale Comunicãrii în Masã, ªcoala Naþionalã
de Studii Politice ºi Administrative. În
prezent, ziarist la Agenþia de Presã
MediaFax.
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Tulburãri în paradis
DAN OPRESCU

Motto
Întrebare: Cum e în Zimbabwe?
Rãspuns: Ca-n Rai!

Am stat în Zimbabwe între 1992 ºi 1996.
Înainte de a ajunge pentru prima oarã la Harare, am
întrebat un diplomat de la Bucureºti:  Cum o sã
fie?, iar el mi-a rãspuns:  O sã fie foarte bine. Sã
fii alb în Africa e ca ºi cum ai porni o afacere cu un
capital de un milion de dolari. Prejudecãþile noastre
despre Africa  sãrãcie, cãldurã insuportabilã,
rãzboaie civile, mizerie, copii cu burþile umflate de
foame, jungla deasã º.a.m.d.  erau, iniþial, ºi
prejudecãþile mele, ºi au trecut destule luni de zile
pânã sã mã dezvãþ de (o bunã parte dintre) ele.
Întâi de toate, Africa (îndeosebi partea ei de
Sud) este leagãnul umanitãþii, ºi acest lucru parcã se
simte, de cum te dai jos din avion. Peisajul este
fascinant, oarecum straniu (de pildã, solul este roºu,
iar plantele au culori dintre cele mai dezmãþate), dar
totodatã ºi foarte familiar; de obicei, te simþi de parcã
ai mai fi fost acolo, cândva, demult. ªi chiar aºa ºi
este, pentru cã toþi am fost cândva în Africa, dar
memoria locurilor acelora nu mai este una individualã, sau de familie, de grup, de trib etc., ci ea este,
poate, însãºi memoria speciei noastre. Apoi, ºi
acesta este un lucru foarte important, te simþi
aproape imediat foarte apropiat de oamenii locului,
îi înþelegi repede, ºi adesea începi sã îi iubeºti.
Pe locul unde se aflã actualmente statul
Zimbabwe (din 1980) a existat mai devreme colonia
britanicã numitã Rhodesia de Sud (cea de Nord fiind
actualul stat Zambia); ºi mai înainte  adicã din
secolul al XIX-lea  a fost pe acolo unul dintre cele
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mai importante regate africane de interior. Regatele de interior erau mai mari, cu un pronunþat
caracter pastoral-agricol, iar una dintre cele mai
apreciate activitãþi aducãtoare de venit era
vinderea propriilor cetãþeni, în principal cãtre
regatele mai mici, de coastã. Regatele de coastã
erau rãzboinice, fãceau numeroase expediþii de
prãduire în interior, ºi aveau, în genere, bune relaþii
comerciale cu exteriorul (acesta din urmã fiind
reprezentat de cãtre negustorii arabi, indieni,
portughezi, francezi, englezi etc.). Principalele
articole de export ale regatelor de coastã erau:
sclavi, mirodenii, fildeº, aur, lemn de esenþã tare º.a.
Iniþial, neguþãtorii de sclavi (cu alte cuvinte, cei care
îi cumpãrau pe sclavi de la intermediarii locali, în
marile târguri de sclavi ale zonei  ca de pildã, insula
Zanzibar) au fost arabi ºi indieni, pentru ca mai
târziu sã aparã ºi cei portughezi. Dacã sclavii
originari din Africa de Vest au ajuns sã traverseze
Oceanul Atlantic ºi sã ajungã în Americi, cei din
Sudul Africii au fost vânduþi mai ales pe direcþiile:
Peninsula Arabicã, subcontinentul indian, anumite
insule din Oceanul Indian.
Dupã AD 1700, au venit dinspre Ecuator
spre Sudul continentului african mai multe triburi
Bantu, iar unul dintre ele este reprezentat de
strãmoºii a 80% din actuala populaþie a statului
Zimbabwe: Shona. O populaþie preponderent
agricolã, oameni veseli, deschiºi, vorbãreþi ºi
talentaþi într-ale artelor (muzicã, sculpturã), Shona
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sunt consideraþi, probabil cã pe bunã dreptate, drept
italienii Africii. Pe la AD 1800, au început sã
cutreiere plaiurile din Sudul Africii niºte rãzboinici
ce au devenit repede temuþi: ei aparþineau de marele
trib de pãstori Zulu; zuluºii sunt consideraþi drept
prusacii Africii, iar luptele lor (mai cu seamã cele
purtate sub conducerea marelui rege Shaka) i-au
fãcut ºi temuþi, ºi respectaþi, inclusiv de cãtre
coloniºtii europeni. Pe teritoriul actual al statului
Zimbabwe, în Sudul þãrii, spre graniþa cu Africa de
Sud, se aflã o populaþie de zuluºi, numitã Ndebele,
reprezentând 20% din populaþia totalã a þãrii (care
este de circa 9 milioane de suflete). Deosebirile
dintre Shona ºi Ndebele sunt importante (lingvistic,
în primul rând, dar ºi istoric); somatic, în genere,
Shona au tendinþa sã fie mai scurþi ºi mai graºi, cu
capul rotund, în vreme ce Ndebele sunt, în multe
cazuri, mai frumoºi (îndeosebi femeile, dupã
pãrerea mea), pe segmente lungi ºi cu capul mai
þuguiat. Explicaþia cea mai la îndemânã (pe care o
auzi peste tot) ar fi aceea cã zuluºii, fiind rãzboinici,
fãceau, din când în când, raiduri de culegere a
celor mai reuºite exemplare feminine din satele
Shona; treptat, printr-o astfel de selecþie artificialã,
a rezultat o populaþie cu un procent semnificativ de
oameni frumoºi. Pe de altã parte, la toate triburile
Bantu, corpolenþa era privitã drept o consecinþã a
buneistãri, ºi era apreciatã în consecinþã. La anumite
triburi Bantu din colþul de Sud al Africii, nevestele
erau cumpãrate la greutate: cu cât atârna mai
mult, era mai preþioasã, ºi se putea obþine pentru ea
un preþ mai bun (în treacãt fie spus, o asemenea
practicã istoricã a generat, în timp, apariþia unor
veritabile diformitãþi femeieºti, sub forma unor
enorme depozite de grãsime în partea inferioarã ºi
dorsalã a trupului  numele ºtiinþific este acela de
steatopigie).
Actualele relaþii dintre Shona ºi Ndebele
sunt bune (cum cred cã ar fi fost întotdeauna, dacã
nu se bãgau politicienii perioadei post-coloniale,
pe urmele politicienilor perioadei coloniale), chiar
dacã este vizibil faptul cã guvernul, condus de preºedintele Robert Mugabe, conþine mai degrabã Shona,

ºi doar un singur Ndebele (dar ºi un alb, ca ministru
al Sãnãtãþii). În orice caz, toþi miniºtri sunt membrii
ai partidului intitulat Zimbabwian Alliance of
National Unity  Patriotic Front (ZANU-PF). Dupã
proclamarea independenþei, care s-a fãcut în 1980, a
avut loc în Zimbabwe un rãzboi civil între Shona ºi
Ndebele, de-a lungul a câtorva ani de violenþe
armate, localizate îndeosebi în partea de Sud a þãrii.
Guvernul (deci Shona) a câºtigat lupta, dar Brigada
a V-a a armatei zimbabwiene a comis nenumãrate
atrocitãþi, rãmase, pânã acum, nepedepsite. La
comanda brigãzii a V-a se aflau consilierii militari
nord-coreeni ai preºedintelui Mugabe (de altminteri,
acesta a fost unul dintre prietenii personali  dar ºi un
admirator  ai lui Ceauºescu, Kim Ir Sen, Mao &
Co.). Conflictul civil s-a stins prin cooptarea la
conducerea þãrii, în 1987, în funcþia de vicepreºedinte, a liderului rãzmeriþei Ndebele (care este
acum ºi un important posesor de latifundii).
Anii de glorie ai lui Mugabe au fost anii
apartheid-ului în Republica Sud-Africanã (RSA);
atunci, vreme de aproape un deceniu, Mugabe a
putut apãrea drept un lider regional (þãrile din prima
linie) moderat, cu evidente simpatii stângiste ºi
socialist-comunizante, dar cu care se putea sta de
vorbã în mod civilizat (ºi încã în limba englezã).
Faþã de alþi lideri africani (Mobutu, Bokassa, Idi
Amin, Samora Machel sau chiar Kaunda), Mugabe
dãdea bine, pentru cã era relativ tânãr, pentru cã
respecta compromisul (patronat de Marea Britanie)
prin care minoritatea albã din Zimbabwe îºi pãstrase
privilegiile economice, pentru cã menþinuse cadrul
parlamentar (formal-democratic), pentru cã nu avea
stridenþele ºi extravaganþele de care dãdeau dovadã
alþii. Tocmai pãstrarea acelui cadru-formal
democratic a permis, aproape timp de douãzeci de
ani, ca Mugabe ºi ZANU-PF sã pãstreze, practic,
monopolul puterii în urma unor alegeri libere;
pentru români, cea mai apropiatã imagine pentru
situaþia post-1980 din Zimbabwe ar fi sã-ºi închipuie
cã alegerile din Aprilie 1990 din România ar fi fost
câºtigate cu peste 90% de cãtre FSN, ºi acelaºi scor
ar fi fost obþinut ºi în 1992, 1996, 2000 etc. ZANU-
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PF este, într-adevãr, un hibrid cam de felul FSN-ului
în prima parte a anului 1990; precum FSN-ul, în
interiorul ZANU-PF existã mai multe fracþiuni ºi
curente, folosind drept vectori diferite personalitãþi,
persoane sau doar personaje. Precum fostul FSN, în
interiorul ZANU-PF se fac simþite unele fracturi pe
bazã regionalã (în deceniul trecut, fuseserã chiar
unele separãri pe bazã tribalã, sub-regionalã), dar
elementul unificator este liderul charismatic, providenþial: Robert Mugabe. Orice disputã internã, fie ea
de ordin politic, electoral, economic sau personal
(sau de toate laolaltã), era consideratã a fi fost
rezolvatã din momentul în care se pronunþa
Mugabe. Imediat, oficiosul guvernamental The
Herald publica un articol de fond cu toatã povestea,
iar lumea îºi vedea de treabã.
Cea mai mare loviturã pentru cariera de
lider regional a lui Mugabe a venit la începutul
anilor 90, odatã cu deschiderea marelui vecin de la
Sud cãtre lume, ºi mai ales dupã alegerile libere de
la sfârºitul lunii Aprilie 1994. Robert Mugabe nu a
fost un apropiat al lui Nelson Mandela, nici ZANUPF nu a sprijinit African National Congress (ANC),
gruparea politicã a lui Mandela; înainte de alegerile
din RSA, Mugabe ºi ZANU-PF au sprijinit o
miºcare radicalã, cu pretenþii insurecþionale ºi cu o
ideologie troglodit-comunistã (ideile ciuce, nordcoreene, erau la mare preþ etc.). Miºcarea sprijinitã
de Mugabe (pre numele ei Congresul Pan-African)
a luat, în alegerile din 1994, în jur de 1% din voturi,
neintrând nici în Parlament, pentru a dispãrea, în anii
urmãtori, în neantul din care provenise. Mandela a
devenit liderul regional incontestabil, cu 27 de ani de
puºcãrie severã, cu circa 90% din voturi ºi cu
premiul Nobel pentru pace în buzunar. Erodarea
poziþiei internaþionale a lui Mugabe a fost, oarecum,
dupã modelul eroziunii suferite de poziþia lui
Ceauºescu, la vremea lui; cu alte cuvinte, scãzând
în plan internaþional, a scãzut ºi în plan intern. Întro încercare aproape disperatã de a-ºi reafirma poziþia
de lider regional, Mugabe a implicat armata
zimbabwiana în felurite aventuri; ultima dintre ele,
în Republica Democraticã Congo, s-a dovedit a fi,
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precum toate celelalte (din Mozambic, Angola etc.),
atât nepopularã, cât ºi foarte pãguboasã din punct de
vedere financiar ºi propagandistic. La fel vor fi pãþit,
la vremea lor (desigur, pãstrând proporþiile), liderii
militari din Nigeria în þãri vecine, Gaddafi al Libiei
în Chad, sau chiar SUA în Somalia.
Economia zimbabwiana este una întemeiatã pe buna funcþionare a trei ramuri esenþiale: (1)
agricultura (tutun, porumb, flori), unde marile
latifundii (i.e.: mari ferme comerciale, producând
în genere pentru export  ca opuse micilor ferme de
subzistenþã, ce aparþin mai ales negrilor , sunt, în
bunã parte, în proprietatea urmaºilor foºtilor
coloniºti albi, (2) turismul (Cascada Victoria, Lacul
Kariba, picturi rupestre preistorice, fauna africãneascã º.a.m.d.) ºi (3) industria extractivã (neferoase, inclusiv aur), care este atât monopol de stat,
cât ºi, mai recent, sub controlul unor conglomerate
multinaþionale cu îndelungatã experienþã africanã,
cum ar fi Anglo-American. Desigur, am simplificat
foarte mult situaþia de fapt: în agricultura comercialã,
de pildã, cel mai mare proprietar de terenuri din þara
se numeºte Robert Mugabe (de asemenea, el 
dupã toate probabilitãþile  mai poseda întinse
terenuri în RSA ºi Mozambic), apoi, în ordine,
vicepreºedinþii, miniºtri, generalii, mãrimile partidului dominant. Dacã ceva nu merge în agriculturã,
turism ºi/sau în industria extractivã, toatã þara suferã.
Aºadar, dacã vine o secetã, dacã apar tulburãri
sociale ce împiedicã desfãºurarea normalã (adicã:
intens mecanizatã) a muncilor agricole la marile
ferme comerciale, dacã o minã nerentabilã este
închisã etc. atunci existã ºi condiþii prielnice pentru
rãzmeriþe de stradã. Studenþii au ieºit în stradã, ºi
Mugabe a pus armata pe ei; muncitorii au ieºit în
stradã, ºi Mugabe a pus armata sã liniºteascã
sindicatele. Când muncitorii agricoli au ieºit în
stradã, Mugabe le-a spus doar atât: De vinã sunt
albii, care deþin cele mai multe ºi mai bune ferme
comerciale. Apoi, la instigarea detaºamentului de
avangardã a celor mai radicale cercuri din ZANUPF (ºi anume: a asociaþiei veteranilor din fostul
rãzboiul de eliberare), s-a trecut la ocuparea ºi,

54

Politicã externã
parþial, la devastarea firmelor deþinute de albi. S-a
trecut, aºadar, de la o chestiune esenþialmente economicã ºi socialã la alta, eminamente rasialã, cu consecinþe economice încã neevaluate în totalitate. Cu
alte cuvinte, Mugabe se cam joacã cu focul, pe sol
african; strãinãtatea nu îl considera, încã, pe Mugabe
drept un soi de Miloºevici sau un paria de felul lui
Saddam, dar nu poate sã priveascã cu ochi buni
agitarea spiritelor în ºuºa etnicã ºi rasialã, la
sfîrºit/început de secol ºi de mileniu. Capitalul de
încredere ºi de rãbdare pe care Mugabe l-a dobîndit
de la strãinãtate (inclusiv de la Banca Mondiala,
FMI etc.) în anii 80 s-a cam epuizat la jumãtatea
anilor 90, dupã repetatele eºecuri ale succesivelor
planuri de restructurare a sistemului economic ºi
financiar (cf. mai multe date statistice relevante pe
adresa, inclusiv rapoartele de þarã). Calitatea dubioasã a responsabililor guvernamentali pentru economie (persoane mai degrabã cunoscute pentru relaþia
lor apropiatã de grupul politic conducãtor, condus de
preºedintele Mugabe  ºi de rudele sale , decît
pentru capacitãþile lor manageriale) a fãcut pe destui
investitori strãini sã nu îºi punã banii la lucru în
Zimbabwe, dupã cum a fãcut ºi ca nu foarte numeroºii oameni bogaþi zimbabwieni (albi ºi negri,
deopotrivã, inclusiv privilegiaþii pe criterii politice)
sã prefere sã-ºi punã la adãpost capitalurile lichide în
bãnci sau afaceri în Europa, Statele Unite sau Africa
de Sud. Cu toate acestea, se cuvine menþionat ºi
faptul cã nivelul corupþiei în Zimbabwe este unul
rezonabil, dacã îl comparãm cu cel din destule alte
þãri africane, din fosta Uniune Sovieticã sau chiar 
horribile dictu  din România.
Zimbabwe are o suprafaþã cam de douã
ori mai mare decât cea a României, ºi o populaþie
aproximativ pe jumãtate comparativ cu cea a þãrii
noastre. Datele statistice referitoare la Zimbabwe
sînt cele tipice pentru o þarã africanã mediu
dezvoltatã din punct de vedere economic
(GNP/locuitor de US$ 520, în 1999), unde peste
un sfert din forþa de muncã este ocupatã în
agriculturã, iar circa 15% din forþa de muncã
angajatã în sectorul formal al economiei este

ocupatã în sectorul public (în armatã sînt doar 35
de mii de oameni, dar e vorba despre o armatã de
profesioniºti, de mercenari, iar nu de una de
recruþi, ca la noi). Din punct de vedere educaþional, datele statistice pentru Zimbabwe seamãnã
foarte bine cu cele ale unei þãri comuniste (ceva
între România lui Ceauºescu ºi Cuba lui Fidel):
alfabetizarea adulþilor se apropie de 90%, iar înrolarea copiilor în ºcoalã primarã se apropie de frumosul procent de 95%. Vaccinarea merge bine,
dupã model cubanez. În 1999, aproape 10% din
GDP a fost alocat pentru sãnãtate, dar  pentru
cã existã un foarte mare dar  mai mult de un
sfert din populaþia þãrii este bolnavã de SIDA,
ceea ce reprezintã, din nefericire, o caracteristicã
africanã a ultimelor decenii.
Desigur, nu toate categoriile ocupaþionale
ºi de vîrsta sînt uniform afectate de acest veritabil
flagel: de pildã, la Harare (capitala þãrii, cu mai
mult de 2 milioane de locuitori), aproximativ
jumãtate dintre femeile gravide au fost testate
pozitiv. Nivele extrem de ridicate de pozitivitate
se mai întîlnesc ºi la ºoferii de autocamioane
(100%!), la ofiþerii ºi subofiþerii de armatã ºi de
poliþie (90%!), ºi, în genere, la grupele de vîrstã
cele mai productive (18-35 de ani), ceea ce nu
poate decît sã adauge nenumãrate complicaþii la
eforturile de dezvoltare ale unei naþiuni tinere
precum cea zimbabwianã. În Zimbabwe se moare
pe capete, ºi nu este neobiºnuit sã citeºti aproape
zilnic în oficiosul Guvernului necroloage dedicate
unor politicieni sau ofiþeri superiori.
În anul 2000, producþia manufacturatã a
scãzut cu peste 10% faþã de cea a anului 1999 (care,
la rîndul ei, era doar o fracþiune din producþia de la
începutul anilor 90), producþia minierã a scãzut cu
aproape 15%, iar numãrul de turiºti a scãzut cu un
spectaculos 60%; toate aceste scãderi (spre a nu mai
pomeni aici situaþia din agricultura, unde tulburãrile
de origine politicã ºi seceta sau/ºi ciclonul Eline au
adus majore întreruperi ale activitãþilor) au însemnat
o semnificativã creºtere a ºomajului urban ºi rural,
inclusiv prin scurtarea oficialã a sãptãmînii de lucru,
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cu reducerea corespunzãtoare a salariilor. Investiþiile
sectorului privat au atins, în anul 2000, un cuneputinþã-de depãºit-în-jos 0%, iar inflaþia (care prin
1995 era de vreo 20%) se învîrte în jurul a 70%
anual. În rezumat, situaþia þãrii ar putea fi descrisã
dupã cum urmeazã: se produce (ºi se munceºte)
prea puþin, dar se cheltuie prea mult (îndeosebi în
sectorul de stat, îndeosebi în subsectorul militar
etc.).
Viitorul statului Zimbabwe este, cred eu,
strîns legat de cel al marelui vecin de la Sud, RSA;
dacã lucrurile merg bine acolo, vor merge bine ºi în
Zimbabwe. Dacã RSA se destabilizeazã, cumva,
din punct de vedere politic sau/ºi economicfinanciar, va suferi întreagã Africa Subsaharianã, dar
mai ales vecini din Nordul RSA. În ceea ce priveºte
viitorul lui Robert Mugabe, aici situaþia stã destul de
bine, pentru el: politiceºte, deºi opoziþia a reuºit sã
intre furtunos în Parlament, maºinãria ZANU-PF
încã mai funcþioneazã, chiar dacã la o fracþiune din
capacitatea sa iniþialã. Deocamdatã, nu se întrevede
posibilitatea unei competiþii pentru ºefia ZANU-PF,
iar opoziþia nu a reuºit, deocamdatã, sã producã o
personalitate de talia lui Mugabe. Mai mult: experienþa din mai multe þãri africane (cf., de pildã, Zair,
Zambia, Rwanda, Burundi, Angola, Malawi,
Somalia, Etiopia etc.), dar ºi din alte pãrþi ale lumii
(Cambodgia, Indonezia, China, Rusia chiar), pare sã
demonstreze faptul cã nu existã, deocamdatã,
alternative rezonabile la anumiþi lideri autocraþi sau
chiar dictatoriali; pe scurt, decît haos, anarhie ºi/sau
rãzboi civil, mai bine un dictator, eventual
luminat, aºa cum este socotit Mugabe. La fel ca ºi
în alte state succesoare ale Imperiului Britanic, nu e
de aºteptat vreo intervenþie a armatei în desfãºurarea
vieþii politice din Zimbabwe; intervenþia directã a
armatei nu ar putea decît sã complice inutil o situaþie
economicã ºi socialã destul de gravã ºi aºa. Dupã
pãrerea mea, singura posibilitate de schimbare
politicã majorã, în perioada imediat urmãtoare, ar fi
o spectaculoasã miºcare a mai multor parlamentari
ZANU-PF, care sã dezerteze ºi sã se alãture opoziþiei, în speranþa unor substanþiale beneficii viitoare.
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Deoarece actuala opoziþie este o creaþie relativ recentã, ºi deoarece reprezentanþii ei au foarte puþinã
experienþa politicã (cei mai mulþi provin din
miºcarea sindicalã, iar radicalismele sindicale dispar,
de obicei, dupã mai mulþi ani de exercitare a unor
funcþii politice ºi/sau administrative). Opoziþia, pe
scurt, abia urmeazã sã se coacã, iar recenta intrare
în Parlament este chiar o asemenea oportunitate;
pînã va fi însã în stare sã-ºi asume responsabilitãþile
guvernãrii, mai este cale lungã.
Zimbabwe se aflã în emisfera sudicã, iar
acolo anotimpurile sînt inversate, în comparaþie cu
emisfera nordicã (din care face parte ºi þara noastrã);
pînã ºi Luna pare sã fie inversatã acolo, în Sudul
Africii. Din pricina succesiunii anotimpurilor, în
Zimbabwe, demonstraþiile populare (dar ºi:
sindicale, studenþeºti etc.) împotriva regimului au
loc prin lunile Martie sau/ºi Iunie, cînd rezervele
agriculturii de subzistenþã sînt la limita de jos, iar
oamenii încep sã simtã ascuþiºul foamei (cam la fel
cum, în istoria noastrã, rãscoalele þãrãneºti sînt, în
genere, asociate cu luna Februarie  ºi cu foametea).
Cu alte cuvinte, este foarte de aºteptat sã existe
oarece liniºte socialã pentru cele cîteva luni care
urmeazã sã vinã; problemele nu vor dispãrea, dar
vor mai sta la copt, pînã la urmãtoarea crizã.
Probabil cã însuºi Robert Gabriel Mugabe este o
asemenea problemã, dar zilele sale în fruntea
politicii zimbabwiene ºi a statului nu par sã fie
foarte, foarte numãrate. Pînã atunci, toate privirile
vor trebui, în continuare, sã îl urmãreascã pe
Mugabe, cel puþin pînã în anul 2002.
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Cãrþi ºi autori

Iluzii pierdute *
Dinu C. Giurescu este
un nume de referinþã în universul ºtiinþei istorice româneºti.
Respectul de care se bucurã
domnul Giurescu se datoreazã
activitãþii de istoric concretizatã
în 11 volume de autor, alte 12
volume în colaborare, 55 de
articole ºi studii. Onestitatea
muncii unui om care doreºte sã
înfãþiºeze publicului mai mult
sau mai puþin cunoscãtor un
crâmpei din istoria noastrã
contemporanã se fundamenteazã pe studiul izvoarelor.
Dacã ar fi sã ne aplecãm numai
asupra a trei cãrþi publicate în
anii din urmã; Istoria ilustratã
a românilor, Bucureºti, Editura Sport-Turism, 1981; Distrugerea trecutului României,
Bucureºti, Editura Museion,
1994; Guvernarea Nicolae
Rãdescu Bucureºti, Editura
All, 1996, observãm dorinþa
autorului de a înfãþiºa istoria
realã a românilor aºa cum reiese din documentele de arhivã.
Pentru Dinu C. Giurescu, profesor universitar la
Facultatea de Istorie, Catedra
Istoria Românilor, Universitatea Bucureºti, problematica
* Dinu C. Giurescu, Imposibila
încercare. Greva regalã 1945,
Bucureºti, Editura Enciclopedicã, 1999.

sovietizãrii României este un
subiect aparte. Nãscut la data
de 15 februarie 1927 în Bucureºti acesta este unul dintre
puþinii istorici români care a
fost contemporan cu evenimentele pe care le relateazã.
Apariþia în anul 1996 a lucrãrii
Guvernarea Nicolae Rãdescu
deschide analizei istorice subiectul sovietizãrii ºi comunizãrii României. Volumul acoperã în timp perioada 6
decembrie 1944  6 martie
1945. Aceastã primã lucrare
analizeazã tehnicile prin care
Armata Roºie Eliberatoare a
impus guvernul marionetã condus de doctor Petru Groza. Cu
acest moment istoric se pune în
practicã prima etapã a planului
de atragere a þãrii noastre în
zona de influenþã a U.R.S.S.
Trei ani mai târziu, în anul
1999, Editura Enciclopedicã
prilejuieºte apariþia celei de-a
doua cãrþi intitulatã Imposibila
încercare. Greva regalã, 1945
care analizeazã evenimentele
din perioada 6 martie 1945  7
ianuarie 1946. Dupã cum se
observã cele douã cãrþi se
completeazã reciproc ºi realizeazã o radiografiere a evenimentelor care a urmat zilei de
23 august 1944. Cele 113
documente pe care autorul
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lucrãrii le publicã în cuprinsul
cãrþii, dintre care 95 sunt inedite, sunt cu atât mai binevenite
cu cât în ultimele decenii ale
secolului XX istoriografia oficialã a regimului totalitar comunist a pervertit adevãrul
istoric. Dorinþa de legitimare a
unui regim totalitar a impus
aservirea adevãrului istoric
neadevãrului ideologic. Pe
parcursul analizei documentelor se observã cum destinul
statului român pe urmãtoarele
patru decenii a fost trasat în
urma negocierilor dintre
U.R.S.S., Marea Britanie ºi
Statele Unite ale Americii.
Greva regalã s-a desfãºurat în
perioada august 1945  ianuarie
1946 ºi reprezintã ultima încercare a regelui Mihai I de a opri
procesul de eliminare a þãrii
noastre din rândul statelor democratice. Dând dovadã de
tãrie de caracter, având în vedere situaþia internã a
României, regele ºi-a asumat
întreaga rãspundere ºi a
încercat sã declanºeze, potrivit
Constituþiei din 1923, procedura pentru schimbarea guvernului. Cu toate cã în timpul
discuþiilor avute cu premierul
Groza suveranul i-a cerut de
trei ori sã-ºi prezinte demisia,
acesta a refuzat. Era pentru
prima datã în istoria constituþionalã a României când un
ºef al guvernului refuzã sã-ºi
prezinte demisia. Astfel a
izbucnit greva regalã prin care
suveranul dorea sã determine

S.P. nr. 90/2001

Cãrþi ºi autori
formarea unui guvern reprezentativ, care, potrivit Declaraþiei Conferinþei de la Berlin sã
poatã fi recunoscut de cele trei
principale puteri aliate. Strategia Palatului a avut douã componente: în primul rând trebuiau atrase instituþiile statului ºi
în special armata, iar în al
doilea rând era vital asigurarea
sprijinului extern. Suveranul
era conºtient de riscurile la care
se expune statul român dacã
printr-o loviturã de forþã ar fi
încercat sã înlocuiascã guvernul promoscovit reprezentat de
doctor Petru Groza fãrã spijinul
diplomatic al marilor puteri
occidentale. Încã de la început
Marea Britanie a temperat acþiunile regelui arãtând cã nu
doreºte sã dea nici un fel de sfat
sau încurajare Regelui, întrucât
nu ar fi în stare sã-l protejeze pe
Rege ºi pe liderul opoziþiei de
urmãrile unei încercãri de a
rãsturna guvernul Groza (p.17).
Prin aceastã declaraþie guvernul
britanic si-a expus planul de
politicã externã in privinþa
României. Pragmatismul britanic ºi-a spus încã o datã cuvântul. Existenþa armatei sovietice
pe teritoriul statului român lega
mâinile guvernului de malul
Tamisei care nu avea mijloacele eficiente prin care sã tempereze guvernul de la Moscova.
Poziþia Statelor Unite
ale Americii a fost ambiguã. La
începutul lunii august 1945
guvernul S.U.A. declara cã
aºteaptã cu plãcere sã stabi-
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leascã relaþii cu un guvern
român în care toate partidele
democratice importante sunt
reprezentate sau care sã rezulte
din alegeri libere (p. 13).
Luând la cunoºtinþã poziþia
americanilor suveranul ºi partidele politice din opoziþie au
început sã conteste guvernul
Groza considerându-l ca fiind
nereprezentativ pentru opþiunile politice ale electoratului
român. Pe data de 22 august
1945 regele a remis reprezentantului sovietic o scrisoare în
trei articole în care ºi-a formulat
urmãtoarele puncte de vedere:
intenþia de a forma un nou
guvern este legatã de deciziile
luate de cele trei principale
Puteri Aliate, ca monarh care
respectã constituþia este de
datoria sa sã doreascã organizarea unor alegeri libere ºi
corecte, iar critica pe care a
adus-o guvernului Groza se
datoreazã faptului cã nu este
recunoscut de Marea Britanie ºi
S.U.A.
Reacþia sovieticã nu s-a
lãsat aºteptatã, în a doua zi
Moscova a declarat sec cã este
împotriva demiterii guvernului
Groza. Iuliu Maniu ºi Constantin I.C. Brãtianu au sprijinit fãrã
rezervã acþiunile suveranului.
Departamentul de Stat a remis
o telegramã în care se arãta cã
ar trebui moderaþie în timp ce
Foreign-Office-ul, mult mai
radical, a criticat partea românã
considerând cã aceste acþiuni
au avut loc într-un moment ne-
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potrivit. În acelaºi timp Departamentul de Stat a ordonat
reprezentantului sãu din Bucureºti sã rupã orice legãturã cu
partidele din opoziþie ºi cu
Palatul. Observãm cã puterile
democratice dovedeau moderaþie în a sprijini eforturile regelui
în timp ce Moscova avea o
atitudine durã în apãrarea propriilor interese.
Conferinþa Miniºtrilor
Afacerilor Externe din 16 26
decembrie 1945 care a avut loc
la Moscova a demonstrat limitele puterii de acþiune a britanicilor ºi americanilor. În Comunicatul prezentat publicitãþii la
secþiunea a V-a au fost expuse
deciziile luate în privinþa
României. Se hotãra numirea în
guvern a doi reprezentaþi din
partea Partidului Liberal ºi Partidului Naþional Þãrãnesc. Noul
guvern trebuia sã organizeze
alegeri libere ºi corecte în baza
votului universal ºi direct. Pe
data de 19 noiembrie 1946 au
fost organizate alegeri libere
care au consacrat victoria comuniºtilor organizat sub forma
Blocului Partidelor Democrate.
Falsificarea alegerilor din
noiembrie 1946 a asigurat comuniºtilor peste 70% din totalul
mandatelor parlamentare ºi a
încheiat a doua parte a planului
sovietic. Câºtigarea reprezentativitãþii populare a permis lacheilor Moscovei sã-ºi desãvârºeascã planul de comunizare
a României. Evenimentele care
au urmat au culminat cu
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abdicarea regelui pe data de 30
decembrie 1947. Din perspectiva evenimentelor care au
urmat putem afirma cã greva
regalã nu ºi-a atins scopul.
Pentru a judeca pragmatic trebuie sã observãm cã nici nu avea
cum sã-ºi atingã obiectivele.
Prezenþa armatei sovietice fãcea
imposibilã readucerea statului
român în rândul democraþiilor
parlamentare. Trei decenii mai
târziu a doua generaþie de
comuniºti îºi explicau astfel
evenimentele care au precedat
momentul eliminãrii regimului
monarhic constituþional din
România (...) la 30 decembrie
1947 a fost abolitã monarhia,
principalul sprijin politic a
reacþiunii interne ºi externe,
România
proclamându-se
republicã popularã, stat al
oamenilor muncii de la oraºe ºi
state.
Cucerirea întregii puterii politice de cãtre clasa muncitoare în alianþã cu þãrãnimea
muncitoare ºi celelalte categorii
de oameni ai muncii ºi instaurarea regimului de democraþie
popularã a marcat trecerea þãrii
într-o nouã etapã de dezvoltare
...
**Mic Dicþionar Enciclopedic,
ediþia a II-a, revãzutã ºi
adãugitã, Bucureºti, Editura
ªtiinþificã ºi Enciclopedicã,
1978.

Ioana

CRISTEA-DRÃGULIN

Conspiraþionismul  ideologie
sau mit? *
Cele mai multe din
lucrãrile scrise în România pe
tema miturilor de actualitate au decãzut într-un soi
de manierism prin faptul cã
se limiteazã la a face inventare, care se substituie analizei ºi ignorã tratamentul
teoretic. Din aceastã perspectivã atribuim virtuþi abordãrii lui George Voicu. Cu
toate cã în economia lucrãrii
Zeii cei rãi dosarul temelor
conspiraþioniste din discursul
public post-comunist este
preponderent, autorul dedicã
destule pagini problemelor
teoretice.
Voicu oferã o definiþie
operaþionalã conspiraþionismului, insistînd asupra funcþiilor acestuia. Aºa cum le-am
sistematizat urmîndu-l îndeaproape pe autor, aceste funcþii, care, în opinia noastrã, pot
fi extrapolate la toate miturile, sînt urmãtoarele:
 Funcþia simplificatoarea ºi
ordonatoare: reduce nebuloasa realitãþii la o sumã de
elemente uºor perceptibile, o
organizeazã în conformitate
cu un scenariu tipic ºi extrage
* George Voicu, Zeii cei rãi.
Cultura conspiraþiei în
România
postcomunistã,
Polirom, Iaºi, 2000 245 p.
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cauzalitatea dintr-o sursã
unicã (complotul, în cazul
nostru);
 Funcþia explicativã: mitul
conferã sens ºi coerenþã realitãþii;
 Funcþia evaluativã: mitul
nu este neutru în faþã realitãþii, ci oferã standarde de
evaluare a ei; cel mai adesea,
o împarte dupã binomuri
maniheiste; în cazul conspiraþionismului, binomul este
victimã-demon complotist;
 Funcþia mobilizatoare ºi
orientativã: miza cunoaºterii
asigurate de conspiraþionism
nu este de naturã epistemicã,
ci mobilizatoare; mitul dramatizeazã, oferã motivaþiile
acþiunii ºi modele comportamentale (pe care le poate
ritualiza); indicã ºi un parcurs
pentru canalizarea energiilor
- în general, în jurul unui salvator ºi cu preþul unui sacrificiu; astfel, cunoaºterea asiguratã de mit este doar parte a
unui act de credinþã;
 Funcþia legitimantã: mitul
justificã acþiunile sociale, politice ºi economice;
 Funcþia compensatoare:
mitul victimizeazã, consoleazã, exonereazã ºi conforteazã, plasînd vinovãþia sau
responsabilitatea în altã parte;
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 Funcþia socializantã ºi
terapeuticã: oferind o cheie
de decriptare a realitãþii (ºi
mai ales a versantului nocturn
al acesteia), mitul îl ajutã pe
individ sã se integreze social
ºi sã-ºi diminueze spaimele
provocate de necunoscut;
Iatã, în plus, cîteva
dintre particularitãþile conspiraþionismului aºa cum sînt
observate de George Voicu:
este o combinaþie imposibilã
de fatalism ºi voluntarism,
ambele în exces (p.215);
amestec de simplitate ºi
complicaþie: Simplicitatea
modelului sãu «explicativ» îi
asigurã popularitatea ºi, deci,
rãspîndirea, iar dificultatea 
prestigiul (p.15); se desfãºoarã dupã un tipar teist: zeii
ºi, respectiv, conspiratorii guverneazã discreþionar lumea,
potrivit bunului lor plac
(p.219); este o cunoaºtere
teoreticã închipuitã, care capãtã autonomie faþã de realitate ºi se comportã inerþial
în legãturã cu ea (p.205); se
bazeazã mai mult pe
dimensiunea afectivã decît pe
cea intelectualã (p.215);
implicã o dimensiune eticistã
frapantã: Apelul la moralã în
discursul conspiraþionist vrea
mereu sã sublinieze atitudinea ameþitoare a poziþiei
retorului (p.225);
În fine, autorul surprinde cu fineþe ºi profilul
conspiratorului: acesta este
invizibil (poate fi depistat

S.P. nr. 90/2001

doar de cãtre iniþiaþi), ubicuu,
unic, atotputernic, diabolic,
tenace, beneficiazã de o organizare perfectã ºi acþioneazã
implacabil.
Pînã acum, am folosit
termenul mit pentru a desemna fenomenul conspiraþionist. Aceasta în ciuda
faptului cã George Voicu nu o
face. Autorul tinde sã
defineascã conspiraþionismul
ca o ideologie politicã. Spunem tinde pentru cã nu pare
decis în aceastã privinþã.
Într-un loc, Voicu
scrie urmãtoarele: ... conspiraþionismul este un ingredient
esenþial al multor ideologii
politice radicale, dacã nu
chiar o ideologie politicã de
sine stãtãtoare (p. 227).
Cîteva pagini mai departe,
chiar la finalul cãrþii, avînd de
ales între doi termeni  ideologie sau mit, autorul înclinã
balanþa spre primul: ... 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
îndoialã, importantã, fãrã ca
aceasta sã fie singura. (...) De
aceea, se poate spune cã miza
realã a conspiraþionismului în
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România de astãzi este una
ideologicã. ªi de aceea se mai
poate spune cã în societatea
româneascã postcomunistã,
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 despre 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. (p. 234)
Aceasta este definiþia
cu care autorul îºi încununeazã analiza. Din construcþia cãrþii, înþelegem cã
definirea conspiraþionismului
ca ideologie este principala
mizã a radiografiei din Zeii
cei rãi. Dacã aºa stau lucrurile ne surprind ezitãrile, din
final, ale autorului în argumentarea identitãþii dintre
conspiraþionism ºi ideologie.
În cele ce urmeazã, ne
întrebãm cît de întemeiatã
este dislocarea conspiraþionismului din înþelesul
sãu curent de mit. Bibliografia temei este covîrºitoare în aceastã privinþã:
cele mai multe dintre lucrãrile dedicate conspiraþionismului se servesc de cuvîntul
mit pentru a identifica terminologic fenomenul. Dar nu
vom apela la acest argument

Cãrþi ºi autori
de autoritate pentru a nega
valabilitatea definiþiei lui
George Voicu. Afirmãm doar,
pe urmele lui Giovanni
Sartori care vede în cuvinte
purtãtoare ale experienþei,
cã dislocãrile de înþelesuri
curente pot crea confuzii, mai
ales atunci cînd sînt slab
argumentate. Acelaºi Giovanni
Sartori observã cã termenul
ideologie are tendinþe hegemonice, încorporînd adesea cuvinte din acelaºi cîmp
semantic cum ar fi filosofie,
teorie, doctrinã, idei, idealuri,
opinii, crezuri, mituri, utopii,
etc. Aceastã precizare ne
ajutã sã vedem cã, în cazul
nostru, termenul ideologie
se aflã într-un raport de forþã
cu mitul, înlocuindu-l ºi
negîndu-i specificul.
Ceea ce poate duce la
confuzia între mit ºi ideologie
este abordarea funcþionalã a
acestora. Se observã uºor cã
modelul funcþional schiþat
mai sus pentru conspiraþionism este aplicabil în egalã
mãsurã mitului ºi ideologiei.
Existã însã suficiente alte
criterii pentru a distinge între
cei doi termeni. În opinia
noastrã, diferenþa cea mai
importantã este de naturã
morfologicã.
Sã amintim, cu oarecare
pedanterie, cã, de cele mai multe
ori, ideologiile sînt definite ca
sisteme de idei, pe cînd miturile,
fie acestea arhaice sau politice,
sînt descrise ca naraþiuni. Ideo-

logia se bazeazã pe o structurã,
pe cînd mitul se construieºte pe
baza unui scenariu. Ideologia
este teoreticã, pe cînd mitul este
nonteoretic. În al doilea rînd, sã
observãm cã ideologiile au identitãþi politice mai pronunþate ºi,
prin aceasta, un mai mare grad
de autonomie ºi proiecte mai
bine definite. Nu întîmplãtor
cele mai obiºnuite modele
pentru ideologii sînt marile
isme sau au la bazã doctrinele
politice clasice. De cealaltã
parte, mitul este mai greu identificabil politic (nici nu are, spre
deosebire de ideologie, autor cunoscut sau important) ºi aceastã
calitate îl ajutã sã aibã o mai profundã inserþie socialã. Discursul
ideologiei este autoritar, pe cînd
cel al mitului este insidios. Profilul nebulos al mitului ºi stilul
sãu aparent inocent îl ajutã sã
migreze liniºtit de la ismele
pozitive la cele negative. Un
liberal poate fi la fel de uºor contaminat de conspiraþionism ca
un comunist. Dar mitul nu supravieþuieºte politic ºi, în general, ca principiu explicativ puternic, dacã nu este grefat pe corpul
unei ideologii. Acest transplant
este în avantajul ambelor pãrþi:
mitul supravieþuieºte, iar ideologia se revitalizeazã cu ajutorul
universului fantasmatic mitologic.
În cazul nostru, conspiraþionismul nu se bazeazã pe o
un sistem de idei, ci pe o naraþiune. Nu este reductibil la o
structurã (în sensul ei sincronic),
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ci la un scenariu. Apoi, chiar
dacã oferã un principiu explicativ unic, cu pretenþii universaliste, conspiraþionismul nu este
suficient pentru construcþia unui
proiect amplu de felul celor
proprii ideologiilor. Între autorii
românii de scenarii conspiraþioniste citaþi de Voicu, nici un om
politic important nu pune în
centrul acþiunilor sale acest mit,
iar dintre teoreticieni puþini ºi
neimportanþi sînt cei care plaseazã conspiraþionismul ca axã a
teoriei lor. Cel mai adesea vedem mitul conspiraþiei grefat pe
discursul naþionalist, îmbogãþindu-i imagistica. Naþionalismul conþine mitul conspiraþiei ºi
nu invers. Aºa cum scrie, indecis, chiar autorul conspiraþionismul este un ingredient esenþial al multor ideologii politice
radicale. În aceastã idee, este
greu de vãzut în conspiraþionism
un echivalent al fascismului sau
comunismului.
O sursã a confuziei pe
care autorul o face între mit ºi
ideologiei ar putea fi supoziþia
acestuia cã mitul are un caracter
exclusiv contemplativ. Dar mai
este oare nevoie sã amintim cã
mitul nu este neutru? Cã îndeamnã la acþiune, chiar dacã se îmbracã în hainele inocenþei? Este
adevãrat cã ideologia proclamã
îndemnul la acþiune, pe cînd mitul doar îl sugereazã. Dar funcþia
mobilizatoare le este comunã.
Toate acestea ne determinã sã vedem în conspiraþionism un mit ºi nu o ideologie.
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Dar nu înseamnã cã mit este
concept operaþional perfect.
Observaþiile de pînã
acum capãtã importanþã dacã le
raportãm la una din marile mize
ale unei analize de felul celei
fãcute de George Voicu: care
este ponderea conspiraþionismului în cultura politicã a românilor. Autorul lucrãrii Zeii cei rãi
nu se aventureazã pe acest teren
instabil deºi, credem, aceasta ar
fi trebuit sã fie una dintre
exigenþele ºtiinþifice ale cãrþii.
Altfel, aflãm cã existã conspiraþionism, dar nu ºtim cîtã atenþie sã-i acordãm. Voicu emite
doar ipoteze. Iatã una dintre ele:
Mineriadele, diverse forme ale
protestului social (blocarea drumurilor, a gãrilor, vandalizarea
unei prefecturi, etc.) ºi mai ales
«raþionalizarea» contestaþiei
(este obsesivã 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. (p.231) Cu
greu poþi sã nu fii de acord cu
aceastã afirmaþie, dar rãmîne
întrebarea cît explicã conspiraþionismul din fenomenele sociale respective.
Rãspunsul se aflã în explorarea culturii politice. Dar
Zeii cei rãi nu poate oferi rãspunsuri sigure pentru cã are
douã deficienþe metodologice.
În primul rînd, autorul se concentreazã asupra emitentului de
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scenarii conspiraþioniste ºi îl
ignorã pe receptor. ªtim ce forme
ia conspiraþionismul în viziunea
propagatorilor, dar nu avem imaginea reprezentãrii sociale. Pentru
aceasta ar fi fost nevoie mãcar de
o cercetare psiho-sociologicã minimalã. În al doilea rînd, aºa cum
s-a observat deja, George Voicu
extrage cea mai mare parte a materialului empiric din surse relativ
marginale, cum ar fi revista România Mare, sau chiar obscure,
cum sînt teoriile lui Ion Coja.
Aceastã opþiune metodologicã
ridicã semne de întrebare în legã-

turã cu relevanþa diagnosticului.
Toate aceste observaþii
critice par nedrepte dacã þinem
cont cã George Voicu nu a fãcut
un proiect ambiþios în jurul
problemei. Eforturile sale,
demne de apreciere, deschid un
drum, oferã material empiric ºi
sugestii teoretice foarte utile
pentru analize cu o mai mare
acoperire.

Adrian CIOFLANCÃ

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

Theodor Stolojan
Fost Prim Ministru
al României
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În Atenþia Cititorului
Redacþia revistei Sfera Politicii anunþã pe cei interesaþi sã-ºi completeze colecþia
personalã/a instituþiei sau pe cei interesaþi de numere tematice mai vechi cã pot achiziþiona
aceste reviste de la sediul Fundaþiei Societatea Civilã din Str. Piaþa Amzei nr. 13, etaj I,
sector 1, Bucureºti. Pentru informaþii suplimentare sunaþi la (401) 312 84 96.
Lista numerelor disponibile, titlul ºi preþul acestora:
32 Antisemitismul 5.000 lei
33 Mituri ºi ritualuri 5.000 lei
34 1995 5.000 lei
35 1956 5.000 lei
36 Democraþia localã 5.000 lei
37 Ceremonii politice 5.000 lei
38 Populism 5.000 lei
39 Istoriografie Româneascã 5.000 lei
40 NATO 5.000 lei
41 ªtiinþa politicã în România 5.000 lei
42 Utopie, Urbanism, Politicã 5.000 lei
43 Opþiuni politice româneºti 5.000 lei
44 Constituþia 5.000 lei
45 Politicã ºi Educaþie 5.000 lei
46 Despre schimbare 5.000 lei
47 Gender 5.000 lei
48 Noua Putere în România 5.000 lei
49 Instituþiile Noii Puteri 5.000 lei
50 Dupã Madrid 5.000 lei
51 Contractul cu România 5.000 lei
52 Serviciile Secrete 5.000 lei
53 Islamul ºi Politica 5.000 lei
54 Revoluþia Bolºevicã 5.000 lei
55 Un an de Guvernare 5.000 lei
56 Bilanþ 5.000 lei
57 Criza Politicã 5.000 lei
58 In Cãutarea Identitãþii 5.000 lei
59 Capitalismul Nostru 5.000 lei

60 Anul 1848 5.000 lei
61 Holocaust vs. Gulag 5.000 lei
62 Cãrþi ºi Autori 5.000 lei
63 Zona Gri 5.000 lei
64 Mass-media azi 5.000 lei
65 Doi ani de guvernare 5.000 lei
66 Bilanþ 98 5.000 lei
67 Mineriade 10.000 lei
68 Summit NATO 1999 10.000 lei
69 Ecumenism ºi Politicã 10.000 lei
70 KOSOVO 10.000 lei
71-72 Feminism 10.000 lei
73-74 Balcani: Prezent 10.000 lei
75 Reforma Instituþionalã 10.000 lei
76 Zece ani de la Cãderea Zidului Berlinului
10.000 lei
77 Helsinki 10.000 lei
78 Bilanþ 1999 10.000 lei
79 Început de campanie 10.000 lei
80 Bruxelles  Negocieri 10.000 lei
81 Republicã ºi Monarhie 10.000 lei
82 Extremismul Politic 10.000 lei
83 Alegeri locale 10.000 lei
84 Banii ºi politica 10.000 lei
85 Oraºe distruse 10.000 lei
86 Preºedinþia 10.000 lei
87-88 Alegeri 2000 15.000 lei
89 Parlamentul 15.000 lei
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Începând cu data de 15 februarie 2001
revista Sfera Politicii ºi Antena 1 lanseazã
concursul lunar Cititorul Fidel dotat cu premii
constând în 3 ceasuri elveþiene de lux marca
Candino, în valoare de aproximativ 200 $
fiecare, oferite de firma Helvetansa.
Cei interesaþi vor gãsi în paginile
revistei Sfera Politicii un talon de participare
ce trebuie completat cu rãspunsul corect la
întrebare. Talonul completat cu datele
personale ale participantului va fi trimis pe
adresa Antena 1 - Intact Advertising, B-dul
Ficusului 44 A, sector 1, Bucureºti, cu specificarea Pentru emisiunea Orient Expres.
Extragerea ºi anunþarea celor trei
câºtigãtori ai fiecãrei luni vor avea loc în cadrul
fiecãrei a patra ediþii a emisiunii Orient
Expres.

Talon Concurs
Întrebare:
Care a fost tema numãrului 89
al revistei Sfera Politicii?
Rãspuns :

.

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

.

numãr
sc
.

.et

.

.

..apt
cod

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

TALON DE ABONAMENT LA REVISTA SFERA POLITICII
(vã rugãm completaþi cu majuscule)
DA, doresc un abonament la revista SFERA POLITICII, începând cu
numãrul .............., pe perioada de:
3 luni (45.000 lei),
6 luni (90.000 lei),
un an (180.000 lei)
Am achitat contravaloarea abonamentului, în sumã de ............................lei, cu mandat
poºtal nr. ...................... sau ordin de platã nr. ......................., în contul Fundaþiei Societatea Civilã,
nr. 2511.1-21280.1/ROL (lei) deschis la BCR, Sector 1 sau 251100222013126 (valutã) deschis la
BRD - SMB.
DA, doresc facturã fiscalã pentru abonamentul achitat.
Nume ......................................, Prenume...................................., Vârsta.................................
Compania...................................................................., Cod fiscal...........................................
Profesia ........................................................., Funcþia ............................................................
Adresa la care doriþi sã primiþi abonamentul:
Strada......................................................., Nr.........., Bl.........., Sc.........., Et.........., Ap..........
Localitatea ....................................., Cod poºtal..................., Judeþ/Sector............................
Telefon ..................., Fax ......................, E-mail ......................................................................
Vã rugãm completaþi în întregime acest talon ºi, împreunã cu copia chitanþei, sau a ordinului de platã al abonamentului,
expediaþi-l în acelaºi plic, pe adresa : Fundaþia Societatea Civilã - Sfera Politicii, Piaþa Amzei, nr.13, et. 1, sect. 1, Bucureºti,
cu menþiunea Talon abonament, sau prin fax la +40-1-312.84.96. Abonamentele se pot contracta ºi la sediul fundaþiei, la
adresa mai sus menþionatã. Relaþii suplimentare la tel. 659.57.90. Creºterile ulterioare ale preþului de vânzare al revistei nu vor
afecta valoarea abonamentului contractat. În preþul abonamentului sunt incluse taxele poºtale.
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Decupaþi

Cititorului Fidel

