Sfera
Politicii 92
91

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

Preþ 15.000 lei

MITURI ªI FANTASME

Cuprins
Revista este editatã de
Institutul de Cercetãri
Politice ºi Economice ºi
Fundaþia Societatea Civilã

2. Editorial

Irina Nicolau

Fantasma noastrã cea de
toate zilele

EDITORIAL BOARD:
CÃLIN ANASTASIU
DANIEL CHIROT
DENNIS DELETANT
ANNELI UTE GABANYI
GAIL KLIGMAN
DAN OPRESCU
VLADIMIR TISMÃNEANU
G. M. TAMAS

3. Mituri ºi
Fantasme

Aurora Liiceanu

Hagiografia ºi
spectacolul identitar

6.

Vintilã Mihãilescu

Sã se revizuiascã
primesc! dar...

20.

Adrian Cioroianu

Mit ºi istorie, memorie ºi
uitare

26.

Andi Mihalache

Mitologii spontane la
sfârºit de mileniu

33.

Mihai Chioveanu

Justiþiarul

40.

Cristina Maria Panþîru Miturile politice ale
Revoluþiei din 1989

46.

Olivia Horvath

De la Mioriþa la Bingo

50.

Ana Dinescu

Universitatea maghiarã ºi
dilemele identitare

56.

Stanislaw Krajewski

Evrei, Comunism ºi evreii
comuniºti

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

71. Politicã internã Victor Duculescu

Sfera Politicii este înregis- 77. Politicã externã Steliu Lambru
tratã în Catalogul Publicaþiilor
din România la numãrul 4165.
Reproducerea articolelor apãrute
Diana Niþulescu
în publicaþia noastrã se face 81. Intersecþii
numai cu acordul scris al redacþiei.

Adresa Redacþiei:
Str. Piaþa Amzei, nr. 13, Et. 1. 88. Cãrþi ºi autori Rãzvan Grecu
CP 212, OP 22, Bucureºti
Tel/Fax: 01 312 84 96,
91.
Antonio Momoc
01 659 57 90
(Attn Roxana Dumitrescu);
93.
ªtefan Deaconu
E-mail:
sfera@totalnet.ro
Web site:
http://www.sfera.50megs.com

Revizuirea Constituþiei

Slobodan Miloºevici

Guvernul ºi mediul
asociativ

Democraþiile ca modele
O istorie nefardatã a
sociologiei
Integrare ºi identitate

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. 91-92/2001

Editorial

Fantasma noastrã
cea de toate zilele
IRINA NICOLAU
Sînt dintre cei care socotesc cã românii nu
au o mitologie. În ipoteza cã miturile oferã o explicaþie majorã asupra lumii, românii au primit aceastã
explicaþie prin creºtinare mãrturisind cã la originea
vieþii ºi a lucrurilor se aflã Dumnezeu. Este adevãrat
cã din straturi mai vechi, anterioare formãrii limbii ºi
culturii române, au supravieþuit o serie de personaje
mitologice cum ar fi Ursitoarele, Ielele, Zburãtorul ºi
aºa mai departe... În oraº cine mai ºtie de ele?! Cîþiva
intelectuali curioºi. Aceste elemente de mitologie
sînt de un secol monopolul satului. Oraºul a selectat
cîteva dintre ele pe care le-a supralicitat, producînd
adevãrate mituri naþionale. Mã gîndesc la Mioriþa ºi
la meºterul Manole.
De cîteva decenii, voci autorizate din lumea
antropologilor ºi a istoriei religiilor vorbesc despre
mituri contemporane cum ar fi Brigitte Bardot.
Cînd BB a îmbãtrînit au apãrut alte mituri. Imediat
ce vor îmbãtrîni ºi astea se vor ivi altele noi. Aºadar,
acest gen de mituri dureazã puþin ºi sînt dictate de
modã.
În cei 45 de ani de comunism cred cã
românii au stat prost cu miturile. Mitografii-activiºti,
cei care dãdeau o formã oficialã miturilor,
produceau poveºti de adormit copii.
Cine a crezut în omul de tip nou, în iubitul
conducãtor, în creºterea nivelului de trai?! Cîþiva
naivi. Oricum, din vremea comuniºtilor nu ne-a
rãmas nici un mit.
Nici tranziþia n-a fost fecundã din acest
punct de vedere. Trãim din fantasmã în fantasmã.
Consider cã fantasma este un fragment de vis care
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revine obsesiv, dar care este proiectat într-un viitor
îndepãrtat. Reflectînd la acest subiect am descoperit
cã existã fantasme colective ºi individuale. Exemple
de fantasme colective: salvarea care va veni prin
investitorul strãin, intrarea în UE ºi NATO, luminiþa
de la capãtul tunelului. Individul se sinchiseºte sau
nu de cele de mai sus dar este mistuit de propriile
sale fantasme care pot fi o vizã Schengen, o maºinã
scumpã, un miliard cîºtigat la Prima, o vilã, acces pe
Internet 24 din 24. Pentru cei mai amãrîþi, fantasmã
poate deveni un simplu telefon mobil.
Diferenþa dintre mit ºi fantasmã este uriaºã.
Mitul te întãreºte iar fantasmele te devorã. Mã plimb
uneori prin sãlile Muzeului Þãranului Român fãrã
nici o treabã, cum m-aº duce într-o poieniþã. Lumea
þãranilor care au produs obiectele pe care noi le
expunem era feritã de combustia la care este supus
omul prezentului. Oamenii aceia trãiau din sãrbãtoare în sãrbãtoare ºi, între sãrbãtori, îºi vedeau de
muncã. Tînjeau ºi ei dupã una, alta dar asta nu le
transforma viaþa într-un coºmar.
Ce-ar fi de fãcut? Sã ne apucãm sã
producem mituri la repezealã? N-ar fi rãu numai cã
nu-i posibil. Sã ne întoarcem la miturile vechi? Nu-i
posibil nici atît. Singura soluþie pe care o întrevãd
pentru moment este sã ne asumãm cu luciditate situaþia. Cînd priveºti o fantasmã drept în ochi îi scade
vertiginos puterea ºi te vampirizeazã mai puþin.
IRINA NICOLAU  Etnolog ºi publicist, director
ªtiinþific la Colegiul Noua Europã, director
al Direcþiei Programe Etnologice la Muzeul
Þãranului Român.
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Hagiografia
ºi spectacolul identitar
AURORA LIICEANU

Întrebat de cãtre un jurnalist care este
specialitatea sa, un cunoscut profesor de la o
universitate occidentalã a uimit publicul declarînd cã specialitatea sa sunt generalitãþile.
Suntem obiºnuiþi cu distincþia specialist-generalist atunci cînd avem de-a face cu medicii, dar în spaþiul ºtiinþelor sociale aceastã
distincþie este greu de conceput. Fiecare se
miºcã într-un spaþiu bine conturat, orice
evadare este sancþionatã, teritorialitatea este
pãzitã cu strãºnicie ºi doar globaliºtii mari îºi
pot permite judecãþi generale. De aceea, a
vorbi despre societatea noastrã în general, a
încerca sã depistezi mituri rezistente sau în
formare, a sesiza mentalul colectiv sau marile
emoþii pe care le încearcã o societate este o
întreprindere dificilã.
În discursul public, referirile anxioase
la felul în care sunt prezenþi românii în imaginarul altora se fac adesea. Evenimente politice ne readuc periodic aminte de voinþa
noastrã de a ne integra în Europa, de a fi
primiþi în NATO. Îngrijorãrile ºi pãrerile de
rãu copleºesc prin contaminare, dar nu
dureazã atît cît sã ne facã sã convertim
autocritica în acþiune colectiva ºi în acte de
voinþã. Mituri minuþios þesute înainte de
1990, par sã fie complet uitate în anii 2000.
Absenþa referirilor la ele în discurs ºi imagine,
dar ºi în practicile oficiale probabil, pe de o

parte, ca ºi oglinda în care Europa ne pune sã
ne privim, au produs lent erodarea lor. Cine
mai vorbeºte astãzi despre ospitalitatea
româneascã, de hãrnicia noastrã, stereotipuri
atît de dragi trecutului ºi atît de facil asimilate
narcisismului nostru. Poate cã mulþi au
început sã accepte cã nu suntem bogaþi, cã
România n-a investit în ea însãºi mare lucru,
cã avem destui analfabeþi, cã nu este nevoie
de bani ca sã ai strãzi curate, dar este nevoie
de bani mai peste tot ºi cã, în sfîrºit, orice
cîrpealã bugetarã, rãmîne o cîrpealã atîta
vreme cît banii, în orice domeniu sunt sub
necesitãþile, uneori, cele mai bazale. Contrastele sunt mari: se fac transplanturi, dar spitalele sunt la pãmînt, se fac bãnci ultramoderne
arhitectural, dar ºcolile au igrasie º.a.m.d. Pentru
unii prezenþa unor oaze de normalitate este un
semn pozitiv, pentru alþii doar o sfidare, ceva
cu totul insuficient în raport cu ceea ce ar
trebui sã fie starea naþiunii. Se importã comportamente preluate uºor doar de categorii restrînse. Clivajele între lumile societãþii noastre
se adîncesc ºi se accentueazã. Uniunea Europeanã ne aminteºte mereu cã integrarea nu se
mãsoarã în dorinþã ºi vorbe, ci în fapte.
Rãspunsul nostru la proiectul european este
emoþional, dar nesusþinut de gesturi.
Generaþia mai vîrstnicã ºi cea adultã
susþine cã juneþea ºi-a anexat televiziunea
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într-un mod agresiv ºi nejustificat. Tinerii
spun cã pleacã. Toþi cei de la care aºteptãm
ceva de bine, aleargã dupã burse. Comercialul
ne obligã la prost gust. Unele emisiuni au un
populism exagerat. Garcea se exprimã fãrã
reþinere: Rîsul este aurul spiritual al omului.
Elitiºtii sã nu mai strîmbe din nas la umorul
lui care este dedicat poporului. Telenovelele
nu dezvoltã întoarcerea individului cãtre
comunitate ºi problemele ei, ci îl cantoneazã
în lumea micuþã a dramelor interpersonale, al
experienþelor de apartament, nu educã
prosocialitatea. Se importã emisiuni din care
emanã un emoþional bezmetic, la limita pasionalului, regretabil, la care spectatorii participã
empatic. Acea empatie care dupã cum se ºtie
aduce cu sine uitarea inconsistenþelor morale
ale celuilalt. Evident, în numele vieþii. Se
instituie mode afective, similar modei hainelor. Valuri de inflamãri generale traverseazã
societatea, devenind teme uºor uitate. Lunga
duratã ºi precizia nu se tolereazã. ªi, în acest
context, ponderea evenimentelor negative
depãºeºte cu mult prea mult pe cele pozitive.
Tot aºa, o secusa generalã a devenit pentru un
timp evenimentul sau fenomenul Hagi.

Prin el, românii se simt participanþi la mitul
identitãþii umane, acea viziune a nevoilor ºi
bucuriei umane comune care leagã pe cei care
joacã între ei, pe cei care privesc între ei ºi pe
toþi deopotrivã. Dincolo de frontiere.
Prin fotbal ºi Hagi, românii au uitat
temporar insatisfacþiile cotidiene ºi umilinþa
de a fi român. Fotbalul este o lume în care
pãºeºti convertit la o identitate colectivã pozitivã, lãsînd în spate tot ce þine de ca la noi la
nimenea, aceastã autonegare constantã exprimatã în cele mai mici gesturi ale vieþii
noastre cea de toate zilele. Prin fotbal vedem
cã în þara lui Papurã Vodã se nasc staruri de
înaltã clasã. Dacã Hagi stã alãturi de mai
marii fotbaliºti ai lumii ºi Hagi este al nostru
ºi noi stãm alãturi de privitorii omologilor lui
Hagi. Fotbalul anuleazã valurile integrãrii ºi
transgreseazã orice amendament.
Gala Hagi  spectacol naþional
Gala Hagi a împãrþit oamenii în
spectatori ºi telespectatori. E greu de spus ca
te-ai fi putut sustrage oricãrei dintre aceste
douã categorii. Gala Hagi ne privea pe toþi. De
la Ceauºescu încoace, nimeni nu s-a bucurat de
o asemenea manifestare. Doar el, Ceauºescu,
avea lozinci cu numele lui, doar el ridica
stadionul în picioare, doar lui I se dedicau
gesturi de admiraþie. Desigur, consimþite prin
coerciþie. Totuºi, exista o regie în care energii
multiple erau mobilizate în slujba unui individ
care legitima un regim prin capitalul sãu
simbolic.
Gala Hagi a fost un spectacol ºi doar o
parte din evenimentul Hagi. Ca spectacol, regia
a susþinut un individ cu un capital de identificare enorm. Mulþimea a fost sincer emoþionatã ºi a urmat cu entuziasm regia. Masele,
se ºtie, sunt frapate de latura miraculoasã ºi
legendarã a evenimentelor, imaginile le seduc
ºi devin motivele acþiunilor lor. Înainte ºi dupã

Cu mîna pe inimã ºi piciorul pe
minge
S-a scris cã fotbalul produce eroi tribali. S-a mai scris ºi s-au propus noi conceptualizãri ale fotbalului. Fie cã a devenit o religie, fie cã este obsesie internaþionalã, fie cã
este spectacol sau expresia cea mai imediatã
ºi cea mai facil observabilã a globalizãrii,
fotbalul nu mai poate fi neglijat odatã ce el nu
mai poate fi înþeles în afara mecanismelor
generale ale societãþii.
Prin fotbal, pasiunile sportive se
substituie angajamentelor sociale. Oricine va
fi întrebat despre sport, se va gîndi spontan ºi
inevitabil la fotbal. Hagi este un erou tribal.
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galã, dar mai ales înainte, televiziunea ºi
întreaga mass-medie a furnizat oamenilor
multiple imagini ale lui Hagi. Pãrea cã vom ºti
totul despre Hagi, ca în celebrul film Totul
despre Eva. Televiziunea, mai ales, a contribuit la spargerea barierelor care ne divizeazã în
spaþiul complex al moralitãþii ºi puterii, anulînd
distanþele ºi diferenþele între oameni. Hagi s-a
lãsat livrat aºa cum au dorit ei, le-a dat acestora
informaþiile despre sine pe care oamenii le
aºteptau. El s-a conformat aºteptãrilor de
normalitate ale oamenilor. El este normal ºi
miraculos în acelaºi timp. Tocmai aceastã
îmbinare între normalitate  un copil obiºnuit,
respectuos cu pãrinþii, tradiþionalist, valorizînd
familia ºi virtuþile ei, pe care o aºeazã sus în
ierarhia valorilor sale, fãrã extravaganþe ºi
excese  ºi legendã.
Românii au nevoie de Hagi. El a reuºit
sã elibereze mecanismele complexe ale
bucuriei, ca amestec între uitare ºi mãrturisitã
speranþã. Semnificaþia simbolicã, în acest caz,
poate fi exploatatã multiplu. Din perspectiva
politicii externe ºi interne, apare evident faptul
cã starurile fotbalului legitimeazã nevoia de
acces la recunoaºtere internaþionalã într-o
formã unanim acceptatã. Din perspectivã
individualã, vom vedea, Hagi se instituie ca
model masculin într-un spaþiu în care locul
lãsat de lipsa modelelor este acoperit cu Vipuri de gablonþ, efemere, inconsistente ºi nedemne de o identificare de cursã lungã. În
ºcoli, bãieþii se vor Hagi ºi înþeleg cã orice
lucru, ca ºi fotbalul, se poate face bine doar cu
muncã constantã. Mai rãmîne talentul.
La nivel colectiv, prin fotbal ºi Hagi,
noi, românii, am devenit un timp indiferenþi la
rezistenþa încãpãþînatã, dar explicabilã, a altora
de a nu ne iubi. Ba chiar ni s-a pãrut cã pentru
mãcar o clipã suntem iubiþi. Am cãpãtat onorabilitate, ce e drept, într-o zonã în care dezavantajele nu sunt inevitabile. Cu cît este mai lipsitã
competiþia sportivã de referinþe sociale ºi

politice evidente, cu atît mai mari sunt ºansele
ca lupta simbolicã sã devinã purtãtoarea acelor
semnificaþii sociale ºi imagini identitare care
neapãrînd în viaþa cotidianã, în existenþa
zilnicã, sunt greu de definit în alte contexte.
În urma unei analize istorice a semnificaþiilor sociale în fotbal ºi, mai ales, a relaþiei
lui cu identitatea civicã, M.Hades ºi V.Karady
(1998)1 ajung la o concluzie, probabil generalizabilã dupã pãrerea lor. Ei susþin cã fotbalul,
în þãrile est-europene, învinge rigiditatea organismelor sociale ºi oportunitãþile înguste ale
majoritãþii. Aceastã victorie a fotbalului, exprimatã prin ascensiunea membrilor modeºti ai
societãþii cãtre o carierã care asigurã deopotrivã o popularitate ieºitã din comun ºi bani
mulþi, aduce drept consecinþã o mare atracþie
cãtre acest sport. Este ceva foarte subtil în
observaþia autorilor, pentru cã acest ingredient
al atracþiei este mascat de marea atracþie pe
care o suscitã fotbalul oriunde ºi la care contribuie în bunã mãsurã atît globalizarea culturii
de consum ºi rãspîndirea mediatizãrii competiþiilor, cît ºi comunicaþiile.
Mitul Hagi a funcþionat integrator, ca
orice mit. Prin fotbal, care include prezenþa
unei stãri instinctual-afective ºi un sistem complex de simboluri, emoþia unei identitãþi colective pozitive s-a consumat. Ca ºi cordialitatea
generalã care ne-a unit o clipã ºi ne-a fãcut sã
resimþim emoþia datã de admiraþia altora.
NOTÃ
M.Hades ºi V.Karady, Fotbal ºi identitate civicã. În:
Secolul XX, Fotbal, nr. 4-7, 1998, p.257-286.
1

AURORA LIICEANU  Ph.D, Profesor la ªcoala
Naþionalã de Studii Politice ºi Administrative, autor al unor importante sudii. A publicat Psihologia românilor în tranziþie ºi
Istoria unei vrãjitoare.
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Sã se revizuiascã primesc! dar... *
Ideologia originaristã ºi discursul naþional românesc
VINTILÃ MIHÃILESCU

Pledoarie pentru o abordare emicã nism ºi modernism/occidentalism, propusã de Adrian Marino ºi Sorin Antohi (2001).
Sensibilizatã probabil ºi de episodul Al treilea discurs, formulã imaginatã de
alegerilor din 2000, intelectualitatea românã Antohi ºi practicatã cu o rarã consecvenþã de
pare sã se afle în prezent într-un proces Marino, poate trezi însã ºi el o anumitã
destul de intens de re-poziþionare, ce se do- rezervã metodologicã, referitoare de data
reºte criticã. Reacþiile diverse ºi numeroase aceasta la caracterul net al partiþiei autola scrisoarea prietenului Tamas, de pildã, htonism-modernism. Sunt înclinat sã o ursunt ºi ele un simptom al acestei chestionãri mez, în aceastã privinþã, pe Irina Livezeanu,
colective. A fost (re)pusã astfel pe tapet, care, la un recent colocviu organizat de New
printre altele, problema inspirat numitã de Europe College, ilustra convingãtor ambiAndrei Cornea a prezumþiei de vinovãþie a guitatea ºi ambivalenþa acestor filiaþii ºi
stîngii. Temã realã ºi complexã, care însã, afilieri în perioada interbelicã.
dincolo de caracterul sãu fierbinte, trePentru o bunã aºezare intelectualã,
zeºte ºi o dozã de prudenþã metodologicã recurgerea interpretativã la astfel de figuri
referitoare la precizia ºi relevanþa partiþiei dialectice (stînga/dreapta, autohtonism/mostînga-dreapta în actualitatea ºi lunga dernism, etc.), cu statut de universalitate,
duratã a vieþii noastre publice. Mai mult, riscã sã desprindã gîndirea de realitatea
mã gîndesc, de pildã, la Eseurile critice particularã la care se aplicã ºi sã cadã într-o
ale lui H.H.Stahl, reluînd în anii 80 pole- ritualizare a limbii. Preluînd o sugestie
mica acestuia cu Blaga ºi Eliade, care ar din antropologie, cred deci cã, într-o primã
putea fi încadrate într-o criticã de stînga, instanþã, o abordare emicã, din ºi în intecare au fost percepute, la vremea respec- riorul discursului intelectual românesc la
tivã, mai mult ca o criticã pozitivistã, care ne referim, ar fi indispensabilã. Mai
ambele lecturi fiind însã, am impresia, de exact, cred cã dincolo de abordãrile etice (în
naturã sã rateze întîlnirea cu miza profundã acelaºi sens antropologic), care mãsoarã
a cãrþii.
exprimãri ºi atitudini în conformitate cu
Aº mai aminti, în acest context, de distincþii esenþiale ºi universale, existã
impresionanta pledoarie pentru o bunã necesitatea, într-un prim pas, a unei abordãri
aºezare intelectualã, dincolo de autohto- emice a structurilor profunde, de ansam-

S.P. nr. 91-92/2001

6

Mituri ºi Fantasme
blu, ale discursului naþional românesc1,
privit din interior ºi în a sa longue durée.
Aceasta cu riscul de a regreta  cum se
exprimã cu ironie Sorin Alexandrescu 
«bunele vremuri de demult», cînd istoricul
ºtia sã împartã personajele sale fãrã ezitare,
spre liniºtea cititorului, în these good guys ºi
those bad guys (Alexandrescu, 1998, p.
21).

paradoxuri: Se pare cã avem de a face,
mai ales în cazul lui Noica, cu o ambiguitate
insurmontabilã, ce-ar trebui analizatã ºi
tratatã ca atare. (...) Pentru a arãta unitatea
de ansamblu a demersului noician ar trebui
aºadar, în mod paradoxal, sã scoatem în
evidenþã ireductibila dualitate a întrebãrii la
care opera sa constituie un rãspuns.
(Laignel-Lavastine, 1998, pp. 63-64)
De unde vine aceastã fizionomie de
Janus, aceastã dublã privire ºi dublã poziþionare reciproc constrîngãtoare a discursului naþional românesc? Istoric ºi
simplificînd lucrurile, se poate spune cã din
intrarea tîrzie în modernitate ºi din situarea
în periferie a þãrii noastre. Important este
însã ºi modul în care au fost conºtientizate
aceste condiþii ºi cum s-au cristalizat ele în
anumite structuri dominante de discurs.
Asupra acestui aspect am dori sã insistãm,
în limita spaþiului, în cele ce urmeazã.

Românul paradoxal
Cine se apleacã, fie ºi în treacãt,
asupra comentariilor la acest discurs
naþional românesc, nu poate sã nu sesizeze
frecvenþa cu care apare calificarea de paradoxal: s-a vorbit despre paradoxul
Noica, despre paradoxul român, etc. În
aceeaºi familie semanticã intrã ºi ambiguu,
contradictoriu, ambivalent ºi altele. Cel mai
adesea, aceste epitete traduc o jenã sau chiar
o perplexitate, explicabile într-o dorinþã de
limpezire a apelor, în faþa unei anume
incongruenþe, a unui soi de refuz al acestui
discurs de a se aºeza în categorii mãcar
relativ clare ºi distincte (mai exact,
considerate astfel). Poate însã cã tocmai în
aceasta constã o specificitate a sa, structura sa profundã, elaboratã istoric ºi
funcþionînd în plan cultural, conºtient sau
inconºtient, pe durate lungi. Din aceastã
perspectivã, ne permitem sã facem atunci
ipoteza cã, dincolo de departajarea între
tradiþii opuse de discurs, de dreapta sau
stînga, autohtonist sau modernist, etc., mai
profundã ºi mai semnificativã este chiar
cronicizarea coexistenþei lor ca dualitate
discursivã la nivel naþional. Contradicþia
(paradoxul) în sine ar fi atunci problema
ºi nu (doar) diferitele ei soluþionãri, mai
mult sau mai puþin conjuncturale. Este ºi
poziþia Alexandrei Laignel-Lavastine în
excelenta sa abordare a unuia dintre aceste

Ideologia originaristã
În ce constã ºi cum a luat naºtere
aceastã dualitate discursivã?
Pentru început, sã-i dãm din nou
cuvîntul Alexandrei Laignel-Lavastine: (...)
Noica prezintã ideea naþionalã pornind de
la formulãri de tipul: cum pot fi împãcate
adîncirea sinelui în tradiþie ºi ieºirea din sine
cãtre modernitate? Cum pot fi combinate
dezvoltarea ºi miºcarea dinamicã? Cum pot
fi împãcate exigenþele identitãþii ºi cele ale
dezvoltãrii? (idem, p. 65). În termeni ºi
ponderi diferite, identitatea particularã,
proiectatã într-un trecut îndepãrtat ºi devenirea, doritã a fi comunã într-un viitor apropiat, s-au confruntat permanent în discursul
naþional românesc, fiind aproape consubstanþiale acestuia. Situaþia este departe de a
fi unicã ºi ea are o pre-istorie continentalã.
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Pre-istoria: filosofia herderianã ºi
ideologia originaristã
Inventarea primitivului poate fi
consideratã una dintre marile rãsturnãri de
perspectivã în gîndirea Omului. Mai întîi,
aceasta reprezintã înlocuirea unei ideologii
a excluderii, exprimatã prin Celãlalt ca
sãlbatec, proiectat în ordinea naturii ºi nu a
culturii, cu o ideologie a includerii, în care
Celãlalt ca primitiv este acceptat în marea
familie a Omenirii, chiar dacã i se atribuie
statutul de stadiu primar. În al doilea rînd,
Omenirea, în unitatea sa astfel cîºtigatã,
capãtã o origine, un fel de punct arhimedic care permite gîndirea fãrã rest a
diferenþelor din cadrul Omenirii ca diferenþe
temporale ºi astfel, în principiu, tranzitive:
societãþile primitive sunt cele a cãror stare
se aflã mai aproape de aceastã origine, în
timp ce societatea civilizatã, a noastrã,
este cea mai îndepãrtatã de aceastã origine;
restul clasificãrii este o problemã de grade ºi
de decupaje pe acest continuu temporal, ce
þin de o evoluþie legicã în timp a unitãþii
psihice a Omenirii, analogã celei a individului de la copilãrie la maturitate.
Françoise Paul-Lévy numeºte ansamblul acestor premize determinante ideologie primitivistã. Ea va juca un rol fundamental ºi în întemeierea sociologiei: Se
pare într-adevãr cã timpul ca «timp în sine»
(temps par lui-même) a jucat un rol determinant în condiþiile de întemeiere a sociologiei(...) (Paul-Lévy, 1986, p. 302).
Astfel, Comte va identifica diferenþele
dintre societãþi cu diferenþe de dezvoltare
(inclusiv intelectualã) iar dezvoltarea cu
progresul, sociologia rezervîndu-ºi studiul
societãþii cele mai recente în ordinea evoluþiei, societatea industrialã, modernã.
Ulterior, toate teoriile clasice ale modernizãrii se vor referi la aceasta prin contrapunere cu stadiul sãu anterior, societãþile
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pre-moderne, tradiþionale, eventual arhaice. Chiar cînd acest evoluþionism va fi
definitiv repudiat, timpul va rãmîne criteriul
de diferenþiere în cadrul unitãþii fundamentale a spiritului uman, aºa cum va fi
ea gînditã de structuralism, de pildã. Este
cazul faimoasei distincþii a lui Lévi-Strauss
între istorie cumulativã ºi istorie staþionarã, care nu mai refuzã primitivilor o
istorie, dar le atribuie o calitate diferitã a
timpului, care îi face contemporanii noºtri,
dar diferiþi de noi (Lévi-Strauss, 1973).
Chiar ºi în prezent, considerã Françoise
Paul-Lévy, ne vine foarte greu sã acceptãm
cã societãþile primitive nu reprezintã starea
socialã originarã a societãþilor. ªi aceasta
pentru cel puþin douã raþiuni: pe de o parte
deoarece, dacã renunþãm sã facem din
acestea imaginea originii, nu mai ºtim cum
sã gîndim diferenþa sau diferenþele dintre
aceste societãþi ºi societatea noastrã; pe de
altã parte deoarece, datoritã acestei imagini
pe care o ofereau societãþile primitive credem cã putem gîndi propria noastrã istorie
(Paul-Lévy, 1986, pp. 311-312). Pe aceastã
linie, am putea vorbi chiar de un soi de
neo-primitivism actual, deplasînd dezvoltarea preferenþial în economic pentru a gîndi
diferenþele între þãri în termeni de grade de
dezvoltare (economicã) ºi confirmînd astfel,
implicit sau explicit, supremaþia þãrilor
cele mai dezvoltate prin existenþa þãrilor
în curs de dezvoltare.
Cu totul alta este situaþia în cazul a
ceea ce voi încerca sã definesc ca ideologie
originaristã, care îºi poate gãsi în Herder
figura sa emblematicã. Plasat în universalismul Luminilor, sub influenþa personalã a
lui Kant dar ºi prin cunoaºterea directã a
saloanelor pariziene ale vremii, Herder se va
desprinde tot mai mult de spiritul acestuia,
în special de euro-centrismul sãu, în direcþia
unei abordãri istorice individualizatoare a
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naturii proteice a umanului, ce datoreazã
mult celuilalt pol formativ al sãu, Johann
Georg Hamann, magul Nordului (Berg,
1990). Astfel, Herder marcheazã gîndirea
despre istorie cu un jalon inaugural, considerînd poporul, das Volk, nu numai actorul
principal al destinului regatelor, republicilor
sau imperiilor, ci ºi principiul care transcende orice întruchipare politicã particularã.
Acest statut acordat poporului încã din
Jurnalul cãlãtoriei mele din 1769 îl va
determina sã critice primatul kantian al ratio
individualis în întrebuinþarea pe care omul o
dã raþiunii sale. Pentru Herder, geniul unei
civilizaþii îºi gãsea completitudinea expresivã în popor  entitate colectivã ºi nediferenþiatã , în spiritul sãu, Geist, enunþat prin
limbã. (Karnoouh, 1990, 72-73). Cel care
a dat omului Raþiunea, i-a dat-o în limbã 
va conchide Herder, fundamentînd astfel o
viziune distinctã asupra Raþiunii ºi Istoriei.
Pe de o parte, Raþiunea se desface astfel în
raþiuni, simultane ºi consubstanþiale limbilor, figurînd fiecare cîte un Volksgeist
distinct. Omul este astfel pretutindeni Om în
plenitudinea sa, ºi nu mai mult sau mai
puþin Om, adicã mai primitiv sau mai
civilizat. Pe de altã parte, Raþiunea
simultanã Limbii constituie originea transcendentã a Omului, care este astfel dintru
început Om. Diferenþele între societãþi nu se
mai înºirã astfel ca decalaje în timp, ci se
distribuie ca particularitãþi în spaþiu, prefigurînd viitoarele arii culturale. Herder
fixeazã aceeaºi genezã tuturor formelor
sociale, timpul neacþionînd decît pentru a
reedita apariþia iniþialã (...) (Karnoouh, op.
cit., p. 76). Nu timpul este criteriul diferenþierii, pe linia unei îndepãrtãri legice dar
diferenþiate de punctul comun de origine a
omenirii, ci originea fiecãrui Volksgeist,
care îl fixeazã pe acesta într-un spaþiu
specific de apariþie. Timpul nu mai este

dezvoltare, ci expresie ºi împlinire  sau
decadenþã  a ceva ce este acolo dintru
început, de la origine. Originea slabã a
ideologiei primitiviste, de care omenirea se
depãrteazã în dezvoltarea sa progresivã, este
înlocuitã cu o origine tare, care întemeieazã umanitatea specificã a fiecãrui popor
ºi care îi conferã acestuia originalitatea proprie pe toatã durata existenþei sale.
Concluziile pe care le trage de aici
Herder pentru prima sa filosofie a istoriei
vor fi pline de noi promisiuni: cursul istoriei
nu mai permite definirea nici unui principiu
transcendent cu care sã se stabileascã vreo
ierarhie oarecare între limbi ºi deci între
culturi (Karnoouh, op. cit., p. 75). Putem
spune cã aici este pusã ca anticipare, faþã de
viitoarele drepturi ale omului, dreptul culturilor sau popoarelor (Dumont, 1983, p.
182). Aceastã egalitate a culturilor are la
Herder un temei transcendent, originîndu-se
într-un act divin. Treptata secularizare îl va
înlocui pe Dumnezeu cu Istoria, ducînd la o
sacralizare a acesteia ca istorie a originii.
Aceastã emancipare revoluþionarã a
culturilor de sub tirania primitivistã presupune însã constituirea acestora ca identitãþi colective, mai exact ca indivizi colectivi: Ne aflãm aici în faþa unei diferenþe
esenþiale în modul de a gîndi omul. (...)în
ultimã instanþã, fie cã valoarea fundamentalã este plasatã în individ ºi vom vorbi
atunci de individualismul lui Voltaire sau a
enciclopediºtilor, fie aceasta este plasatã în
societate, în fiinþa colectivã, ºi aº vorbi
atunci de holismul care transpare la Rousseau
ºi la Herder. Dacã apariþia individualismului
distinge cultura modernã de toate celelalte
sau în orice caz de celelalte mari civilizaþii,
dupã cum cred, avem aici, o datã cu resurecþia unui aspect holist în civilizaþia modernã, un fapt istoric important. (...)Herder
transferã individualismul pe care tocmai l-a
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depãºit în mod holist în plan elementar în
planul entitãþilor colective pînã atunci necunoscute sau subordonate. (...)Pentru Herder,
culturile sunt niºte indivizi colectivi. (Dumont,
op. cit. 119) Operînd o grefã holistã pe
trunchiul individualismului, dupã cum se
exprimã în continuare Dumont, Herder se
aflã astfel la originea unui colectivism
spiritualist care va face o lungã carierã în
lume. Complementul sãu necesar va fi un
conservatorism metafizic, centrat pe o
défense et illustration a identitãþii originare
a poporului.
Am numit acest ansamblu de principii, elaborate, cristalizate ºi nuanþate în
timp, ideologie originaristã. În locul primitivului ca origine comunã a omenirii,
întîlnim în acest caz o origine inauguralã a
unor raþionalitãþi ideomatice, mai larg, a
unor culturi specifice, egale în drepturi de la
origine ºi prin aceastã origine. Din aceastã
perspectivã, identitatea va fi gînditã mai
degrabã ca specificitate inconturnabilã ºi nu
ca diferenþã tranzitorie, ca în cazul primitivismului. Implicit, aceastã specificitate va fi
construitã autoreferenþial, ca o proprietate
(a avea un specific), mai degrabã decît
relaþional ºi ca o procesualitate (a fi, a
deveni diferit de). Ea este fãrã îndoialã o
ideologie modernã, chiar revoluþionarã,
avînd (ºi) semnificaþia unei emancipãri
politice, care are însã loc cu preþul sechestrãrii politicului de cãtre ideomatic ºi al
schimbãrii de cãtre identitate. Diferenþa
esenþialã poate fi formulatã însã ºi altfel: În
timp ce primitivismul dã o expresie inteligibilã Timpului modern, valorizînd trecutul-istorie ºi dînd istoriei sensul universal
de îndepãrtare de origine, originarismul
reformuleazã în spiritul vremii ideea
tradiþionalã de Timp, aºezîndu-se în perspectiva trecutului-origine, pentru care curgerea timpului nu poate aduce decît o împli-
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nire în ºi prin întoarcerea la origine.
Aºezarea discursivã naþionalã
Ideea limbilor ca purtãtoare de
Weltanschaung va face o lungã carierã
ºtiinþificã, aºezîndu-se temeinic în lingvisticã prin Humboldt ºi dezvoltatã de
neohumboldtieni, pînã la un Benveniste, de
pildã, argumentînd originea categoriilor
aristotelice în structurile limbii greceºti.
Prin Franz Boas, ea va traversa Atlanticul ºi
se va revãrsa asupra Lumii Noi, unde, prin
continuatorii sãi, Sapir ºi Whorf, va
cunoaºte forma plenarã a relativismului
cultural, cunoscut ºi ca ipoteza SapirWhorf. Criticatã vehement ºi aproape
eliminatã din cîmpul academic, ea se va
reîntoarce, purificatã ºi nuanþatã, în antropologia lingvisticã ºi va continua sã influenþeze pe multiple cãi culturalismul american. La noi în þarã, Vulcãnescu ºi, pe urmele sale, Noica, vor dezvolta în manierã
hermeneuticã aceeaºi idee.
Ideologia originaristã de sorginte
herderianã  transmisã la noi ºi pe filiera
francezã a unor Quinet sau Michelet  va
acoperi însã un domeniu mult mai vast de
influenþã, avînd o valoare cataliticã, în
sensul lui Blaga, asupra formãrii tinerelor
naþiuni, care îºi gãsesc în aceastã viziune o
raþiune ºi un limbaj modern de cristalizare a
individualitãþii lor specifice ºi de legitimare,
pe aceastã cale, a nevoii de independenþã, de
desprindere din magma imperiilor. Acest
mod de construire a naþiunii ca subiect al
independenþei (colective) ºi nu al libertãþii
(individuale), va modela dintru început
paradoxul discursului naþional. Dorinþa
de paricid, de regicid sau de deicid, adicã
negarea originii sale, este temeiul culturii
moderne (Hiyama, 1994, p. 281). Ori, în
cazul naþiunii române  ca ºi în cel al altor
mici naþiuni  intrarea în modernitate se
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întemeiazã, dimpotrivã, pe un soi de cult al
strãmoºilor2, pe reiterarea originii ca loc al
specificitãþii. Punerea specificitãþii (întemeiatã transcendental ºi/sau istoric în origine)
ca raþiune a independenþei, permite mobilizarea luptei de emancipare politicã, impunînd însã acesteia o permanentã dimensiune
retrospectivã  ceea ce nu înseamnã însã
neapãrat retrogradã. Tradiþia, ca întrupare
a specificitãþii, devine astfel condiþie a
modernitãþii ºi nu obiect al paricidului
modernist. ªi astfel apare paradoxul:
individul colectiv al naþiunii, mobilizat
pentru emanciparea devenirii sale istorice,
nu poate rãmîne acest individ colectiv decît
ca actor al specificitãþii sale originare ºi aistorice. Iar problema nu va face decît sã se
intensifice dupã ce obiectivele pragmatice
iniþiale ale acestei emancipãri, independenþa
ºi unitatea naþionalã, vor fi atinse.
Astfel puse în ecuaþie, tradiþia ºi modernitatea se pervertesc reciproc într-un
discurs ce se constituie ca funciar antinomic
ºi care va încerca permanent sã rezolve
aceastã antinomie. Este ceea ce rezumã
Katherine Verdery definind ambiþia lui
Noica de a construi o teorie armonioasã a
relaþiei ontologice dintre tradiþie ºi
modernitate (Verdery, 1991). Alexandra
Laignel-Lavastine merge mai departe,
pornind tot de la paradoxul Noica: Constanta aparentã a demersului (lui Noica,
n.n.) trebuie cãutatã în voinþa de a construi
un cadru teoretic în stare sã evite disocierea
tradiþiei (a identitãþii) ºi a modernitãþii.(...)
Sau, cum bine spune Alain Tourraine, «pentru a mobiliza trecutul ºi tradiþia în serviciul
viitorului ºi al modernitãþii»(...). Aceastã
construcþie se opereazã aºadar cu preþul unei
pervertiri radicale a celor doi termeni ai
antinomiei, demersul eºuînd în sinteza
dintre o modernitate golitã de orice þel
emancipator ºi o tradiþie smulsã spaþiului-

timp al aºa-numitei Gemeinschaft sãteºti
spre a fi integratã unui scop ce-i este strãin.
Respectiv scopurilor ordinii unice ºi globale
a naþiunii, cerute de dublul imperativ al securitãþii naþionale ºi al dezvoltãrii. (LaignelLavastine, op. cit., p. 13) Aceastã ambivalenþã este însã mai veche. Ovidiu Bârlea o
constatã, de pildã, în termeni mai puþin
filosofici, la Alecu Russo care, departe de a
fi un paseist, cautã sprijin în trecut tocmai
din grija pentru viitor. ªi tot preocuparea
pentru viitor îl face sã rescrie acest trecut,
referindu-se doar la rãzeºi ºi apropierea lor
de boieri, pentru a da mai multã elocvenþã
demonstraþiei sale de unitate a poporului
(Bârlea, 1974). Poporul este idealizat încã
de la Herder, pentru care acesta nu se confundã cu populaþia, fiind ipostaziat în
primul rînd ca vehicol al geniului (popular) (Bausinger, 1993).
Pervertirea tradiþiei constã astfel în
înlocuirea populaþiei cu poporul ºi a culturii
acestuia cu un model originar ºi deci original. Tradiþia este construitã astfel ca identitate, ca o esenþã specificã ºi datã: Poporul
nostru, departe de a fi unul sã-ºi caute
identitatea(...), a înþeles mai degrabã sã-ºi
pãstreze identitatea  afirmã Noica (cf.
Laignel-Lavastine, op. cit., p. 155).
Este interesant de urmãrit, în acest
sens, în ce mãsurã acest concept al tradiþiei
ca întrupare a identitãþii date ºi moºtenite a
fost ºi a rãmas unul integral necritic, punîndu-se eventual în discuþie adevãrata
tradiþie, dar niciodatã natura însãºi a
acesteia. ªi este cu atît mai semnificativã, în
acest context, critica pe care H.H.Stahl o
face, din interiorul ªcolii sociologice a lui
Gusti, acestei viziuni asupra tradiþiei.
În Eseurile critice reunite în 1983,
Stahl începe prin a critica abordarea folcloriºtilor, în cãutarea unui text standard sau a
unui model de credinþã, rit sau cutumã, pe

11

S.P. nr. 91-92/2001

Mituri ºi Fantasme
care, negãsindu-le, elaboreazã inductiv un
scenariu cît mai apropiat de presupusa
unitate originarã. Pentru folcloriºti, considerã Stahl, folclorul este expresia unui
suflet al poporului, manifestîndu-se pretutindeni ºi permanent la fel, eventual afectat
de fenomene de amnezie socialã, la care
cercetãtorul trebuie sã se raporteze printr-o
încercare opusã, de anamnezã. În aceastã
privinþã, poziþia lui Stahl este diametral
opusã. Tradiþia nu este reiterarea unui model
mental, nu este un fenomen de reproducere,
ci repetarea unor practici de cãtre grupuri
sociale care pãstreazã acelaºi mod de organizare. Tradiþia nu vine astfel dinspre un
trecut ideal, ci provine din prezentul acestor
grupuri sociale, fiind doar proiectatã într-un
trecut al rînduielii, ca legitimare sau explicare normativã a acestui prezent3. Se poate
spune cã, din aceastã perspectivã, la început
a fost prezentul. Tradiþia nu este deci
anistoricã, ci are o temporalitate a ei, care
þine de dinamica socialã a acestor grupuri
perene. Complementar, ea nu este uniformã,
ci diversã: nu existã folclor românesc, ci
folcloruri româneºti, afirmã Stahl cu tãrie
(Stahl, 1983).
Polemica lui Stahl cu Blaga ºi Eliade
þine de acelaºi demers. Pentru eminentul sociolog, gîndirea celor doi  de fapt a unei
întregi categorii pe care aceºtia o reprezintã
 este un idealism teologic, care derivã
socialul din arhetipuri, fie cã este vorba de
sacru, la Eliade sau de stil, la Blaga. Critica
lui Stahl se origineazã astfel în refuzul de a
accepta o lume a ideilor despãrþitã de
istoria socialã ºi vizeazã transformarea
unei obscure probleme de metafizicã într-o
clarã problemã de sociologie (Stahl, 1983).
Aceastã viziune idealistã a tradiþiei, pe care o criticã Stahl, nu este o
excepþie româneascã. Teoriile generale ale
tradiþiei (...)se centreazã pe construcþii
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intelectuale (viziuni despre lume, concepþii, modele, teorii, etc.). În loc sã se
refere la repetarea unor interacþiuni actuale,
ele se centreazã pe conservarea modelelor
culturale subiacente. Evident, asta este o
altã problemã; în timp ce evenimentele
repetate sunt observabile, ideile conservate
sunt ipotetice. (Boyer, 1990, p. 10). Motivul acestei substituiri a repetiþiei cu conservarea, considerã mai departe Pascal Boyer,
îl constituie existenþa unei ipoteze cauzale
implicite: Modelele culturale sunt cauza
comportamentului actual, iar conservarea
lor produce repetiþia tradiþionalã. Bineînþeles, existã multe nuanþe ºi formulãri mai
subtile, dar ipoteza este aici. (idem)
Într-o perspectivã ºi mai largã,
general metodologicã, este ceea ce, dupã
Leach, opune din totdeauna în ºtiinþele
sociale empirismul, valorizînd sistemele de
acþiune ºi ceea ce fac oamenii, raþionalismului, care acordã credit sistemelor de
gîndire ºi ceea ce spun oamenii (Leach,
1976). Idealismul teologic incriminat de
cãtre Stahl, este, în aceastã privinþã, un
raþionalism metodologic la scarã ideomaticã.
Problema nu este însã (doar) metodologicã. Ea apare cu adevãrat ca problemã
doar în mãsura în care acest raþionalism
devine raþiune de stat de dragul unitãþii pe
care doar acesta o putea construi. Aplicatã
în cazul tradiþiei, aceasta înseamnã înlocuirea societãþii cutumiare þãrãneºti, diversã, cu o viziune unitarã despre aceasta ca
societate tradiþionalã, produs al elitelor.
Problematica se va deplasa astfel spre
natura ºi originea acestei tradiþionalitãþi,
conturîndu-se în timp un adevãrat complex
inaugural de stabilirea a adevãratei întemeieri tradiþionale. Aceasta echivaleazã cu
îndepãrtarea sau chiar dezinteresul discursului naþional faþã de social, miza sa plasîndu-se
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definitoriu în registrul modelelor culturale. În plan cultural, aceastã tradiþie
spiritualizatã va deveni clasicismul nostru, cum sugereazã cu fineþe Sorin Alexandrescu (op. cit.), antichitatea noastrã
specificã ºi la îndemînã, la care ne
întoarcem obsesiv ca la singura sursã. În
plan social, acest spiritualism politic va
întreþine ruptura dintre elite ºi masele
þãrãneºti, reduse la argument retoric.

Rãspunsurile, diverse, sunt în mare
mãsurã polemici pe aceastã temã majorã.
Tendinþa tradiþionalistã, cîtã vreme
rãmîne în interiorul acestui dublu discurs,
încearcã o domesticire a devenirii, ca sã
spunem aºa, aceasta luînd forme diverse, de
la variaþiunile pe tema dezvoltãrii organice pînã la devenirea întru Fiinþã a lui
Noica. Pe partea cealaltã, moderniºtii sunt
nerãbdãtori sã descãtuºeze schimbarea,
aflîndu-se permanent sub imperativul lui
acum ori niciodatã. Acest impuls poate
crea momente de mare efervescenþã dezordonatã, responsabile, în parte cel puþin, de
ceea ce Sorin Alexandrescu numeºte paradoxul simultaneitãþii, în sensul cã marile
curente succesive ale culturii europene sînt
proiectate în cultura românã în planul simultaneitãþii. (Alexandrescu, op. cit., p. 34)
În aceastã nerãbdare istoricã, identitatea (a cãrei naturã esenþialistã continuã
sã fie luatã drept un fapt - ºi tocmai din
aceastã cauzã) le va apare însã moderniºtilor, adesea, ca un obstacol, dacã nu
chiar ca un blestem. Generaþia de la 1848,
în tot optimismul general, avea sã înveþe
repede, cel puþin în exil ºi nu de puþine ori
tragic, lecþia organicistã, respingînd de la o
vreme iluzia saltului istoric, dar conchizînd
prematur cã, dacã schimbãrile lumii româneºti nu se produc în ritmul ºi în sensul
dorite de ei, nu se mai produc niciodatã, în
parte ºi fiindcã plaiul mioritic este populat
de o lume piticã (...). (Antohi, 1994, p. 238)
Exasperarea modernistã poate lua forme
exacerbate, ca la Cioran, de pildã, sau, recent, în ceea ce s-ar putea numi, folosind
limbajul NGO-urilor, accese de self hate
speech. Angoasa decalajului transformã
identitatea în stigmat4 (Antohi, op. cit.).

Condiþionatã de tradiþie prin aºezarea
originaristã, modernitatea este termenul
secund ºi complementar al ecuaþiei. Construirea tradiþiei ca identitate lasã fãrã rãspuns
problema schimbãrii. Aceasta va fi proiectatã astfel asupra alteritãþii, modernitatea
cãpãtînd semnificaþie de model al devenirii. Iar aceastã devenire va fi conceputã în
aceeaºi manierã spiritualistã ca ºi identitatea, ºi anume ca model cultural, de data
aceasta al unei alteritãþi: lumea civilizatã.
Unui model cultural al originii identitare i
se opune astfel un model cultural al destinaþiei necesare. Parametrii identitãþii rãmîn
interni, cei ai schimbãrii sunt proiectaþi în
exterior ca icoanã a unei stãri ideale, ca
proprietate a unui Celãlalt semnificativ. În
acest context, modernizarea este mai
degrabã însuºirea unui model extern al
modernitãþii  ºi acela idealizat în prealabil
 decît aºezare în construcþie socialã
internã.
Dualitatea discursului naþional românesc poate fi reformulatã atunci astfel:
identitatea e la Noi, devenirea e la Ei. Altfel
spus, identitatea este internalizatã, pe cînd
devenirea este externalizatã. Cum sã devii
atunci ca Ei, rãmînînd ca Noi? Cum sã
împaci o tradiþie ce trebuie pãstratã ºi o
modernitate ce trebuie recuperatã? Cum sã
satisfaci atît obsesia specificului, cît ºi pe
...tocmai aceasta ne nemulþumeºte
aceea a decalajului?
azi: cã am fost ºi suntem, prin ce avem mai
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buni în noi, sãteni. Noi nu mai vrem sã fim
eternii sãteni ai istoriei. Tensiunea aceasta agravatã nu numai prin faptul cã suntem
conºtienþi de ea, dar ºi prin convingerea cã
«a fi conºtient» poate reprezenta un semn de
sterilitate  alcãtuieºte drama generaþiei
mele. Economiceºte ºi politiceºte, culturaliceºte ori spiritualiceºte, simþim cã de
mult nu mai putem trãi într-o Românie
patriarhalã, sãteascã, anistoricã. Nu ne mai
mulþumeºte România eternã; vrem o
Românie actualã. Aceasta este frãmîntarea
pe care vreau sã v-o descriu pe plan de
culturã. (Noica, 1989, p. 20) Astfel definea
Noica, într-o conferinþã þinutã în 1943 la
Berlin, die innere Spannung der Kleinen
Kulturen, în speþã drama generaþiei sale
ca exponentã a unei astfel de tensiuni a
micilor culturi. Aceste rînduri pot defini
destul de bine ºi tensiunea constitutivã a
discursului naþional românesc în general ca
expresie a unei identitãþi trãite dramatic.
Aceastã dramã identitarã, cristalizatã ºi întreþinutã prin dublul discurs, îºi
are originea, în principiu, într-o strîmbã
aºezare în timpul social, o fracturã a
timpului între le temps de léternel retour,
rezervat tradiþiei, ºi le temps historique du
non-retour, pus pe seama modernitãþii. Ori
tradiþia nu este anistoricã  aceasta este
esenþa lecþiei singulare a lui Stahl  iar
modernitatea nu este univocã  ne-o spun
toate criticile teoriilor modernizãrii.
Aceastã schizoidie temporalã a
discursului naþional românesc face ca acesta
sã fie deficitar în raportarea sa la fenomenele sociale desfãºurate în timp, pe scurt, la
schimbarea socialã. A înnoda firul timpului,
pentru a gîndi schimbarea în timp, devine
astfel o problemã de opþiune exclusivistã.
Caricatura acestei dileme naþionale este
oferitã magistral de cãtre Caragiale: Din
douã una, daþi-mi voie: ori sã se revizu-
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iascã, primesc! dar sã nu se schimbe
nimica; ori sã nu se revizuiascã, primesc!
dar atunci sã se schimbe pe ici pe colo, ºi
anume în punctele esenþiale. Din aceastã
dilemã nu puteþi ieºi...
Cîmpul interpretativ
Aceastã aºezare discursivã, pe care
am încercat sã o schiþãm în principiile sale,
antreneazã preferenþial anumite viziuni ºi
opþiuni filozofice ºi/sau metodologice, ce se
constituie într-un cîmp interpretativ solidar
ideologiei originariste, în care se miºcã mai
mult sau mai puþin coerent ºi consecvent
discursul naþional românesc. În cele ce
urmeazã, vom încerca sã sugerãm, pe scurt,
cîteva din aceste linii de forþã.
Spiritualismul, adicã postularea sau
acceptarea primaritãþii unei esenþe de ordin
spiritual din care derivã totul, este, dupã
cum s-a putut vedea deja, consubstanþialã
ideologiei originariste. Operînd o disociere
între culturã ºi societate, aceastã plasare a
realitãþii în modelele culturale va face ca
modernizarea sã fie privitã mai degrabã ca o
problemã intelectualã decît ca una de
practicã socialã. În acest sens, pornind de
la Cioran, Sorin Antohi vorbeºte despre
Zeitgeist-ul nostru interbelic, saturat de
exerciþii intelectuale prin care cîmpul istoric
este transmutat în cîmp ontologic (Antohi,
op. cit. p. 210), tot el constatînd însã cã
aceastã propensiune (este) deja identificabilã la paºoptiºti (idem). Iar Alexandra
Laignel-Lavastine scrie la rîndul sãu:
România Mare a fost opera pãrinþilor.
Tînãra Generaþie îºi va fixa ca prim punct al
misiunii sale crearea unei culturi mari. Dar
nu înflorirea unui ideal liber, autonom, pare
sã animeze acest proiect, ci mai curînd
voinþa de a fixa o datã pentru totdeauna
temelia ºi identitatea noului stat într-o geografie imuabilã: cea a spiritului. (Laignel-
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Lavastine, op. cit., p. 222)
Soluþia salvãrii prin culturã, în
perioada comunistã, se înscrie ºi ea hotãrît
în aceastã dimensiune. La nivel de principiu, aºa cum a practicat-o Noica, ea nu a
însemnat atît salvarea lui Liiceanu prin
culturã, cît salvarea Culturii prin Liiceanu.
La nivel mai puþin reflexiv, ea a fost, de
fapt, întãritã de cãtre puterea comunistã.
Dincolo de opþiunile partizane pentru
sincronism sau protocronism  întreþinute ºi
ele într-un mod departe de a fi inocent 
Puterea a cenzurat dreptul la memorie,
viclean sau poate doar instinctiv, orientîndu-l
nu doar cãtre mesajul autohtonist/naþionalist, ci ºi în registrul spiritualist, accentuînd disocierea dintre culturã ºi societate
pentru a controla mai bine societatea. Din
punctul de vedere al Puterii, salvarea prin
culturã a fost ºi circul ºi pîinea oferite maselor de intelectuali.
Dupã 1989, democratizarea a însemnat, pentru unii, revenirea reparatorie la
marea tradiþie spiritualistã interbelicã,
pentru alþii înlocuirea lui Noica cu Hayek.
ªi atît. Credinþa în eficienþa socialã a
modelelor culturale, în sensul lui Boyer, a
rãmas, doar modelul s-a schimbat  ceea ce,
desigur, nu este lipsit de importanþã. Doar cã
distanþa dintre discurs ºi realitatea socialã
rãmîne practic constantã. Analiza socialã,
puternic prooccidentalã în rîndul elitelor
academice, se cantoneazã astfel într-o
abordare normativã, în care modele ideale
ale societãþii occidentale sunt norma, iar
societatea românã este abaterea. Cunoaºterea devine astfel una prin lipsã, mãsurã a
distanþei pînã la ceea ce ar trebui sã fie ºi
mai puþin una a ceea ce este, în fapt,
societatea româneascã.
Vorbind despre Cioran, Sorin Antohi
constata cã acesta este sedus de subtilitãþile
speculative ale unei estetici metafizice a

istoriei(...), preferînd judecãþile de valoare
vertiginoase oricãrei forme de studiu
empiric. (Antohi, op. cit., p. 216) Din acest
punct de vedere, talk-show-cultura actualã
este un discurs de ciorãnisme fãrã Cioran. În
ciuda orientãrilor fundamental opuse ºi
(honni soit qui mal y pense!) diferite, existã
astfel, din acest punct de vedere, o jenantã
continuitate între cuib, celulã ºi ONG.
Pandantul metodologic al acestui
spiritualism îl constituie raþionalismul, în
sensul lui Leach, cu propensiunea sa pentru
sistemele de gîndire ºi ceea ce spun
oamenii. Opþiune perfect onorabilã ºi larg
rãspînditã, ea devine problematicã  aºa
cum se întîmplã cu orice metodologie 
atunci cînd devine reificatã. Or, coborînd
problema la nivelul metodelor, acesta pare
sã fie cazul cu durabila fascinaþie a sondajelor ºi, mai recent ºi în lumea bunã, cea a
focus grupurilor. Aproape toatã partea de
interacþiuni sociale concrete ºi de sisteme
de acþiune este astfel eludatã.
O altã dimensiune majorã a acestui
cîmp interpretativ o constituie colectivismul. Construirea naþiunii ca individ colectiv nici nu putea genera altceva. ªtiinþa
obiectivã a personalitãþii pune originea
personalitãþii în structura psihosferei, adicã
în structura vieþii omenirii întregi, iar nu în
individul izolat  proclama RãdulescuMotru în 1927, pentru a particulariza apoi
aceastã omenire la dimensiunile poporului:
Poporul este nu numai înaintea individului,
dar este ºi mai complet decît individul
(Rãdulescu-Motru, 1927). De unde ºi
necesitatea unei psihologii a popoarelor,
care a rãmas un violon dIngres a oricãrui
român. Regãsim aceeaºi idee la Gusti, cînd
afirmã cã individul nu este social pentru cã
trãieºte în societate, ci pentru cã societatea
trãieºte în individ. (Gusti, 1941, p. 54) sau
la Noica, pentru care comunitatea e cea
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care face parte din persoanã, ºi nu «invers»
(Noica, 1992, p. 81). ªi exemplele ar putea
sã continue.
În aceastã perspectivã, subiectul atît
al stãrii cît ºi al transformãrii sociale îl
constituie Românul, individul colectiv al
naþiei. De aici rezultã, pe de o parte, o
subordonare a individului ºi, consecutiv, o
precaritate a strategiilor paºilor mãrunþi
bazate pe iniþiativa individualã; pe de altã
parte, apare o tentaþie a generalizãrii, a
cãrei caricaturã o reprezintã comentariile
sondajelor de opinie, de pildã, în termeni de
Românii susþin, sunt împotrivã, etc., imediat ce 51% dintre cei anchetaþi împãrtãºesc
o anumitã opinie.
Pandantul metodologic al colectivismului îl constituie holismul. Acesta presupune conceperea actorului social ca totalitate, ca ansamblu social ºi privilegierea în
consecinþã a comportamentelor sociale ale
acestor unitãþi. În acest sens, Margaret
Mead susþinea în urmã cu aproape jumãtate
de secol cã dificultatea þãrilor subdezvoltate de a ieºi din situaþia lor rezidã
mai ales în faptul cã în aceste þãri tradiþiile
sunt atît de constrîngãtoare iar instituþiile
lor atît de interdependente încît orice
schimbare presupune, în ultimã instanþã, o
rãsturnare globalã a structurilor sociale
(Mead, 1953). Aceastã credinþã în necesitatea unei schimbãri de ansamblu 
credinþã larg împãrtãºitã de opinia curentã
referitoare la necesitatea schimbãrii
mentalitãþii generale înainte de a se putea
face ceva în þara noastrã  riscã sã cadã însã
într-o cerinþã absurdã: aceea de a face totul
înainte de a încerca sã faci ceva5.
Combinarea tendinþelor spiritualiste
ºi colectiviste, în sensul celor de mai sus,
genereazã o dublã ºi periculoasã inapetenþã, cel puþin la nivelul a ceea ce am
definit ca discurs naþional: inapetenþa (ºi
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inadecvarea) la social, provenitã din
propensiunea spiritualistã, ºi inapetenþa
(în ciuda declaraþiilor contrare) la individual. Aceste tendinþe par a face parte
dintr-un soi de inconºtient cultural, care
poate juca feste sau chiar deforma opþiunile
noastre conºtiente.
Un caz exemplar în aceastã privinþã
îl poate constitui cartea Alinei Mungiu,
România, mod de folosire, apreciatã de
Adrian Marino pentru orientarea sa hotãrît
liberalã, dar care se pune sub semnul
urmãtorului citat din Cioran: Deficienþele
actuale ale poporului român nu sînt
produsul istoriei sale, ci istoria aceasta
este produsul unei deficienþe psihologice
structurale. Se poate imagina ceva mai
spiritualist ºi mai colectivist  ºi deci mai
opus spiritului liberal  pe care altminteri
autoarea îl exerseazã apoi cu dezinvolturã ºi
pricepere? Faptul cã nu este vorba doar de
un acte manqué îl dovedeºte recidiva
autoarei cîþiva ani mai tîrziu, cînd, în
ipoteza de cercetare la cartea sa Românii
dupã 89, afirmã urmãtoarele: Opþiunea
de centru-stînga în Lituania a avut drept
cauzã blocarea economicã la care Rusia
supusese regimul naþionalist, cea din
Polonia valorile înalte ale cifrei ºomajului.
Pe scurt, fiecare dintre aceste reveniri avea
explicaþii mai curînd conjuncturale decît
psihologice, ceea ce le diferenþia net de
România(...). (A. Mungiu, 1995, p. 7)
Reapare deci factorul explicativ al sufletului poporului, chiar dacã retopit ulterior
în psihologie socialã. Problema nu este deci
de a fi pentru sau împotriva acestui suflet,
de a preamãri specificitatea sau de a o
nega în favoarea modernitãþii ºi nici
mãcar aceea de a încerca sã echilibrezi cele
douã discursuri, ci pur ºi simplu de a nu mai
rãmîne prizonierii acestui (dublu) discurs.
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Globalizarea ºi al treilea discurs
Principiul acestui tip de raþionament
este fetiºizarea anumitor figuri dialectice ºi
ancorarea lor într-un sistem de gîndire ºi în
scheme frazeologice rigide. Aplicarea lor la
alte subiecte dã impresia, iniþial, a unei
priviri a realitãþii printr-o grilã ideologicã cu
totul remarcabilã, dar în fond acest mod de
gîndire se desprinde imperceptibil de realitate ºi, în consecinþã, nu o mai poate influenþa. Acest mecanism se realizeazã în
primul rînd printr-o ritualizare a limbii (...)
(Havel, 1995, p. 10-11) Concluzia lui Havel
este însã ºi mai importantã ºi mai generalã
în acelaºi timp: Este epoca conflictului
dintre realitate ºi limbaj (idem, p. 15).
În urmã cu cîteva zile, o masã rotundã pe tema Balcanilor organizatã la Budapesta de cãtre CEU a formulat urmãtoarea
dilemã provocatoare: între turnul de
fildeº ºi purul activism: unde este localizat
intelectul în Europa de Sud-Est?.
Problema este, cred, crucialã ºi ea ne
priveºte în mod aparte dacã ºi în mãsura în
care discursul naþional despre care am
vorbit întreþine într-adevãr, aºa cum am
încercat sã arãt, o rupturã considerabilã între
realitate ºi limbaj. Ea este deosebit de
actualã ºi în mãsura în care, cum de asemenea cred, discursul public în general sunã
ameninþãtor a glasul limbilor de lemn iar
dilema de mai sus tinde sã se rezolve prin
turnul de inox al ONG-ismului. Este motivul
pentru care localizarea pe care aº sugerao pentru intelectul în Europa de Sud-Est
este limbajul.
Aceastã sugestie ne aºeazã, într-o
anumitã mãsurã, pe terenul celui de al
treilea discurs, recent dezbãtut de Adrian
Marino ºi Sorin Antohi (2001). La un prim
nivel de lecturã, mesajul autorilor constã
într-o pledoarie pentru intelectualul bine

temperat, pentru o bunã aºezare a acestuia
între tentaþiile autohtoniste ºi cele moderniste (celelalte douã discursuri). Mai
exact, este vorba despre o orientare hotãrîtã
spre Occident, fãrã ca aceasta sã ducã însã la
aruncarea copilului (neaoº) dimpreunã cu
apa din copaie. ªi mai exact, este vorba
despre o pledoarie, bine întemeiatã în biografie ºi în bunã tradiþie universalist-individualistã, pentru spiritul critic, oriunde ar fi
el. Este ceea ce au salutat toþi comentatorii.
Existã însã, cred, ºi un al doilea nivel de
lecturã, care nu vizeazã doar buna distanþare
a intelectualului, ci ºi buna distanþã a
discursului însuºi, între particular (naþional)
ºi general (european?). În termenii lui Sorin
Antohi, acest al treilea discurs are în vedere termenul mijlociu, terþul mereu exclus
al dialogului Est-Vest (sau, mai general,
Centru-Periferie), soluþia pe care o propune
fiind aceea de a fi simultan european
(universal) ºi român (ideomatic). (Marino
ºi Antohi, op. cit., p. 142) Asupra acestui
discurs aº vrea sã zãbovesc în final.
Formularea al treilea discurs
presupune depãºirea celor douã precedente,
sã le numim cum se obiºnuieºte tradiþionalist ºi modernist. Or, pe de o parte,
dupã cum am încercat sã sugerez, este mai
semnificativ sã consideri aceste douã
discursuri ca o singurã ºi contradictorie
dualitate discursivã  fãrã a eluda prin
aceasta, bineînþeles, exclusivismele ºi
excesele nãscute din voinþa de soluþionare
brutalã a acestei contradicþii; pe de altã
parte, al treilea ne trimite înapoi la simpla
moderaþie  ceea ce nu este puþin în
condiþiile lipsei cronice a acesteia. Nu este
însã nici foarte mult, cãci nu doar de
simplã moderaþie între douã opþiuni vechi
este nevoie în prezent: nu atît de alegerea
celui de al treilea discurs avem nevoie,
cred, cît de ieºirea din aceastã dualitate
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strîmbã ºi construirea unui alt discurs.
Dincolo de normele de comportare,
esenþiale în context românesc, tensiunea
ideomatic-universal este depãºitã de cãtre
Marino prin asimilarea primului termen de
cãtre al doilea, în bunã tradiþie iluministã:
ideomaticul (românesc) nu este decît umanitatea (europeanã), în ipostaza sa familialã.
Al treilea discurs devine astfel, de fapt,
singurul discurs, cel bun, iar dubla identitate se resoarbe în individualitatea creatoare universalã. Cred cã Adrian Marino ar
subscrie fãrã rezerve la urmãtoarea formulare inspiratã a lui Ilarie Voronca, pe care
încerc sã o citez din memorie: din toate
naþiunile din lume, cel mai mult iubesc
imagi-naþiunea.
Jocurile de limbaj sunt însã multiple; ele nu formeazã un singur limbaj
înglobant, dotat cu un ansamblu de reguli ºi
nu proiecteazã asupra lumii o singurã umbrã
categorialã cum presupunea Kant (Gellner,
1986, p. 30). Altfel spus, ideomaticul existã
ºi doar în aceste condiþii articularea sa cu
universalul devine problematicã. Ea a
cunoscut un surplus de dificultate la noi în
mãsura în care ideomaticul a fost aºezat ca
temei (ºi legitimare) a independenþei,
universalul fiind însã rostul acesteia.
Modernizarea, ca încercare de rezolvare a
acestei tensiuni, a devenit astfel un perpetuu
rãzboi de independenþã, integrarea
europeanã fiind ultima (?) redutã.
ªi ca mizã ºi ca naturã, ideomaticul
pare sã fi suferit însã modificãri substanþiale
în ultima vreme, datoritã în esenþã fenomenelor de mondializare (pe care Adrian
Marino le expediazã, am impresia, cu prea
mare uºurinþã).
La un prim nivel, contextul este tot
mai mult acela al interdependenþei dintre
local ºi global: decalajul nostru devine tot
mai mult ºi problema lor, jalea noastrã va
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deveni cu timpul spaima lor; iar aceasta la
toate nivelele, indiferent de partiþia particularã noi-ei. ªi aceasta pur ºi simplu deoarece, pe termen lung (dar nu foarte lung) e în
joc soarta globalã a omenirii. În acest nou
context, ratarea modernitãþii ne face astfel,
în mod paradoxal, parteneri indispensabili
în gîndirea post-modernitãþii, cãci înapoierea, ca problemã mondialã, cere o expertizã
în care înapoiaþii sunt ºi ei experþi!
Pe de altã parte, jucîndu-ne puþin cu
cuvintele, am putea spune cã a treia realitate a luat-o deja înaintea celui de al
treilea discurs. Sã ne gîndim, de pildã, la
oºenii, maramureºenii sau vrîncenii care
penduleazã între Occident ºi satul lor natal,
uneori stabilindu-se în strãinãtate dar
construindu-ºi în acelaºi timp o casã
fãloasã în þarã. Unde este acasã pentru
aceºti oameni ºi care este identitatea lor?
Ideomaticul ia tot mai mult forma reþelelor,
a cãror extindere poate cãpãta dimensiuni
universale  mai exact globalizate. Se
construiesc lumi particulare, sui generis
ideomatice, dar de-localizate sau în orice
caz proiectîndu-se în spaþiu dupã cu totul
alte reguli, indisociabil legate de dimensiunile planetarizãrii  ºi astfel ale unei
forme de universalizare. Fenomenul a cãpãtat ºi un nume, deocamdatã metaforic:
globalizare. Acestor lumi metise trebuie
sã le corespundã, deci, o gîndire metisã proclamã cu tãrie François Laplantine ºi
Alexis Nouss (1997): metisajul contrazice
exact polaritatea omogen/eterogen. El se
prezintã ca o a treia cale între fuziunea totalizantã a omogenului ºi fragmentarea diferenþiatoare a eterogenului. Metisajul este o
compoziþie ale cãrei elemente componente
îºi pãstreazã integritatea. (Laplantine,
Nouss, op. cit. pp.8-9) Altfel spus ºi
revenind la oile noastre, discursul trebuie sã
se adapteze acestor noi realitãþi, acestor
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schimbãri sociale actuale ºi nu celor ratate
de modernitatea noastrã neîmplinitã
(Corm, 1999). Rãzboiul de independenþã a
luat sfîrºit!
Aceastã nouã gîndire nu este,
deocamdatã, apanajul nimãnui, chiar dacã
jocurile de putere îºi spun, ca pretutindeni,
cuvîntul. Provocarea intelectualã a postmodernitãþii s-ar putea sã fie aceea a unor
globalizãri ale limbajului pentru a da seama
de lumile de-localizate. Aceasta revine la
crearea unor noi jocuri de limbaj, pentru
care opoziþiile local-global, centru-periferie,
etc. nu mai sunt relevante - sau nu mai sunt
în acelaºi fel. Or, în aceastã privinþã, ºi ei ºi
noi suntem, în principiu, la fel de unilateral
competenþi ºi avem în egalã mãsurã nevoie
unii de alþii. Mãcar pentru a aborda mondializãrile de jos, contra-hegemonice,
apare cerinþa epistemologicã de confruntare
a cunoaºterii produse în Vest cu cunoaºterile
locale, în anumite limite chiar tradiþionale  este de pãrere Boaventura de
Sousa Santos (2000).
Post-modernitatea, ºansa de pe urmã
a Românului?
NOTE

de cãtre elitele moderniste, nu avea cum sã se plaseze
(sau sã fie plasat) în perspectiva unei istorii ca
îndepãrtare de origine. Este poate motivul profund ºi
esenþial al valenþei catalitice pe care a avut-o ideologia
originaristã pentru aceste naþiuni.
3
Este, de pildã, explicaþia istoricã pe care o avanseazã
Stahl în privinþa legendelor eroului eponim, care nu
sunt amintirea slãbitã a unui descãlecat, ci produsul
contextului social databil al despãrþirii obºtii
devãlmaºe în spiþe de neam ca principiu de drept
cutumiar, reglementînd o nou repartiþie a proprietãþii ºi
drepturilor în comunitatea sãteascã. Acum ºi de abia
acum va apare legenda eroului eponim ca strãmoº al
spiþelor de neam stabilite de comunitate ºi ca
explicare a acestei noi ordini sociale cutumiare
(Stahl, 1965).
4
Existã, în aceastã privinþã, o subtilã complicitate între
actorii ideologiei primitiviste ºi cei ai ideologiei
originariste. Beneficiarii primitivismului au nevoie în
continuare de imaginea Celuilalt sub-dezvoltat, dupã
cum sugera Françoise Paul-Lévy, pentru a-ºi putea
gîndi ºi consolida propria dezvoltare ºi supremaþie drept care vor favoriza sau chiar impune aceastã
imagine a decalajului. La rîndul lor, naþiunile
construite dupã modelul originarist au nevoie ºi ele de
aceastã imagine a decalajului pentru a putea gîndi ºi
promova schimbarea în propria lor societate, prizonierã
altminteri a împlinirii reiterative a specificului originar
- nevoie ce le va duce la auto-colonizare (Kiossev,
2000).
5
Prin legea unitãþilor sociale, ªcoala Gusti se înscrie
explicit ºi profund într-o perspectivã holistã. Este însã
vorba de un holism elementar ºi ierarhic, în mãsura în
care propune un demers ascendent de la unitãþile
sociale elementare ale comunitãþilor sãteºti, prin
comparaþie, spre unitatea atotcuprinzãtoare a naþiunii.
Aceastã viziune a permis ºi elaborarea unor planuri de
acþiune socialã de jos în sus pornind de la nivelul
satelor.

* lucrarea face parte din proiectul de cercetare al
autorului ca senior fellow in programul NEXUS/Blue
Bird.
Prin discurs naþional românesc înþeleg aici, în mod
generic, orice discurs public al elitelor române,
relevant pentru abordarea naturii ºi problemelor
definitorii ale naþiunii române ca atare ºi în ansamblul
ei. În alt context, mai specific, vorbeam în acelaºi sens
de etnologie difuzã (Mihãilescu, 1999).
2
Voinþa paricidã, întemeiatã într-un sentiment al
istoriei ca îndepãrtare de origine, nu poate fi decît
expresia unui actor social puternic, avînd motive
profunde sã împãrtãºeascã ºi sã impunã acest sentiment
al istoriei: burghezia. În condiþiile micilor naþiuni,
precum România, rolul burgheziei, cvasi-inexistente,
pare sã fi fost luat de punerea în scenã a poporului ca
actor al istoriei. Ori poporul, oricît ar fi fost el idealizat
1
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Mit ºi istorie, memorie ºi uitare
ADRIAN CIOROIANU

S-ar putea spune cã tema majorã a
dezbaterii istoriografice din România anilor
90 a fost cea strîns legatã de mitologizarea/demitologizarea istoriei naþionale;
profesorii Lucian Boia ºi Alexandru Zub au
fost numele cele mai reprezentative ale
acestei provocãri întinse, fãrã nimic ostentativ, atît istoriei ca disciplinã cît ºi, mai
ales, relativ redusei ºi în mod clar foarte
heterogenei comunitãþi istorice autohtone.
Desigur, cineva ar putea avea obiecþii în legãturã cu unul dintre termenii de mai
sus  altfel spus, cu mãsura în care aceastã
complicatã problemã a mitologizãrii ºi
demitologizãrii a nãscut vreodatã o veritabilã dezbatere. De o parte ºi de alta a
baricadei au apãrut, în timp, mai multe
personaje; unele dintre acestea au luat întratît de în serios problema acestei potenþial
ameninþãtoare demitologizãri încît au
prezentat-o ca fiind  nici mai mult, nici mai
puþin  o problemã de lezare a demnitãþii
istoriei naþionale. ªi nu puþini au fost cei
care, cu înfierbîntarea pur declamativã a
patriotismului gonflabil în funcþie de
necesitãþi, au sãrit în apãrarea acelei istorii
naþionale ultragiate. Din acest punct de
vedere, Lucian Boia ºi Sorin Mitu au fost, în
timp, douã dintre þintele preferate.
Pînã la o probã în mod inechivoc
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contrarie, oricine este dator sã creadã în buna
credinþã a tuturor celor implicaþi în aceastã
polemicã. În acest caz, singura întrebare care
se poate pune în mod legitim este în ce
mãsurã societatea româneascã  inclusiv
personalul sectorului istoriografic, cum
spunea în 1998, într-o emisiune TV, o foarte
pateticã profesoarã, adversarã a demersului
demistificator  era pregãtitã, la începutul
anilor 90, pentru lansarea unei astfel de
discuþii. Aceasta este, de fapt, întrebarea la
care se poate rãspunde cel mai lesne: nu era.
Nu era, pentru cã în mod obiectiv nu avea
cum sã fie pregãtitã la doar cîþiva ani de la
ieºirea dintr-un sistem care încurajase (ºi
favorizase în mod clar1) un conformism ºi un
conservatorism istoriografic care, departe de a
fi mãcar camuflate, erau prezentate ca fiind
singurele virtuþi imaginabile ale unui discurs
istoriografic patriotic ºi, mai ales, cu totul ºi
cu totul ºtiinþific.
Poate aceasta este explicaþia manierei
(net dezavantajoase mediului nostru intelectual) în care discuþia a evoluat.
Pe de o parte, cei mai înverºunaþi
contraopinenþi ai demersului demitologizant
au pierdut din vedere una dintre ideile
esenþiale ale lucrãrilor profesorului Boia:
demitologizarea totalã a unei istorii este
practic imposibilã; apoi, demitologizarea
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istoriei  fie ea româneºti sau a oricãrei alte
istorii  este, în sine, perfect echivalentã cu
producerea unei alte mitologii; mai mult,
destructurarea tuturor mitologemelor unei
istorii înseamnã de fapt înlocuirea unei
mitologii cu o alta.
Pe de altã parte, gardienii autoinvestiþi ai demnitãþii istoriei au pierdut din
vedere ºi detaliul, esenþial, cã demitologizarea istoriei româneºti nu înseamnã 
ºi nu poate însemna altceva  decît demistificarea unui anumit tip de discurs istoric, a
unui anumit fel de a scrie istoria. Istoria în
sine  adicã trecutul, aºa cum a fost el  este
intangibil; tot ce se poate pune în discuþie
sînt diversele versiuni ale acestui trecut,
prezentãrile ºi reprezentãrile sale, scrise de
istorici mai mult sau mai puþin influenþaþi la
rîndu-le de o multitudine de factori  de la
propria educaþie la climatul social sau politic
al vremurilor lor. Astfel încît temerea cã,
prin analiza istoriografiei, se aduce atingere
direct istoriei noastre, este cu totul nefondatã. Istoria, cea care a fost, nu mai poate fi
schimbatã  în schimb, versiunile ei scrise
pot fi încã mistificate ºi, evident, demistificate.
Avatarurile memoriei
În climate intelectuale mai maturizate
decît cel românesc, discutarea relaþiei de
aparentã adversitate în care se aflã istoria
presupus obiectivã ºi mitul istoric este dublatã
de discutarea relaþiilor în egalã mãsurã
delicate ce existã între istorie, memorie ºi
uitare; raporturile memoriei  aceastã memorie în acelaºi timp înºelãtoare ºi fidelã,
surprinzãtoare prin succesele sale ºi stînjenitoare prin eºecurile sale, aceastã memorie
salvatoare cîteodatã ºi criminalã alteori ,
relaþiile ei aºadar cu istoria, cu adevãrul ºi
ficþiunea acesteia, este de cel puþin douã

decenii o temã (puþin spus) importantã.
Punctul de plecare al acestei reflecþii
ar putea fi un text pe alocuri premonitoriu al
lui Krysztof Pomian, publicat în anul nepereche 19892; pe aceastã traiectorie imaginarã,
destinaþia s-ar putea gãsi în stricta noastrã
contemporaneitate, în periodicele surprize pe
care, dupã cum se va vedea mai jos, ni le
rezervã mãrturisirile memorialistice (oricît ar
fi ele de fragmentate) ale elitelor comunismului românesc; în orice caz, acest ipotetic
traseu ar trebui sã treacã ºi prin Raportul
Comisiei Gulbenkian asupra reorganizãrii
ºtiinþelor sociale dat publicitãþii în Statele
Unite dupã mijlocul anilor 903, un fel de
diagnostic al evoluþiei recente ºi al direcþiilor
celor mai probabile pe care se presupune cã se
vor înscrie, pe termen mediu, ºtiinþele sociale.
(În parantezã fie spus, cum deja se
poate trage concluzia din cele amintite
anterior, în momentul apariþiei raportului
Gulbenkian ºi a discutãrii lui în seminare
speciale în multe dintre universitãþile occidentale, comunitatea istoricã româneascã era
oricum foarte ocupatã în discutarea patriotismului celor dedicaþi demitologizãrii discursului istoric românesc recent; la fel, în
comparaþie cu scandalul iscat de manualele
apãrute în 1999, în anul 1997, cînd a apãrut
ºi varianta românã a Cãrþii negre a comunismului  care se bucurase de o dramaticã
pe alocuri disputã intelectualã parizianã  a
fost la noi o netulburatã de nimic liniºte )
Mare parte dintre textele la care
trimit (ºi care ridicã la rîndul lor probleme
uneori tangenþiale, alteori contradictorii)
converg asupra ideii cã, vorbind despre
memorie, într-o mãsurã egalã  conºtient sau
nu  este chiar istoria cea care ne preocupã 
anume destinul, prezentul ºi viitorul disciplinei. Sã ai amintiri þine de condiþia umanã;
sã ai istorie, þine de condiþia socialã a fiinþei
umane. Întreaga culturã a umanitãþii este
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fondatã pe memorie  iar istorie este parte
din aceastã culturã. De aici, interogaþia se
dezvoltã firesc: cum ºi ce anume trebuie sã
ne amintim ºi, în acelaºi timp, cum sã
transmitem mai departe aceste amintiri? Este
inevitabil ºi întotdeauna beneficã memoria ºi
filtrarea ei obiectivatã în istorie? Este ea întradevãr necesarã într-o civilizaþie umanã al
cãrei trecut este supraîncãrcat de adversitãþi
ºi de crize? În acest peisaj, nu sînt mai
preferabile realitatea edulcoratã a mitului
sau, pur ºi simplu, uitarea?
În primul rînd, sã încercãm  ajutaþi
de François Bédarida  demarcarea, pe cît
este ea posibilã, a celor doi termeni. Primul
pas, obligatoriu, ar fi surprinderea celor douã
perspective diferite pe care memoria ºi
istoria ni le oferã asupra aceluiaºi item
istoric: în timp ce istoria se situeazã în
exteriorul evenimentului ºi genereazã astfel
o abordare mai cu seamã criticã, memoria
este plasatã chiar în eveniment, îi dã contur
acestuia, îºi gãseºte propria cale chiar în
trena acestei subiectivitãþi subînþelese4.
Memoria intrã în acord ºi devine contemporanã cu ceea ce transmite, în timp ce
istoria încearcã o continuã distanþare, decorticînd evenimentul (este termenul autorului) ºi încercînd sã extragã din el substanþa
unui sens (autorul atrage atenþia în context
asupra dublei acceptãri a acestui ultim
termen: direcþie ºi semnificaþie).
Traiectoriile istoriei ºi memoriei nu
sînt identice, din moment ce acestea sînt
guvernate de cãtre legi diferite, care le conduc
spre scopuri asemãnãtoare, dar niciodatã
identice cu totul: dupã Bédarida, memoria are
drept þel ultim fidelitatea, în timp ce istoria îºi
gãseºte împlinirea în adevãr; pentru istorie,
pericolul este falsul sau minciuna, în timp ce
ameninþarea ce planeazã asupra memoriei
este uitarea.
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Ce uitãm pentru a ne aduce aminte?
Nu este tocmai un paradox faptul cã
disciplina numitã istorie nu se aratã capabilã
sã ofere, pe termen scurt sau mediu, certitudinile pe care pare a le oferi, cu dãrnicie,
memoria. Spre deosebire de istorie, memoria nu agreeazã dubitativul, ºi nici ipoteza.
Memoria noastrã, a fiecãruia dintre noi, este
alcãtuitã preponderent din lucruri aflate mai
presus de îndoialã. În cazul istoriei, situaþia
se complicã: fie ea ºi definitã ca rezultat
sistematizat al memoriilor celor ce alcãtuiesc (simultan, dar ºi succesiv) o colectivitate, istoria este inseparabilã de dubiu, de
variante, de maniere de a o înþelege ºi povesti/transmite mai departe. O corectã
istorie nu se poate despãrþi de semnul întrebãrii, ca ºi de perpetua deschidere cãtre o
altã posibilã interpretare.
Ori, nu toþi cei ce, într-un fel sau
altul, intrã în contact cu disciplina numitã
istorie agreeazã ºi aceastã limitã a ei.
Acestora, mitificarea le oferã un sentiment
de siguranþã confortabilã pe care nimic
altceva nu-l poate aduce. În aceste cazuri,
într-o istorie vãzutã cã un fir roºu, cu un
început ºi un sfîrºit lesne reperabile, în
aceastã istorie bine ºi univoc direcþionatã,
care se autoreclamã ca fiind singura formã
corectã de aglutinare a memoriei colective,
acea uitare despre care vorbeºte Bédarida,
pur ºi simplu, nu existã. Sã ne gîndim, ca
exemplu, la acea Românie construitã
ideologic la începutul anilor 80, avînd drept
moment al naºterii  fãrã nici un dubiu
permis  statul dac al lui Burebista, iar
maturizarea deplinã ºi glorioasã se afla în 
ºi numai în  regimul Ceauºescu. Într-o
astfel de istorie anexatã ideologiei partidului
unic, uitarea este un termen impropriu  din
simplul motiv cã cei ce aparent uitã un
eveniment sau un personaj istoric nu fac
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altceva decît sã punã în loc o altã realitate,
care sã obnubileze aceastã uitare programatã5.
Toate regimurile totalitare ale
secolului XX au avut, inevitabil, probleme
cu memoria popoarelor pe care le-au condus. În privinþa istoriei, uniformizarea a
mers mult mai repede: printr-o simplã
dispoziþie politicã, istoria  ca disciplinã
ºcolarã  a devenit parte din domeniul de
referinþã al ministerelor adevãrului apãrute, în umbra stelei roºii, peste tot în
Europa de Est. În cazul românesc, legea
învãþãmîntului din 3 august 1948 este un
veritabil punct de reper în aceastã privinþã;
este surprinzãtor cum toþi adversarii din
anul 1999 ai principiului manualelor opþionale (un exemplu de contestaþie care a fost
eminamente politic, nicidecum ºtiinþific)
au pierdut din vedere cã tocmai acest august
1948 a fost, în sistemul nostru de învãþãmînt, momentul naºterii  protejate politic,
se înþelege  manualului unic de istorie.
Omul nou, cel dorit prin legi de factura
acesteia, trebuia sã fie purtãtorul unei
memorii abreviate, selecþionate, purificate.
În fond, odatã cu Mihail Roller (spiritul
rector al manualelor unice de Istoria RPR
apãrute dupã 1948), istoria nu fãcea altceva
decît sã se repete, într-o manierã tragicã.
Tzvetan Todorov oferea undeva un exemplu
îndepãrtat (dar nu cel mai îndepãrtat posibil)
ºi, totuºi, foarte asemãnãtor: la începutul
secolului al XV-lea, împãratul aztec Itzcoatl
a ordonat distrugerea tuturor urmelor  fie
ele stele sau altfel de înscrisuri  provenind
din trecut, în dorinþa de a recompune  peste
aceastã uitare forþatã  o tradiþie dupã bunul
sãu plac6. Sau, mai corect spus, propria sa
tradiþie. Nimeni nu ne va putea convinge de
faptul cã viitorii conducãtori comuniºti ai
Europei de est ar fi fost admiratori al lui
Itzcoatl; ºi totuºi, în 1948 anumiþi respon-

sabili edilitari maghiari au avut ideea progresistã (din fericire, niciodatã materializatã în totalitate) de a ºterge cariatidele
vechilor clãdiri din Budapesta, în timp ce
omologii lor români se pregãteau sã ascundã
sub un strat de vopsea republicanã marea
frescã a Athéné-ului din Bucureºti, cea care
trimitea inclusiv la regii unui trecut reacþionar pe care noua memorie comunistã era
foarte dornicã sã-l uite.
Mitificarea propriei istorii (prin
inventarea unei memorii oficiale, singura
cu drept de existenþã în cetate) a fost una
dintre ocupaþiile predilecte ale regimului
comunist românesc. Este surprinzãtor astãzi
sã vedem trezirea parþialã dar oricum tîrzie a
elitei comuniste, începutã spre sfîrºitul
anilor 50 ºi continuatã dupã începutul
anilor 60, prin relativul efort de investigare
a poncifelor acestei false memorii de partid.
Abia atunci comisii special constituite
reluau legãtura cu documentele trecutului
recent sau cu cei ce trãiserã anumite perioade cu valoare de reper: precum activismul
sindicalist al anilor 30, lovitura de stat de la
23 august 1944, procesul Pãtrãºcanu etc.
Dupã un deceniu ºi mai bine de complacere
într-o falsã memorie ºi într-o istorie mitologizatã în exces, comuniºtii îºi puneau problema propriei lor istorii; inutil de spus cã
tot acest efort s-a canalizat pe direcþii foarte
selective iar rezultatele au rãmas mereu cu
statut de secret politic. Mai mult, dupã
mijlocul anilor 70 Ceauºescu va repudia
deschis aceastã curiozitate faþã de istoria
propriei miºcãri; parte din bulgãrele de
zãpadã al cultului personalitãþii, o nouã 
dar la fel de falsã  memorie urma sã fie
creatã, ce-l plasa pe Ceauºescu în centrul a
tot ceea ce fusese vreodatã important în
viaþa de partid. Cum spuneam, cu cît acest
bulgãre de zãpadã cãpãta dimensiuni tot mai
exotice, cu atît creºtea ºi pata albã din
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istoria þãri, de la Alexandru Ioan Cuza la
Congresul IX al PCR7.
Douã posibile replici se pot da unei
astfel de demonstraþii. În primul rînd, premeditarea uitãrii nu a apãrut odatã cu
totalitarismele; în încercarea de definire a
naþiunii, din 1882, a lui Ernest Renan se aflã
o frazã de la care plecînd Benedict
Anderson repune în discuþie relaþia subtilã
dintre comunitatea naþionalã ºi datoria
uitãrii: ( ) esenþa unei naþiuni este ca toþi
indivizii sã aibã multe lucruri în comun ºi în
acelaºi timp ca toþi sã fi uitat o mulþime de
lucruri 8  spunea frumos Renan, în
momentul de apogeu al naþionalismului
romantic. Aºadar, datoria de a uita ar putea
face parte dintre calitãþile unui patriot
respectabil; altfel spus, existã o memorie
necesarã dar ºi una ce trebuie, mai curînd,
abandonatã în numele binelui comun.
În al doilea rînd, existã o experienþã
cu mult mai apropiatã nouã: istoria
comunismului. Stephane Courtois avea
propria sa explicaþie, nu atît de metaforicã
pe cît pare (ºi repede clasicizata Carte
neagrã a comunismului, coordonatã de el
cîþiva ani mai tîrziu, avea sã-i aducã într-un
fel confirmarea): în istoria regimurilor comuniste, tocmai colapsul memoriei ce încã
valorizeazã aceastã utopie va conduce la
adevãrata naºtere a istoriei sale9. La cîþiva
ani avea sã vinã ºi confirmarea: mai întîi
prin atacurile stîrnite de apariþia, în toamna
anului 1996, a cãrþii Les Aveaux des
archives. Prague  Paris  Prague (19481968) semnatã de istoricul ceh (refugiat la
Paris) Karel Bartosek, volum ce (re)lua în
discuþie controlul moscovit constant sub
care s-a aflat partidul comunist francez, în
paralele cu unele surprize arhivistice de
ultimã orã legate de cîteva dintre figurile
sacre ale PCF. Atacurile (venite în principal
din partea stîngii franceze) au fost atît de
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dure10, încît o bunã parte dintre cei mai importanþi istorici ai Franþei contemporane (J.-P.
Azéma, Fr. Bédarida, P. Broué, M. Lazar, St.
Courtois, P. Milza, H. Rousso, N. Weth º.a.)
au considerat necesar sã vinã în ajutorul lui
Bartosek, printr-un manifest de solidarizare al
cãrui al treilea paragraf ne ajutã sã constatãm,
cu o oarecare uºurare, cã probleme cu propria
memorie au ºi alþii, nu numai românii: Noi
refuzãm cu hotãrîre  spune manifestul proBartosek  ideea dupã care anumite dintre
lucrãrile noastre (precum cea a lui Bartosek,
n. A.C.) n-ar avea drept de existenþã din
motivul cã ele ar repune în discuþie miturile
fondatoare ale trecutului Franþei ºi ar favoriza extrema dreaptã. Aceste argumente evocã
o perioadã revolutã în care existau adevãruri
care nu puteau fi spuse11. Repet, aceste
rînduri erau scrise în Franþa anului 1996.
Aºadar, chiar dacã este riscant sã
apropiem în identificare situaþii din medii
intelectuale, politice ºi sociale ce cu greu pot
fi comparate, putem spune mãcar cã mitologemele istoriei nu sînt nicidecum un monopol
românesc. Cã provocarea aruncatã la adresa
lor este  mai bine spus rãmîne  o preocupare
prioritarã a istoricului atent la onestitatea
demersului sãu cotidian.
Cu siguranþã, istoria ca disciplinã
ºtiinþificã va supravieþui acestei confruntãri,
niciodatã egalã, cu memoria prea des
mitologizatoare. Cum ºi sub ce formã va
supravieþui, vom vedea; oricum, sîntem datori
sã facem cu optimism supoziþiile noastre,
deoarece  ºi aceastã frazã a lui Pomian poate
fi un final dãtãtor de speranþe  în istorie,
edificiu niciodatã desãvîrºit, nu demontãm
vechile schele decît pentru a instala, fãrã
întîrziere, altele noi.
(din volumul Focul ascuns în piatrã. Despre
istorie, memorie ºi alte produse de lux, în
pregãtire pentru Editura Polirom)
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NOTE
Impozanta serie Istoria militarã a poporului român,
ajunsã în 1989 la volumul VI, este un bun exemplu. Un
efort de concepþie considerabil, o echipã în care apar ºi
nume respectabile, un efort material major - toate au
fost fãcute în virtutea unei lucrãri care, în multe dintre
pãrþile sale, rãmîne un bun instrument de lucru. I.m.p.r.
este, de fapt, o istorie a românilor mulatã pe ceea ce
francezii numesc histoire  bataille, cu unele capitole,
în opinia mea, realmente bine fãcute; ori, cu toate
acestea, orice idee de noutate a seriei a fost practic
anulatã din start de un titlu mai mult decît inabil ales
(de cãtre Ilie Ceauºescu, coordonatorul formal ºi
protectorul informal al proiectului) ºi de cãtre scopul
final al volumelor: la sfîrºitul anilor 80, peste tot în
lume (inclusiv în þãrile Europei estice, în frunte cu
URSS!) acest gen de histoire - bataille deja era cu mult
prea perimat pentru a mai gãsi ºi alþi suporteri în afara
conformiºtilor de profesie.
2
Krysztof Pomian, Histoire et fiction, în Le Débat,
nr.54, 1989.
3
*** Open the Social Science. Report of the
Gulbenkian Commission on the Restructuring of the
Social Sciences, Stanford University Press, 1996
4
François Bédarida, La mémoire contre lhistoire, în
Esprit, nr. 193, 1993, p. 5.
5
O foarte interesantã trãsãturã comunã a discursului
public de nuanþã istoricã din anii 70 ºi 80 (discurs în
care înscriu de la manualele de istorie pentru liceu pînã
la studiile din revista Anale de istorie, editatã de
Institutul de istorie a PCR) a fost tot mai clara patã
albã creatã între Alexandru Ioan Cuza ºi Nicolae
Ceauºescu; aproape toþi cei aflaþi, strict cronologic,
între cei doi au fost victimele acestei uitãri programate,
peste care se începuse cu fermitate suprapunerea unei
realitãþi fabricate ad hoc.
6
Tzvetan Todorov, La mémoire et ses abus, în Esprit,
nr.193, 1993, p. 34.
7
Un bun exemplu îl constituie surprizele repetate ale
lui Corneliu Mãnescu  unul dintre personajele cele
mai luminate ale Pantheonului comunist românesc - la
aflarea unor detalii, altfel minore, din istoria realã a
propriului partid  v. Convorbiri neterminate. Corneliu
Mãnescu în dialog cu Lavinia Betea, Polirom, 2001.
8
Benedict Anderson, Comunitãþi imaginate. Reflecþii
asupra originii ºi rãspîndirii naþionalismului, Ed.
Integral, Bucureºti, 2000, p. 183.
9
Stephane Courtois  Archives du communisme: mort
dune mémoire, naissance dune histoire, în Le
Débat, nr. 77, 1993.
10
De exemplu, articolul net depreciativ Lhistoire à
lestomac semnat de Alexandre Adler în Le Monde,
15 noiembrie 1996.
11
Vezi articolul cu 19 semnãturi Pour Karel Bartosek,
în Le Monde, 24 noiembrie 1996.
1
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Mitologii spontane
la sfârºit de mileniu
ANDI MIHALACHE

Graþie capacitãþii sale de a spune
altceva ºi mai mult decât faptul pe care îl
ascunde, secretul a fost, dintotdeauna, obiectul unei fascinaþii irepresibile. Îl descriem
apelând la cele trei componente ale sale: informaþia, disimularea ei ºi relaþia cu altcineva,
originatã în aceastã disimulare1. De aceea, nu
poate fi conceput ca fiind pur ºi simplu separat de sfera publicã ci în permanent contact, în
continuã opoziþie cu ea. Rememorând rolul pe
care secretul l-a jucat în funcþionarea societãþilor comuniste, ne vom apropia, poate mai
mult, prezentul nostru de altãdatã.
Întâlnirea dintre partidul comunist ºi
categoria secretului avea loc la nivel organizaþional, o datã cu trecerea acestuia în ilegalitate (1924). Revenit în viaþa politicã dupã 23
august 1944, el pãstra ºi punea la lucru, în
noile condiþii, practica atât de eficientã a conspirativitãþii. Coroboratã cu ideologia totalitarã, aceastã tehnicã de rãmânere la putere a
avut ocazia sã participe la restructurarea
tuturor sferelor de activitate. Altfel spus, a
existat tendinþa sistemicã de a impune
secretul de stat ca formã tipicã a secretului2.
Vorbim de un mit al dosarelor Securitãþii fie ºi pentru a recunoaºte cã, în zilele
noastre, obiectele au devenit mult mai complexe decât comportamentul uman raportat la
ele3. Spre deosebire de cele funcþionale, care
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existã doar în actualitate, epuizându-se în
folosire, obiectele vechi trec drept autentice, capabile sã fixeze în memorie o fiinþã
anterioarã, aidoma portretelor de familie.
Dacã obiectul funcþional este eficace, cel
mitologic este împlinit. El semnificã evenimentul încheiat, naºterea lucrurilor. Ca obiect
vechi, dosarul de Securitate apare, astfel,
drept mit al originii4. Cãci oricare ne-ar fi data
naºterii, perioada comunistã este un moment
de referinþã în toate biografiile celor trãitori în
secolul XX. Vreme îndelungatã, individualitatea obiºnuitã  cea de jos ºi a tuturor  a
rãmas în afara descrierii. Sã fii privit,
observat, sã se discute despre tine în mod
amãnunþit, sã fii urmãrit zilnic de un sistem
scriptic neobosit era un privilegiu. Procedeele
disciplinare ale Securitãþii rãsturnau acest
raport. Coborau pragul individualitãþii
descriptibile ºi fãceau din aceastã descriere un
mijloc de control, o metodã de dominaþie. Nu
mai avem de-a face cu mãrturii pentru o
memorie viitoare ci, mai degrabã, cu
documente compromiþãtoare pentru o eventualã utilizare5. Cu tot cortegiul lui de tehnici
documentare dosarul de Securitate fãcea din
fiecare individ un caz, subiectul unei
investigaþii perseverente ºi suportul unei noi
modalitãþi de putere. Cazul nu mai era un
ansamblu de circumstanþe care definea un act
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ºi care putea modifica aplicarea unei reguli ci
însuºi individul, aºa cum era el evaluat, modelat, remodelat, clasificat, exclus. Pe mãsurã
ce supravegherea Securitãþii era mai discretã
ºi mai funcþionalã, cei asupra cãrora ea se
exercita tindeau sã fie tot mai puternic
individualizaþi ca efecte ºi ca obiecte ale
puterii6.
Ne gândim prea puþin la producerea
modalitãþilor de lecturã prin înseºi textele
respective. Or, ºtim prea bine cã fiecare
document din arhivã inventeazã, prin felul în
care a fost scris, un cititor fictiv pe care îl
convoacã. Iar o discuþie asupra dosarelor ar
presupune analiza manierei inchizitoriale în
care ele au fost întocmite. O datã acuzat,
subiectul era ºi vinovat, anchetatorilor revenindu-le numai misiunea de a stabili cuantumul culpei. În acest ritual de producere a
adevãrului, suferinþa calculatã a torturii era o
metodã de a completa demonstraþia desemnând, deopotrivã, actul instrucþiei ºi al
ispãºirii7. Nu erai suspectat fãrã motiv, deci
meritai, oricum, o sancþiune. Un început de
suspiciune provoca un început de pedeapsã.
Diversele componente ale dosarului nu
constituiau, luate în parte, niºte elemente
neutre. Fiecare indiciu adãuga un grad de
vinovãþie în plus.
Securitatea îºi controla informatorii
tocmai datoritã faptului cã ºtia multe despre
ei: a deþine secretul cuiva însemna sã pretinzi
o declaraþie. Acceptând, alternativ, postura de
urmãritori ºi de urmãriþi, delatorii participau
la secret spre a participa, mimetic, la putere.
Pãstrarea diferitelor informaþii în circuit
închis era ºi o formã de sociabilitate, de încurajare a unor mici comunitãþi care trãiau din
satisfacþia psihologicã a posedãrii unor taine
dar ºi din teama divulgãrii lor. Dacã s-ar fi
ºtiut chiar orice, s-ar fi irosit acea forþã
discretã a menþinerii ordinii care este resemnarea. Pânã la urmã, secretul ajungea un

factor de seamã al stabilitãþii sociale, dând
organelor represive posibilitatea de a arbitra
relaþiile interpersonale. De altfel, homo
caragialensis nu se exprima deschis, preferând un mediator omnipotent, chemat sã îi
rezolve problemele8. Denunþând, nu fãcea
nimic concret, cerea sã i se facã9. Dosarul
acþiona în locul sãu, era o rãzbunare prin
procurã. Prin anonimã, delatorul se sustrãgea
de la responsabilitatea afirmaþiilor lui,
trecând-o pe seama pseudonimului (Marcu,
Bucur, Mircea etc.). Paradoxul anonimei
constã în faptul cã aceastã manevrã substitutivã e menitã sã dea impresia unui plus de
obiectivitate, sã joace rolul unei instanþe
impersonale. Anonima ascunde ca sã
dovedeascã10.
Rândurile de mai sus nu au urmãrit,
neapãrat, natura opresivã a regimului comunist. Au rezumat, mai curând, puncte nevralgice care, dupã 1989, au fãcut atât de dificilã
descifrarea acelor documente, trezind vii
controverse, nu mai puþine fabulaþii. Mai ales
cã anii 90 consacrau un festival al puterii de
a dezvãlui, în care zvonurile despre Revoluþie
ºi amãnuntele picante din trecutul unor
demnitari au ocupat primele locuri la bursa
neagrã a informaþiei. Dezbaterile s-au concentrat asupra distrugerii unor dosare certificând,
involuntar, un automatism comportamental al
secretului: acela de a face trecutã chiar ºi
modalitatea în care a fost secret11. Situândune în discursul sãu, ne grãbim sã vorbim de
fosta Securitate care, prezentatã în public
drept revolutã, poate funcþiona mai departe,
nestingheritã12.
La sfârºit de mileniu, când se lasã
vizitaþi de fantasme, oamenii inventariazã
lucrurile cu ajutorul cãrora construiesc universuri paralele. Unii vãd în dosarul de Securitate minciuna cu majusculã, alþii localizeazã
în el negânditul, toate lucrurile aºa cum sunt,
la origini, înainte de a ne fi arãtate ºi a deveni
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imagini. Se cautã un cititor model care, smuls
din existenþa lui obiºnuitã, s-ar distanþa faþã
de lucruri, vãzându-le în adevãrata lor esenþã.
Sus-numitul personaj nefiind încã gãsit,
miraculosul este rezultatul evoluþiei cãtre
fabulã a unor intuiþii altfel necomunicabile13.
Irealitatea subiectului devine, pentru omul
de rând, simbol sau alegorie, reprezentare a
unor situaþii la care participã, fãrã a le
înþelege14. Din declaraþiile celor acuzaþi cã au
fãcut poliþie politicã descoperim, stupefiaþi,
cã am fost, fãrã sã ºtim, un popor de disidenþi.
Nimeni nu a colaborat, toate semnãturile au
fost formale. Atât negaþia cât ºi minciuna
militantã sunt practici simplificatoare: prima
explicã ºi înglobeazã definiþiile deviante ale
realitãþii prin concepte derivate din universul
dominant15; cea de a doua clasificã,
generalizeazã, sintetizeazã, ca vedere de
ansamblu, dincolo de amãnuntul accidental,
dând imaginii pregnanþã, relief16. Dar ambele
instituie un discurs nihilist, ca reacþie de
apãrare a unei societãþi închise, ameninþate ºi
dornice sã pãstreze vechile stãri de lucruri17.
De la caz la caz, istoria este omagiatã
ca ºtiinþã sau acceptatã ca sumã de enunþuri
plauzibile. Raportatã însã la dosarele Securitãþii, ea nu mai este luatã drept convergenþã
a opþiunilor pe care indivizii le exprimã
pentru a-ºi defini experienþele colective, ci
drept proprietate privatã a celor care o
interpreteazã. Mari admiratori ai istoriei de
almanah, românii se lasã convinºi  sub
pretextul semnalãrii, la nesfârºit, a viciilor de
metodã  cã adevãrul este undeva la mijloc,
adicã pe nicãieri. Inflaþia de observaþii ºi
detalii dã realitãþii aspecte halucinante18.
Afiºat în fascinaþia vizibilitãþii depline,
dosarul îºi pierde realitatea: se hiperrealizeazã, se resoarbe ca obiect în propria-i
imagine19. Cerându-se o amnistiere moralã a
tuturor se merge de fapt spre asimilarea
exonerãrii cu nevinovãþia. Fantasticul se
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manifestã aici în ipostaza unei crize a ideii de
cauzalitate20/legalitate, într-o subversiune
integralã a normelor realitãþii.
Modul de a înþelege dosarele indicã o
schemã aproape autoritarã de prezumþie a
unei lumi. Este o lume arbitrarã, luând locul
celei comune, o lume cu spaime din alte
timpuri, în care sumele rotunde nu aduc satisfacþia unor împliniri ci angoasa unui posibil
cataclism (cutremur, eclipse, foamete, falimentul unor bãnci etc.). Doar marile catastrofe colective anuleazã identitãþile labile,
sub presiunea lor regãsindu-se solidaritatea
atavicã a instinctelor tribale21. Românii au
pasiunea evenimentului decisiv, cãzut din cer
ºi îl aºteaptã trãncãnind22, dând impresia cã
permanent se întâmplã ceva ieºit din comun,
epocal, fãrã a se petrece, în fond, nimic.
Negãsind stabilitatea mult doritã într-o legislaþie mereu modificatã, ei cautã, în pasiunea
lor pentru sfârºituri, un sentiment al definitivului de negãsit în altã parte. Dezinteresul
faþã de libertãþi se converteºte, ca simulacru
de civism, în teama de anarhie. De aceea, o
istorie naþionalã cititã sub imperiul extincþiei,
al dezastrului ultim, salutã mereu supravieþuirea noastrã în varianta continuitãþii statale.
Prin simpatie, longevitatea unor
instituþii de stat cum ar fi serviciile secrete
trece drept mare performanþã, devenind
metonimia unui concept mai amplu, fiinþa
neamului  singura formã de solidaritate
civilã acceptatã la noi. Pe fundalul crizei de
încredere ºi al ineficienþei generalizate, secretul, uºor de conservat ca atare, aduce autoritãþilor care îl apãrã un plus prestigiu. O societate tradiþionalã trãind sub ameninþare voalatã
a decesului sãu este ostilã secretului privat,
expus de altfel cu obstinaþie în toate ziarele,
dar extrem de îndatoratã oficializãrii lui ca
secret de stat. Protejarea celui dintâi ºi dezintegrarea celui din urmã stau sub semnul pericolului public (M. Eliade) ºi incendiazã o
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situaþie deja încordatã, ca încãlcãri de tabuuri, ca surse de nenoroc. Pãstrãm o concepþie
patrimonialã asupra secretului, bun de
transmis, ca raritate ºi ca obiect de preþ,
generaþiilor viitoare. E o impietate sã îl
divulgi. Valoarea lui creºte o datã cu trecerea
timpului ºi trezeºte pasiuni de colecþionar, la
fel ca antichitãþile sau vinul vechi. Confirmãm, prin urmare, o mitologie spontanã care
susþine cã omul s-ar prelungi în obiecte sau ºiar supravieþui sieºi în ele23. Larga audienþã de
care se bucurã ideea tezaurizãrii documentelor de arhivã nu traduce aprecierea importanþei lor ci teama superstiþioasã, reticenþele
unei culturi populare, esenþialmente oralã,
faþã de actul scris sau tipãrit. De altfel, chiar ºi
în practica religioasã ortodoxã, oralitatea controleazã sever ritul ºi devoþiunea: Dumnezeu
este imaginat ca vorbind oamenilor, nu
scriindu-le. Spre deosebire de vorbirea care
unificã prin sunet ºi ascultare, adunã laolaltã,
creeazã comuniune, citirea este un gest
solitar, o retragere din contextul social
(Walter J. Ong). Universul literelor nu a putut
fi domesticit prin alfabetizarea la seral,
rãmânând un tãrâm mirabil, de ocolit sau de
lãsat la latitudinea celor care se pricep.
Fetiºizãm cu uºurinþã ceea ce nu ne stã la
îndemânã. Nu întâmplãtor, cuvântul secret are
la origini latinescul secerno, deci operaþia de
cernere, de separare a comestibilului de
necomestibil, a acceptabilului de neacceptabil. Dosarele Securitãþii trebuiesc ocolite
deci, cu pioºenie, ºi redeschise cel mult
nostalgic, aidoma lãzii de zestre a bunicii.
Secretul lor este substitutul laicizat al unui
sentiment, cam trecut, al sacrului. Se crede cã
administrarea lui ar presupune competenþe
speciale, redefinirea unui corpus de cunoºtinþe în termeni confidenþiali ºi o conduitã
aparte. Securistul care, pânã nu de mult,
garanta neamestecul cetãþenilor în treburile
propriei þãri, este redescoperit ca om de bine,

ca tehnocrat: cel care riscã pentru ca noi sã
fim în siguranþã, care deþine adevãrul ºi îl
suportã în locul nostru. Între noi ºi el subzista
deci o relaþie de reprezentare, uzurpatã acum
de accesul civililor la dosare. Din lipsã de
eroi se apeleazã la mituri care, graþie funcþiei
lor nomice, apropie contradicþiile spre a le
depãºi în numele nevoii de certitudini: securistul cel rãu, în general de altã etnie, responsabil pentru toate abuzurile trecutului;
securistul cel bun, luptãtor contra duºmanilor
interni ºi externi; Securitatea pactizând cu
poporul în decembrie 1989 etc. Deprinºi cu
ideea cã succesele sunt colective ºi numai
erorile personale, vigilenþa cu accente punitive a unei instituþii, Securitatea, pare legitimã, patrioticã, vina revenind, aleatoriu, individului, informator în cazul de faþã. În spirit
oximoronic, caragialesc, aprobãm delaþiunea
dar îi dezaprobãm pe delatori. Ca sã dorim cu
adevãrat transparenþa ar trebui sã fim siguri cã
am încetat sã fim fascinaþi de secretul
celuilalt. Greu de spus, cãci o exageratã
absenþã a suspansului frustreazã imaginarul.
Forþa unui secret constã în a fi permanent
anunþat, însã niciodatã enunþat24. Interdicþia
asupra unei informaþii mai dã ºi astãzi iluzia
puterii, structurând acele zone incerte unde se
dilueazã în mod naiv veleitãþile unor birocraþi.
Secretul nu mai provine din extrema distanþã.
Dimpotrivã, o creeazã dându-i aspectul celei
mai mari proximitãþi. Numai cã aceastã
practicã nu este eficientã decât cu condiþia sã
ascunzi faptul cã ascunzi25. Sã pãstrezi un
secret înseamnã sã te prefaci cã nu îl deþii,
înmulþind semnele unei transparenþe perfecte,
sã oferi privirilor aparenþa înºelãtoare a unei
comportãri pe de-a-ntregul descifrabile. Deºi
existã o lege care dã posibilitatea de a ne
consulta dosarul, limitele ei, numeroasele
pertractãri ºi protocoale între SRI ºi CNSAS
se circumscriu unor deprinderi inerente
economiilor de dar. Cu toate cã dreptul este,
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nominal, de partea cetãþeanului, dreptatea se
aflã încã în posesia serviciilor secrete.
Asimetria acestei relaþii de putere trebuie
recunoscutã simbolic prin conferirea unui dar,
a unei concesii cãtre cel puternic, care asigurã
un echilibru mai just al raporturilor dintre
pãrþi26. Astfel, o mãsurã liberalã, aºa cum era,
în proiect, iniþiativa lui Ticu Dumitrescu, este
secondatã de alte ajustãri, aparent într-un alt
registru  legea secretului de stat, de exemplu
 care relativizeazã a la longue, efectele
demersului originar. Darul îndatoreazã, este o
tehnicã socialã prin care deþinãtorul puterii se
vede constrâns sã cedeze mãcar o parte din ea,
sã o transmitã ºi sã o investeascã sub formã de
servicii27: în situaþia de faþã, mai multã
disponibilitate pentru transferul dosarelor
cãtre Consiliu.
Publicarea listelor cu informatori este
însã precedatã de un vacarm organizat, care
depreciazã aprioric gestul cu pricina, încercând sã pãstreze tãcerile noastre ca tãceri de
stat. CNSAS a fost asociat pânã la confuzie cu
excesul de uimire, cu tot felul de dezvãluiri.
Or, existenþa Consiliului nu presupune decât o
reprezentare constatativã, nu doctrinarã a
realitãþii. Nu demascã, mai curând numeºte,
aduce la cunoºtinþã. Nu este un instrument
destinat descifrãrii unor adevãruri inaccesibile ci, mai degrabã, o anumitã manierã de a
dispune adevãrul deja dobândit, de a-l
prezenta în aºa fel încât el sã se dezvãluie în
mod sistematic. Divulgarea foºtilor colaboratori ai Securitãþii nu este un scop în sine. Nu
se doreºte distrugerea unor oameni, aºa cum
de atâtea ori s-a spus, se intenþioneazã
instituirea unei morale minime, a unui fairplay elementar. Secretizarea acelor dosare nu
poate ajuta concilierii atâta vreme cât însãºi
existenþa lor nutreºte multiple suspiciuni.
Inexistenþa unor prevederi cu caracter ostracizant  consideratã o slãbiciune fundamentalã a legii de Ticu Dumitrescu  asigurã,
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totuºi, o evidentã încãrcãturã eticã chiar prin
invitaþia la mãrturisire voluntarã pe care o
conþine. Dar se pare cã aceastã confesiune cu
iz de penitenþã devine odioasã nu atât ca
autodenunþare cât mai ales ca invitaþie la
reciprocitate.
Din pãcate, imaginea CNSAS nu e
rezultatul propriei activitãþi de reprezentare,
ci produsul unui univers mediatic în care
informaþia a fost demult înlocuitã de comunicare. Prima prezenta problemele publice ca
atare, în generalitatea ºi exterioritatea lor. Cea
de a doua vrea ca acestea sã fie împãrtãºite de
fiecare individ în parte. Ea dramatizeazã, face
apel la sentimente, abordeazã chestiunea
dosarelor prin amãnunte deseori neînsemnate,
dar cu care se poate identifica oricine. Mai
ales cã, în sensibilitatea româneascã, simþul
dreptãþii este serios obturat de simpatia pentru
cel mai slab, persecutat, trecut pe lista
informatorilor în cazul nostru. Ca rezolvare
mitologicã a unei faze naive a imaginarului,
responsabilii CNSAS sunt chemaþi în faþa
naþiunii pentru a spune la ce bun?, pentru a
proba o funcþionalitate continuã ºi vizibilã a
activitãþii lor. Vizionãm talk-show-uri nu
pentru a ne clarifica vreo nelãmurire ci pentru
a ne îndreptãþi prejudecãþile. Exodul semnificaþiilor de la o dezbatere la alta nuanþeazã
adevãrul pânã la disoluþie, fluidizeazã valorile
ºi forþeazã invitaþii la enunþuri care, a doua zi,
pot genera propria negare. Importanþa CNSASului nu a fost licitatã cu prea multe argumente,
dezvoltându-se, în schimb, o tehnologie a
reproºului bãºcãlios. Toatã lumea se pricepe,
fiecare îºi aminteºte cã i s-a întâmplat ºi lui.
Rezultã, din toate astea, delirul inferenþial ºi
mistica lui care va sã zicã. Televiziunea are
ambiþia de a surprinde instantaneul, de a implica auditoriul, de a ºterge frontierele dintre
sfera privatã ºi cea publicã. Iar modalitãþile
imaginarului urmeazã fidel modalitãþile evoluþiei tehnologice. Mitul participãrii directe ºi
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receptarea indulgentã a opiniei fiecãruia
confirmã, în acest fel, o închidere a reprezentãrii. Spectatorul show-urilor televizate se
aflã în centru, în vreme ce spectacolul îl
înconjoarã. Familiarizaþi sau nu cu dosarele
Securitãþii, privirea noastrã nu mai e purã, nu
mai poate sã se abstragã din totalitatea
mediului sensibil. Spectatorul investit nu mai
poate sã îºi constituie spectacolul, sã ºi-l ofere
ca obiect. Nu mai e vorba de spectator, nici de
spectacol, ci de carnaval28. Elucidarea unui
trecut atât de prezent nu se mai întemeiazã pe
încredere ºi pe delegarea sarcinii de a verifica,
acordatã CNSAS. Noþiunea de verificare
neputând fi disociatã de cei însãrcinaþi sã
verifice, o datã trezitã neîncrederea în ei sunt
puse la îndoialã ºi informaþiile pe care le
furnizeazã. Totul reducându-se la analogii
vizuale, gestionarea unei funcþii anume este
excedatã de impresia pe care o lasã deþinãtorul ei la primele interviuri. E o meteahnã
veche, ivitã din credinþa cã e mai profitabil sã
desãvârºeºti persoana conducãtorilor vorbindu-le despre virtus decât sã consolidezi
instituþii, discutând despre potestas29. Într-un
timp al bãtrânilor prin experienþã, dar puþin
dispuºi sã iasã din propriul regim de adevãr,
competenþele tinerilor din Consiliu sunt vehement contestate. Deficitul de trecut poate fi
anihilat, spun unii, numai de cei care au trãit
comunismul ca experienþã a maturitãþii. Criteriile de departajare nefiind deocamdatã
clarificate, vârsta are întâietate acolo unde
ierarhia lasã loc echivocului.
Discursul oficial din ultimele luni
vesteºte împlinirea vremurilor, reconcilierea
generalã, reconstrucþia încrederii în noi
înºine. O datã cu momentul dreptãþii din
urmã, al mult invocatei justiþii sociale, suferinþele de odinioarã, inclusiv comunismul, nu
mai par de prisos, dobândind un sens expiator.
Paradoxal, prezentul ajunge sã legitimeze
trecutul. Pe motiv cã tulburã vraja insulei,

cercetarea dosarelor Securitãþii intrã în crizã
de sens. Este privitã ca proiect elitist, ca
patologie a unor intelectuali care trãiesc dupã
alte reguli decât cele ale majoritãþii30.
Resimþim absenþa unei culturi comune, a
unor valori unanim împãrtãºite, fie ºi în
varianta modelelor vulgarizate, negociate
între nivelele superioare ºi cele inferioare ale
societãþii31. Brusc, se descoperã cã este moral
doar ceea ce este util ºi se insistã nu atât pe
opoziþia din secretizarea ºi desecretizarea
dosarelor cât mai ales pe antiteza dintre cea
din urmã operaþiune ºi costurile pe care ea le
implicã. Valoarea cândva creºtinã a sãrãciei
este reconvertitã în formula laicizatã a
austeritãþii. Din atâtea antinomii posibile a
fost preferatã cea dintre coºul zilnic ºi
opulentul CNSAS. Dupã cum bine s-a
remarcat, în lumea caragialianã, nu se prea
mãnâncã, dar se consumã în mod apreciabil.
Totuºi, subzistenþa nu e aici un scop în sine, e
un substitut, un instrument: apetitul colosal nu
provine din nevoi imediate, ci derivã dintr-un
instinct mai cerebral al posesiunii asupra
timpului, asupra lumii materiale, asupra situaþiei sociale a celorlalþi32.
Dupã cele mai sus prezentate, sã
afirmi cã CNSAS este o tichie de mãrgãritar
constituie un loc comun, dar ºi un demers al
justificãrii de sine. În viaþa politicã, lucrurile
nu sunt aºa cum le vedem, ci aºa cum ni le
amintim. A spune adevãrul este totuna cu a
convinge cetãþeanul sã trãiascã o iluzie, iar a
minþi înseamnã cã nu þi-a izbutit acest truc.
Colaborarea cu Securitatea ne este descrisã,
rând pe rând, ca rãu necesar sau ghinion pur ºi
simplu, în orice caz, ca rod al indeterminãrii,
al nevinovãþiei românilor. Dupã eclipsa
viziunii unitare a comunismului ºi înlocuirea
ei cu altele, fragmentare, cu îndoieli crescânde în privinþa vieþii actuale ºi a celei de
apoi, mitologiile seculare apar acolo unde se
simte nevoia de a crede în ceva. Când para-
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digma dominantã intrã brusc în crizã, viaþa
pare sã scape de preceptele care o marcau,
lãsându-se ispititã de o anume lipsã a perspectivelor: este momentul privilegiat al
mitului. Ordinea lui virtualã conferã refugiu,
siguranþã ºi un pretext de consumare a
dorinþelor, a fricilor. Mitul contemporan este
un substitut de existenþã într-un moment când,
sub presiunea mijloacelor de multiplicare a
realului, asistãm la o redefinire a imaginaþiei
care restrânge sfera fanteziei dând întâietate
tipizãrii. În cazul dosarelor considerate a fi
incompatibile cu ideea de consens, mitul se
exprimã, deci, ca gen amoral, în care veridicul
ºi falsul sunt concepte strict estetice, fãrã
complicitãþi cu domeniul eticii. Publicitatea
fãcutã acestor dosare nu se adreseazã, pânã la
urmã, principiului colectiv de realitate. Ea
rãneºte individul în visul lui personal, în automistificarea ce îl îndeamnã sã se mire sincer
de suspiciunile celor din preajmã. Nu vinovãþia îl apasã ci eventuala ei notorietate, declinul unor aparenþe pânã acum salvate. Or, citirea dosarului nostru de cãtre altcineva nu violeazã un refugiu privat, dar forþeazã o nedoritã
privire în oglindã. Revenirea la trecut ne simplificã în mod brutal: înþelegem atunci cã suntem
mult mai puþin decât ceea ce am vrut sã fim.
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Justiþiarul
MIHAI CHIOVEANU

Eu fac legea în þara asta ºi n-o sã vã permit
sã-mi spuneþi mie cum trebuie interpretatã!..
..atunci când toate legile sunt cãlcate în picioare,
trebuie gãsite alte forme de luptã.
Corneliu Vadim Tudor

Deschiderea, frecventã în ultimul deceniu, a Dosarului României Mari indicã succesul, doar aparent bizar, de care se bucurã acest
subiect printre istorici ºi nu doar1. Cariera
(culturalã) strãlucitã din perioada post-comunistã a României Mari îºi gãseºte, printre
altele, o explicaþie în miza politicã actualã a
recuperãrii în paralel a mitului ºi a acelui
trecut recent, nu de puþine ori incomod.
Dupã ce în anii 1980 România interbelicã a reprezentat pentru cei mai mulþi
dintre intelectualii români alternativa, singura
admisã, la sufocantul orizont comunist, o
Vârstã de Aur a democraþiei ºi înfloririi
culturale, anii 1990 au lãsat sã iasã la suprafaþã, odatã cu detabuizarea temei ºi eliminarea
canoanelor ideologice anterioare, problemele
majore legate de experimentul democratic
românesc interbelic.
Pe de o parte România dintre rãzboaie
îºi va pierde astfel, cel puþin în rândul intelectualilor democraþi, în decursul a nici un
deceniu, aura iniþialã  fascinaþia pentru
aceastã epocã rãmâne însã. Chiar ºi cei ce se
simt încã legaþi sufleteºte de amintirea sa2, par
a ceda în faþa spiritului critic.
Pe de altã parte nu puþini sunt cei care,
din motive pe care nu le mai enumerãm aici,
îºi fac în continuare din apãrarea legionarilor,
a mareºalului Antonescu sau din negarea

Holocaustului o profesiune de credinþã ºi, în
unele cazuri, de partid3.
Grav ºi totodatã interesant ni se pare
faptul cã din Mitul istoric al României Mari sau desprins ºi ieºit la suprafaþã mituri mai
mici, subsumate acestuia ºi, dacã nu construite, atunci vehiculate, exploatate în epocã.
Despre Salvatorii deceniilor 35 ca ºi despre
mitul conspiraþiei, al strãinului ca duºman
ascuns, al partidului de uniune naþionalã etc.
s-a tot scris. Mulþi dintre politicienii români
de dupã 1989 au ºi preluat o parte din aceste
mituri, le-au exploatat, s-au identificat cu
acestea, ºi-au legitimat existenþa pe scena
politicã a tranziþiei.
Mai puþin discutat, deºi persistent ºi
vizibil, mai ales în timpul ultimei campanii
electorale, preluat pe aceiaºi filierã, este ºi
mitul Justiþiarului. Despre România anului
2000 s-a spus cã s-ar fi aflat în cãutarea unui
Salvator. Nimic mai adevãrat. Societatea
româneascã, mai exact o parte a acesteia, s-a
aflat în cãutarea unui Salvator ºi în 1990 ºi în
1996  nu însã în 1992. Ceea ce foarte puþini
au surprins a fost faptul cã România anului
2000 s-a aflat deopotrivã în cãutarea unui
Justiþiar, combinat eventual cu clasicul, universalul Salvator. Cel mai mult ºi profitabil a
abuzat de acest mit al Justiþiarului Corneliu
Vadim Tudor, a cãrui guvernare..a þãrii..cu
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mitraliera a fãcut înconjurul lumii, oferindu-i o
nesperatã vizibilitate.
Nu intenþionãm sã susþinem aici faptul
cã Vadim ar datora succesul sãu electoral
surprinzãtor numai, sau în primul rând, preluãrii ºi vehiculãrii acestui mit. Importantã
pentru noi este existenþa Justiþiarului ca mit
politic autonom, funcþia ºi puterea mobilizatoare a acestuia în cadrul spectacolului
politic românesc din 2000. Un punct de plecare ne este oferit de faptul cã ceea ce a atras
în primul rând ºi oarecum singularizat
discursul liderului PRM a fost nu atât ideea de
justiþie ºi protecþie socialã, ce apare ºi în
programele ºi discursurile electorale ale altor
partide, mai ales ale PDSR.
..un limbut care a trecut de la extrema
stângã la extrema dreaptã, xenofob ºi
antisemit declarat, preºedinte al Partidului
România Mare ºi redactor-ºef al sãptãmânalului cu acelaºi nume, Tudor a declarat recent
cã «þara nu poate fi condusã decât cu
mitraliera», ºi a prezentat o listã de 180 de
personalitãþi de trãdãtori care trebuie
lichidaþi. Elogiator al fostului dictator comunist Nicolae Ceauºescu...acest om cu o staturã
impunãtoare ºi cu voce puternicã este un
orator megaloman care se prezintã ca un
«salvator al patriei» (s.n). El nu ezitã sã se
compare cu personajele cele mai prestigioase
ale istoriei României. (France Presse). La
aceastã imagine Newsweek (11 decembrie),
adaugã invectivele adresate de liderul PRM în
timp minoritãþilor naþionale: evrei murdari,
þigani criminali etc., ºi retorica extremistã 
negatã însã în timpul campaniei de cãtre
Vadim: Urãsc fascismul ºi nazismul , comparându-l pe acesta cu Aleksandr Lukasenko,
Slobodan Milosevici, Vladimir Jirinovski.
Comentariul final al acestui jurnal este însã
mult mai sugestiv, cel puþin pentru noi: un
Robin Hood în faþa camerelor TV, el ºi-a
donat, recent, Rolexul sãu unor copii (institu-

S.P. nr. 91-92/2001

þionalizaþi)(s.n.).
Despre ascensiunea PRM s-a spus cã
s-ar datora: retoricii populiste, naþionalismului, ecoului acestora într-o þarã în care
40% din populaþie trãieºte sub nivelul minim
de trai, unde tonul agresiv ºi fãrã drept de apel
în ce priveºte lichidarea corupþiei, afirmarea
valorilor creºtine, restaurarea conºtiinþei de
sine a românilor, au gãsit teren roditor. Prin
urmare, fãrã a fi neapãrat xenofobi, dar nici
deranjaþi de antimaghiarismul, antisemitismul, antiþigãnismul PRM, alegãtorii lui Tudor,
mai degrabã oameni neinformaþi, obosiþi de
lipsa de speranþã, au amendat prin vot
întreaga elitã politicã româneascã.
Un sfert dintre alegãtorii români se
aflã, evident, într-o stare de «turbare» faþã de
inerþia puterii politice, faþã de eºecul terapiilor
liberale, întreprinse cu întârziere ºi ezitare, de
ºomaj, fenomen necunoscut în perioada
socialismului naþional al lui Ceauºescu ºi,
bineînþeles, de corupþia endemicã. Votul
acordat lui Vadim Tudor  vot ce transformã
România în caz de studiu  este, în opinia lui
Alexandre Adler (Courrier International)
expresia aproape oarbã a protestului faþã de
eºecul partidelor democratice ºi nu are o
semnificaþie ideologicã precisã(s.n.).
S-a produs impresia cã la preºedinþie
e nevoie de un arhanghel de cartier
Analiºtii politici au încercat sã explice
la cald succesul electoral al lui Vadim, ce a
pus România, dupã primul tur al alegerilor, în
faþa unor opþiuni nefericite (Washington
Post, 5 decembrie 2000).
Dorel ªandor a afirmat cã voturile
spun foarte mult despre starea ºi aºteptãrile
populaþiei ºi nu despre popularitatea PRM ºi a
lui Corneliu Vadim Tudor. Rezultatele acestor
alegeri nu sunt o catastrofã, ci un semnal
puternic de alarmã, adãugând cã accentul în
analizarea rezultatelor trebuie sã cadã pe
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agenda de prioritãþi a pop
ulaþiei, ºi nu pe
cea a partidelor politice.
Ascensiunea lui Corneliu Vadim
Tudor ºi a PRM are la bazã accentuarea în
timp a marginalizãrii unei importante pãrþi a
acestui electorat, electorat (ce se percepe pe
sine) fãrã orizont ºi fãrã ºanse de redresare ºi
pentru care, mesajul foarte simbolistic,
justiþiar (s.n.) al lui Vadim Tudor apare ca o
luminã în pivniþã dupã ce ai pierdut cheia de
la ieºire. O a doua explicaþie oferitã de
ªandor constã în scãderea autoritãþii instituþiilor statului  punct de vedere susþinut ºi de
Cristian Pîrvulescu , pe fondul uzurii inevitabile a guvernãrii, secondatã de instabilitatea
politicã a coaliþiei CDR, mãcinatã de obiective divergente, de interese ºi cãi de abordare
diferite, orgolii etc. Nu în ultimul rând,
ªandor introduce în ecuaþie campania electoralã în care atât Ion Iliescu, cît ºi PDSR au
fost în mod involuntar agenþi electorali eficienþi ai lui Vadim Tudor prin promovarea
imaginii unei catastrofe naþionale ºi favorizarea unei stãri vecinã cu panica, sugerând în
mod insistent cã România se aflã pe marginea
unei prãpãstii4. Politician versat, nici dezechilibrat, nici simplist, neafectat de imaginea
unei guvernãri anterioare, insistând pe voinþa
ºi simþul sãu de rãspundere pentru fiinþa
naþiunii aflatã în pericol, avantajat de imaginea macho ºi de reala diferenþã de vârstã
faþã de principalul sãu contracandidat, Vadim
a ºtiut sã exploateze la maxim gestul necugetat al PDSR de a deschide aceastã Cutia a
Pandorei.

ºters, lipsit de incidente, al contracandidaþilor sãi
 al liderului acestei formaþiuni. În discursul
sãu, Vadim se axeazã pe douã teme: «N-am fost
niciodatã la guvernare» ºi atacul fãþiº la adresa
corupþiei ºi mafiei. Se plaseazã în postura de
salvator. Într-o situaþie ca aceasta, când lumea
este sãracã, un astfel de discurs este seducãtor.
Lumea nu analizeazã dacã sînt resurse pentru a
aplica un astfel de discurs (Stelian Tãnase). În
cei priveºte pe tineri, al cãror vot a uimit ºi
mâhnit considerabil, analistul politic considerã,
fãrã a generaliza însã, cã aceºtia, aflaþi în
cãutarea unui suport politic, a unui lider care sã-i
reprezinte, mai puþin ºters ºi necompromis
politic, proaspãt, care promite orice, au optat
pentru Vadim din revoltã electoralã atunci când
nu s-au numãrat printre cei 45, 50% dintre
absenteiºti.
Un vulcan fãcut din resentiment ºi
invidie
Paradoxul este cã a crescut atât de mult
Vadim Tudor într-o campanie în care naþionalismul nu a fost deloc un subiect. Vadim a fost
cel mai agresiv împotriva corupþiei ºi a clasei
politice, un fel de campion al luptei împotriva
corupþiei (Alina Mungiu-Pippidi). Aflat în
competiþie cu Iliescu pe un segment electorat
oarecum fix, Vadim a câºtigat prin faptul cã a
reprezentat o mare necunoscutã. Demagog
populist, agitând soluþia radicalã a curmãrii
rãului într-o societate plinã de frustrãri Vadim a
profitat de furia antipoliticã a unui segment
considerabil al populaþiei, nu neapãrat cel mai
sãrac.5
Excelente observaþii, susþinute de
altfel de datele ºi declaraþiile votanþilor,
culese de media în teren.

Când lumea e sãracã, un astfel de
discurs e seducãtor
La cele de mai sus Stelian Tãnase
adaugã în explicarea succesului PRM preluarea
electoratului PUNR, a 7-8 la sutã din electoratul
PDSR ºi disponibilitatea electoratului pentru
discursul agresiv  comparat cu cel cinstit, dar Tudor
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Timiºoara a stârnit un val de revoltã în oraºul
de pe Bega. Pe judeþ da, lucrurile sunt clare au
reacþionat timiºorenii. Vadim a smuls 25,45%
din voturi, fiind urmat la o distanþã infimã de
Ion Iliescu cu 24,48%. În Timiºoara însã
liderul PRM ar fi fost ºtampilat masiv doar la
periferia oraºului, în zonele muncitoreºti.
Studenþii timiºoreni au fost cei mai supãraþi ºi
deranjaþi de stigmatul votului acordat
extremismului: Au votat poate unii la miºto
cu individul, cã e simpatic ºi dã întruna din
gurã, dar nu cred cã un om normal ºi l-ar
putea dori pe Vadim preºedinte (Andrei T.,
student la Politehnicã); Cred cã mai degrabã
persoanele neinformate, cu un IQ scãzut, care
nu ºtiu sã scrie ºi sã voteze sînt rãspunzãtoare
de procentul mare obþinut de Vadim Tudor.,
(Cornel Huzãu, lider al studenþilor). Pe de altã
parte unii studenþi precum Monica S.  ºi ea
marcatã de stigmat, studentã la Universitatea
de Vest îºi declara opþiunea pro-Vadim
motivând-o prin faptul cã: foºtii preºedinþi ai
þãrii au fost oameni normali ºi uite unde am
ajuns. Sã vedem ce se întâmplã în cazul în
care avem un preºedinte anormal.
La fel de confuzã a fost situaþia creatã
ºi în rândul sindicatelor ale cãror lideri au fost
fie surprinºi, blocaþi de opþiunea clasei muncitoare pentru extremism ºi nu social-democraþie (liderul CNS Cartel Alfa Timiº, ªtefan
Gogoºanu), fie s-au abþinut de la declaraþii
tranºante Chiar dacã nu-mi convine cã
(cum)s-a votat, tac din gurã, (Aurel Mihuþ
BNS Timiº).
Dacã în Timiºoara ºocatã de rezultatele alegerilor lumea ajunge sã se sperie de ce
a reuºit sã facã, în zonele defavorizate ale þãrii
sau în cartierele mãrginaºe ºi în comunele
limitrofe marilor oraºe cecitatea persistã ºi
dupã anunþarea rezultatelor:
În Valea Jiului Vadim a fost votat
preºedinte pentru cã a reuºit sã-ºi creeze imaginea de singura speranþã ..a.. minerilor
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disponibilizaþi.. muritori de foame ºi pe cea a
omului care nu ne minte. (Cernat Ion, miner
disponibilizat, 49 de ani); care va crea locuri
de muncã (Cãldãraru Dorin, ºomer, 28 de
ani); care þine cu oamenii ..sãracii (Ionescu
Elena, casnicã, 45 de ani).
Alþii l-au votat pe Vadim Tudor
pentru cã este singurul om care poate sã
opreascã mafia care existã în România... cei
vinovaþi de actuala situaþie dezastruoasã sã
rãspundã (Popa Cãtãlin, miner disponibilizat, 35 de ani); pentru cã îmi plac concepþiile
lui. N-o sã conducã tara cu mitraliera, chestia
asta a fost pentru mafia din România, nu
pentru popor. (Adi S., ºomer, 20 de ani) ºi,
chiar dacã unii conºtientizeazã oarecum
riscul: Poate numai un nebun ne mai redreseazã. Nu ºtiu dacã-i bine sau nu, dar asta
simt. (Mariana D., muncitoare, 28 de ani), nu
se sfiiesc sã-ºi exprime ura; Cu Vadim,
duduie, cu Vadim am votat. Sã punã ordine în
þarã, sã-i punã la zid (Ion P., agent vânzãri,
38 de ani).
La fel de pitoreascã ºi total inconºtientã este motivaþia oferitã de unii dintre fanii
bucureºteni ai lui Vadim: L-am votat pentru
cã e diliu, sau cea resentimentalã a un locuitor al comunei Pantelimon: Cele mai multe
ºanse le are Vadim, cã ãsta-i pune la zid.
Catastrofã Electoralã, Sinucidere
electoralã programatã, Cataclism electoral; au titrat ziarele centrale odatã consumatã victoria lui Vadim  pentru cã a fost o
victorie  explicând avalanºa de voturi
negative ale unui electorat captiv prin: eºecul
tehnic al campaniei ºi vrajba care a dominat
CDR datoratã algoritmul împins la absurd,
incoerenþa ºi ineficienþa guvernãrii, antagonizarea ºi vulnerabilitatea electoratului, efectul
electoral de turmã creat de sistemul de vot
deficitar ce a pus în prim planul dezbaterilor
locomotive electorale în persoana candidaþilor prezidenþiali puºi sã munceascã la ore de
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maximã audienþã, renunþarea la candidaturã a
lui Emil Constantinescu etc.6 S-a mai spus ºi
cã lui Vadim Tudor, faimos datoritã declaraþiilor sale împotriva evreilor, rromilor ºi maghiarilor îi lipsesc soluþiile concrete privind
eradicarea sãrãciei, cã a mizat excesiv pe
promisiunea cã va stârpi corupþia, cã numai
mitocanii ºlefuiþi au crezut în convertirea sa la
valorile europene, convertire menitã a atenua
temerile privind o eventualã izolare a
României. Prea târziu însã. Exploatând
antipatia faþã de preºedintele Constantinescu,
ura ºi resentimentele faþã de cei de la putere,
þapul ispãºitor al perioadei 1996-2000,
agitând ideea guvernãrii sau înfãptuirii actului
de justiþie cu mitraliera, prin violenþã extremã
 chiar ºi PDSR-ul face involuntar campanie
în acest sens pentru liderul PRM  Vadim
transformã radicalismul politic (cu susþinere
populistã) în valoare politicã. Nu Justiþia
statului de drept ci Justiþiarul de facturã premodernã, ce se substituie organelor acestuia, a
constituit prin urmare atracþia forte a
discursului sãu.
Precum predecesorii sãi dictatoriali
Tribun(al)ul Naþional ºtie sã facã un singur
lucru: sã urascã.7 Combinatã cu ignoranþa,
sãrãcia, mizeria moralã, resentimentele faþã
de democraþie, frustrãrile sociale, dezamãgirea faþã de prestaþia unor politicieni sau
partide ºi cu nostalgia faþã de comunism,
aceastã urã constituie misterul fascinaþiei
unora faþã de Vadim (Dan Pavel).
Legitimându-se politic prin descendenþa
sa mitologicã din Vlad Þepes, mareºalul
Antonescu ºi Nicolae Ceauºescu, dar ºi
Avram Iancu ºi Tudor Vladimirescu  ale
cãror portrete dominã sala de conferinþe a
PRM-Vadim nu a fãcut niciodatã un secret din
intenþiile sale dictatoriale privind: militarizarea sectorului agroalimentar; stabilirea unor
preþuri maximale; introducerea monopolului
de stat în domeniul energetic, înfiinþarea unui

minister al propagandei; realizarea unei legi
represive a presei; desfiinþarea FPS; monopolul de stat asupra zãcãmintelor ºi resurselor
naturale; anularea tuturor acordurilor cu FMI
ºi Banca Mondialã; protejarea patrimoniului
fostelor IAS-uri; îngheþarea preþurilor ºi
salariilor pe 2-3 ani; reintroducerea pedepsei
cu moartea, scoaterea în afara legii ºi încarcerarea membrilor UDMR, naþionalizarea
fabricilor, magazinelor ºi proprietãþilor
acestora8. Sloganul sub care liderul PRM îºi
începe însã în februarie 2000 prelungita campanie electoralã este însã unul simplu ºi
extrem de convingãtor: dacã voi ajunge la
preºedinþie, voi confisca în 48 de ore averile
Îngrijorat de cei 11 ani de rãzboi
economic, informaþional, axiologic dus împotriva poporului român, menit a tãia rãdãcinile
þãrii ºi duce la dezmembrarea sa teritorialã, de
complotul sionist ºi ajungerea la Putere a
organizaþiei hortiste UDMR, Vadim promite
electoratului eradicarea democraþiei responsabile pentru distrugerea României, a anarhiei ºi
mafiei patronate de CDR  ..unii dintre cei
mai mari gangsteri din istoria României care
au ..jefuit þara ..ºi tâlhãrit-o de zeci de
milioane de dolari.9 Faptul cã Vadim, fie cã
crede fie cã nu în aceastã idee fixã, a mizat
permanent pe imaginea sa de Justiþiar este
demonstrat inclusiv de declaraþiile sale din
timpul discuþiilor privind Strategia Naþionalã
de Dezvoltare pe termen mediu, când liderul
PRM îi cere premierului Isãrescu sã adopte de
urgenþã mãsuri de protecþie socialã, respectiv
înfiinþarea unui fond de ajutorare a persoanelor foarte sãrace. Sursa de venit indicatã de
liderul PRM: confiscarea marilor averi rezultate parþial din marile privatizãri frauduloase
sau din stoparea expatrierii de capital prin
bãncile occidentale. Presa preia mot a mot
declaraþiile sale fãcându-i astfel nesperate
servicii prin declanºarea din timp ca sã nu
spunem întreþinerea unei eficiente, doar apa-
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rent hilare campanii electorale. Am spus doar
aparent hilare pentru cã liderul PRM, plecând
de la astfel de idei a încãlcat flagrant, în
repetate rânduri, Legea Siguranþei Naþionale,
a instigat la rebeliune prin publicarea unei
declaraþii oficiale în care îºi preciza intenþia
de a cumpãra arme pentru populaþie în
scopul rãsturnãrii de la putere a unui regim
barbar, de jaf ºi exterminare încurajând astfel
în mod public acþiunile minerilor din ianuarie
1999, ce urmãreau rãsturnarea unui regim ales
prin vot democratic. Am putea adãuga aici
Listele Negre ale lui Vadim, liste ce conþin
numele a numeroºi politicieni ºi personalitãþi
publice, persoane ce urmau a fi pedepsite:
aruncate în temniþe ori compromise prin
procese publice, imediat ce Vadim instaura
dictatura sa personalã - tribunul s-a arãtat
hotãrât sã dizolve Parlamentul ºi sã instaureze
dictatura militarã în cazul în care partidele ce
urmau sã formeze guvernarea nu ar fi marºat
la acþiunile lui justiþiare.
Acest coºmar va întoarce þara la
regimul totalitar de odinioarã, în timp ce
Vadim va intra triumfal la Cotroceni, cãlare pe
un cal alb ºi îmbrãcat haiduceºte, aºa cum s-a
ilustrat singur în revistele sale, declarã Dan
Corneliu Hudici, un fost apropiat colaborator
al liderului PRM, cel care a fãcut publicã lista
sus-amintitã. Componenþa acestei liste:
politicieni, intelectuali, jurnaliºti, ofiþeri
superiori, procurori, judecãtori, oameni de
afaceri mai mult sau mai puþin urâþi ºi corupþi,
cetãþeni evrei care au afaceri în România etc.,
ca ºi o parte din motivele pentru care aceºtia
sunt incriminaþi: actele comise la conducerea
Ministerului de Externe, furt ºi fraude, atitudini
anti-româneºti, trãdarea interesului naþional, nu
seamãnã însã cu cea a unui haiduc ci cu listele
fãcute de legionari în anii 1930. Chiar ºi reacþia
lui Vadim faþã de fostul sãu colaborator, numit
beþivan ºi infractor, fiindu-i publicat un
cazier fals, cu zeci de condamnãri, seamãnã cu
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cea a legionarilor în cazul lui Stelescu. Pretinse
incidente puse la cale în scopul compromiterii PRM si a liderului sãu, informaþiile
privind un atentat la viaþa acestuia, pregãtirea unor provocãri ºi diversiuni extrem de
periculoase care sã fie puse în sarcina PRM,
directivele liderului cãtre toate filialele, prin
care se recomandã ca nici un membru sau
simpatizant sã nu facã deplasarea într-un oraº
aflat sub stare de asediu, pentru a evita astfel
orice fel de conflict, într-un moment în care
societatea româneascã se aflã pe un butoi cu
pulbere din pricina aroganþei bolnave a puterii,
întregesc mitul justiþiarului Vadim. Ele par
totodatã desprinse din scenariile legionare 
Codreanu face apel la elemente asemãnãtoare
în 1937.
Departe de a se constitui într-o reeditare a vechii miºcãri legionare Partidul România
Mare dã cuprindere unor reminiscenþe ale
miºcãrii fasciste din România anilor 1930.
Pavel Câmpeanu include aici: orientarea extremistã, primatul absolut al ºefului, substanþa
ºovinã a ideologiei. La acestea Câmpeanu
adaugã o circumstanþã specialã comunã:
remarcabila performanþã electoralã obþinutã de
organizaþia lui Codreanu în 1937 ºi de cea a lui
C.V.Tudor în 2000.10 Chiar dacã nu s-a orientat,
ca legionarii, spre exacerbarea conflictului
intergeneraþional, a adoptat mistica ortodoxã
ca pe un truc electoral într-o productiva
campanie electoralã, nu a colportat sloganuri
populiste de genul omul ºi pogonul ºi nu a
proslãvit austeritatea ºi spiritul eroic de abnegaþie, cultivând un spirit mai curând burghez,
PRM-ul, dintre toate variantele fascistoide pe
care le-a cunoscut România, se înrudeºte în
primul rând cu vechea Gardã de Fier.
Am putea continua sã gãsim asemãnãri
între cele douã formaþiuni extremiste româneºti  chiar ºi poziþia justiþiei ºi cea a partidelor politice faþã de acestea le apropie
întrucâtva. Prin urmare importarea de cãtre
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liderul PRM a imaginii Justiþiarului pe filierã
legionarã nu trebuie sã ne surprindã. Sesizând
tocmai confiscarea acestui poster de succes, al
Justiþiarului, de cãtre un moºtenitor nelegitim
ªerban Suru, liderul legionarilor declara chiar
în ziua alegerilor cã: Vadim Tudor nu reprezintã nevoile electoratului, ci nemulþumirile ºi
este un demagog.
Despre importanþa Haiducul justiþiar,
simbol al unei societãþi dominate de conflict
etnic ºi corupþie, la care se adaugã lipsa de
unitate a clasei politice autohtone, în cadrul
mitologiei legionare, despre influenþa cãrþii lui
Bucura Dumbravã ca lecturã de bazã a acestor
crime fighter-i politici ce ajung sã se (auto)defineascã pe fondul unei mutaþii mentale de la
schizoidism la paranoia bazatã pe intenþii agresive ºi putere, drept reinstauratori, în afara
legii, ai justiþiei naþionale a scris Armin
Heinen. Mai mult, Francisco Veiga ajunge sã ºi
creadã în identificarea sincerã a acestor radicali
pistolari ai dreptei politice de la noi cu modelul
romantic al haiducului. Abia Sorin Alexandrescu aduce o viziune criticã asupra textelor
acestor disperaþi. Vãzând în legionari turnesolul unei societãþi a resentimentului, în care
mitul dominã politicul, Alexandrescu analizeazã discursul haiducesc al lui Codreanu din
Pentru legionari (1936) din perspectiva
poster-ului bine compus, ingredient al unei
campanii moderne ºi eficace care aduce Gãrzii
de Fier adepþi ºi voturi. La fel stau lucrurile ºi
în cazul lui Vadim Tudor.
Profitând de conflictul-spectacol al
democraþiei  de departe cea mai zgomotoasã
societate din acest punct de vedere11  Vadim se
foloseºte de aceastã imagine, de mitul politic al
Justiþiarului pentru a-ºi îmbogãþi capitalul
simbolic propriu. Problema este cã acest
capital este acceptat de electorat ºi transformat
în capital social legitim, ceea ce spune ceva în
primul rând despre cultura politicã româneascã
de tranziþie. O culturã politicã pe care jumãtate

de secol de dominaþie comunistã nu a modificat-o în profunzime, aºa cum nu a modificat
substanþial nici mentalitatea nici imaginarul
politic românesc.
NOTE
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Miturile politice
ale Revoluþiei din 1989
CRISTINA MARIA PANÞÎRU

Fiecare conflict politic (rãzboi, revoluþie, etc.) este însoþit în planul imaginarului
de anumite reprezentãri (simboluri, mituri) ce
susþin ºi amplificã valorile apãrate, scopurile
râvnite. De aceea confruntãrile se deruleazã în
mod necesar ºi în planul imaginarului, sub
formã de conflicte simbolice ºi se reflectã în
discursurile reprezentanþilor puterilor implicate. Cele douã confruntãri (cea concretã ºi
cea simbolicã) nu sunt consecutive ci simultane; astfel imaginarul este ºi el locul conflictului politic.1 Prin urmare ne putem întreba:
Cum au fost, la nivelul imaginarului, Cele
douã Rãzboaie Mondiale, Rãzboiul din
Vietnam, Rãzboiul din Golf, Revoluþiile din
1989, etc.?
De ce sunt interesante conflictele simbolice? În primul rând ele radiografiazã
lupta pentru legitimitate a puterilor ce se
confruntã. Acestea încearcã sã monopolizeze
anumite simboluri, mituri (e.g. mitul salvatorului) tratându-le ca pe niºte bunuri
simbolice. Astfel elementele imaginarului
sunt chiar miza conflictului politic. Manipularea lor determinã în grade variabile un
impact sigur asupra conduitelor, asupra
activitãþilor individuale ºi ale grupurilor,
permite canalizarea energiilor ºi influenþeazã
alegerile colective.2
Îmi propun sã evidenþiez ºi sã comen-
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tez conflictul simbolic produs în timpul momentelor cele mai tensionate ale Revoluþiei
române din 1989 (perioada 21-27 decembrie
1989), aºa cum apare el în discursurile lui
Nicolae Ceauºescu din 21 ºi 22 decembrie
19893 ºi în discursurile lui Ion Iliescu din 22
ºi 26 decembrie 19894. Reconstituirea confruntãrii simbolice de atunci are rolul de a
oferi încã o explicaþie (între multe altele)
evenimentelor din acele zile.
Voi decela miturile folosite în aceste
texte deoarece mitul, dintre toate tipurile de
reprezentãri sociale, se remarcã prin capacitatea de a îngloba, a organiza ºi a exprima
emoþiile, viziunile, instinctele, speranþele ºi
temerile individului sau ale colectivitãþii întro manierã care, la rândul ei, determinã emoþii,
viziuni, speranþe, temeri ºi mai ales acþiuni
instinctive. Când este folosit în contexte
politice el primeºte atributul politic5.
A defini mitul este o încercare complicatã ºi oarecum pãrtinitoare deoarece înseamnã a opta pentru o definiþie sau o combinaþie
de definiþii alese dintre numeroase concepþii
despre mit.
Am considerat cã poate fi numit(ã)
mit politic:
1. un concept/o imagine(construcþie
imaginarã) capabil(ã) sã evoce instinctiv
emoþii, viziuni ale oamenilor6.
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2. o istorie (o povestire sau o fabulã
simbolicã, conþinând o schemã cu eficacitate permanentã7) care are un rol prescriptiv, explicativ, ordonator (deformând/interpretând realitatea)8 ºi mobilizator9.
3. orice vorbire (un cuvânt, o fabulã, o
povestire) care devine mit în funcþie de
modul în care autorul discursului o spune10.
Analizând discursurile amintite am
decelat urmãtoarele mituri politice:
 în discursurile lui Ceauºescu: Complotul
(conspiraþia) cercurilor ºoviniste, reacþionare, imperialiste, 1968, Mitul patriei
primejduite, Mitul trecutului eroic, Mitul
salvatorului, Mitul unitãþii, Mitul
socialismului.
 ºi în discursurile lui Iliescu: Mitul salvatorului, Conspiraþia teroriºtilor.
Pentru fiecare dintre acestea voi face o
scurtã descriere ºi o analizã.
Miturile din discursurile lui
Ceauºescu
Complotul. Ceauºescu atrage atenþia
cã cercurile reacþionare, imperialiste, revanºarde, ºoviniste, antinaþionale au uneltit
împotriva României. Acþiunile conspirative
au fost din timp ºi bine pregãtite ºi au aºteptat
un pretext: anumite probleme privind viaþa,
munca, bunãstarea întregii naþiuni.
Însã într-o societate socialistã aceste
probleme se pot dezbate ºi soluþiona( )în
deplinã unitate, deci manifestãrile violente
nu au sens, iar dacã au apãrut e semn clar cã
au intervenit puterile strãine ostile României.
Cum au acþionat acestea?
1. au organizat în þarã acþiuni cu caracter
terorist, antinaþional, fascist, de distrugere, ajutând la coagularea unor grupuri de
elemente huliganice, antinaþionale pentru
ca acestea sã atace instituþiile de stat,

unitãþile militare, sã distrugã ºi sã jefuiascã
o serie de clãdiri ºi magazine;
2. în afara þãrii au încurajat o campanie
deºãnþatã de ponegrire, de minciuni, împotriva patriei ºi a socialismului.
Scopurile conspiratorilor au fost: sã
provoace dezordine pentru a destabiliza situaþia politicã ºi economicã, pentru a distruge
independenþa, integritatea ºi suveranitatea
României; sã opreascã dezvoltarea socialistã
a þãrii; sã întoarcã România sub dominaþia
strãinã; sã reintroducã ºomajul, sã reducã
nivelul de trai; sã punã în pericol însuºi
viitorul poporului.
Campania împotriva României face
parte dintr-un plan mai general împotriva
independenþei ºi suveranitãþii popoarelor ce
nu vor dominaþie strãinã ºi vor sã-ºi apere cu
orice preþ independenþa  subliniazã dictatorul11.
Ceauºescu descrie conspiraþia ca la
carte sau, altfel spus, el surprinde toate elementele-cheie ale mitului conspiraþiei:
 imaginea înspãimântãtoare a a unei organizaþii secrete, cu o structurã ierarhicã bine
definitã ce controleazã tot ºi care plãnuieºte ce urmeazã sã se întâmple astfel încât
sã-ºi atingã scopurile meschine12.
 polarizarea pur/puterea bunã (reprezentatã de Ceauºescu)  impur/puterea maleficã (cercurile reacþionare strãine, uneltitoare, duºmane)
 opoziþia simbolicã interior(unde se aflã
puterea bunã, organizatoare)  exterior
(unde se aflã puterea ameninþãtoare, care
destabilizeazã).
În legãturã cu ultimele douã remarci
este nevoie de câteva lãmuriri: dupã Georges
Balandier13 sacrul ºi politicul pun în miºcare
forþe complementare ºi antitetice, altfel spus,
se bazeazã pe o dublã polaritate: cea a purului
ºi a impurului, cea a puterii organizatoare(ºi
drepte) ºi a puterii violente(ºi care constrânge sau contestã). Ambele sunt asociate

41

S.P. nr. 91-92/2001

Mituri ºi Fantasme
aceleiaºi geografii simbolice: purul este
legat de interior, de centru, impurul de exterior, de periferie; în mod similar puterea
beneficã e situatã în chiar inima societãþii al
cãrei centru este, în vreme ce puterea ameninþãtoare rãmâne difuzã ºi funcþioneazã asemeni magiei14.
R. Caillois, în lucrarea Omul si sacrul15,
asociazã celor doi poli  purul/puterea bunã ºi
impurul/puterea maleficã  atributele coeziune ºi respectiv disoluþie. Puterea bunã
vegheazã armonia cosmicã, prosperitatea
materialã ºi buna funcþionare a administraþiei,
apãrã integritatea fizicã a individului. Aceastã
putere e încarnatã în general în conducãtorul
politic (eroul, salvatorul). Puterea maleficã provoacã agitaþie, anomalii, încãlcãri ale ordinii
politice sau religioase ºi este personificatã de
cel care urzeºte diferite intrigi16.
Polarizarea puterea bunã vs. puterea
maleficã ºi reprezentãrile asociate fiecãrui pol
pot fi regãsite ºi în mitul salvatorului nu doar în
mitul conspiraþiei. Salvatorul  forþa binelui 
este întotdeauna interior, face parte din
comunitatea pe care o conduce; conspiratorii
sunt întotdeauna exteriori faþã de grupul împotriva cãruia uneltesc (fie ca aºezare teritorialã, ca
etnie, sau ca religie  e.g. cercurile antinaþionale,
revanºarde, conspiraþia evreilor).
Mitul conspiraþiei cunoaºte numeroase variante: complotul masonic, evreiesc,
burghez, unguresc, complotul cercurilor reacþionare strãine etc.
Deºi fiecare variantã þine de un anumit
spaþiu ºi un anumit timp, ele au aceeaºi
structurã, uºor de identificat în discursul lui
Ceauºescu: existã un grup A(grupul vizat,
victima) ºi un grup B (grupul conspirator),
exterior, opus, prin interese, lui A ºi care stã in
umbrã, se ascunde. B încearcã sã-l distrugã
pe A, sau sã-i uzurpe poziþia socialã, politicã,
economicã. B este întotdeauna bine organizat,
membrii sãi sunt legaþi printr-un pact secret;
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ei se infiltreazã în grupul A, astfel încât sã se
informeze cât mai bine ºi sã acþioneze cât mai
eficient împotriva acestuia ºi îºi calculeazã
din timp, cu precizie toate acþiunile perfide.
În perioada comunistã Conspiraþia a
fost un veritabil mit mobilizator ºi a înlesnit,
prin deformare sau interpretare, atât înlãturarea opozanþilor sau a celor suspecþi, cât ºi
legitimarea epurãrilor politice, camuflarea
intenþiilor sau greºelilor regimului17. De aceea
Ceauºescu miza în continuare pe forþa
mobilizatoare a acestui mit.
1968. Invocarea manifestaþiilor din
acel an creeazã un mit deoarece: 1) evocã un
eveniment exemplar din trecutul apropiat; 2)
are în spate o istorie reamintitã cu un scop
legitimator, cum voi arãta în continuare.
1968 este un sistem semiologic18 format
din: un semnificat(manifestaþiile din aprilie
1968); un semnificant (lupta unei naþiuni
împotriva amestecului strãin în treburile
interne, pentru apãrarea independenþei ºi
suveranitãþii þãrii dar ºi pentru apãrarea
socialismului). Semnificantul conþine o anumitã istorie: în 1968 Ceauºescu a condamnat
public invazia Cehoslovaciei de cãtre trupele
sovietice, adicã încãlcarea independenþei ºi
suveranitãþii acestei þãri. El apãra în acele
momente ºi independenþa ºi suveranitatea
României. Atitudinea lui s-a bucurat de un
larg sprijin popular, ceea ce a constituit întãrirea legitimitãþii puterii pe care o deþinea.
Invocând manifestaþiile din 1968 Ceauºescu
încerca sã reorganizeze realitatea, sã dea o
anumitã semnificaþie evenimentelor astfel
încât ele sã se apropie, sã intre în
tiparul evenimentelor de atunci, sã obþinã
sprijinul popular ºi astfel sã-ºi recâºtige
legitimitatea. Tentativa sa a eºuat deoarece
realitatea plãsmuitã de el era o purã ficþiune
ºi era în contradicþie cu ceea ce vedea, credea,
simþea mulþimea cãreia i se adresa.
Mitul patriei primejduite. 1) face apel
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la spaime colective ( teama de disoluþie, de
strãini, de pierdere a identitãþii (deoarece ne
identificãm simbolic cu þara), chiar teama de
pierdere a mamei, dacã ne amintim de
sintagma patria mamã) ºi la sentimente
colective (dragostea de þarã); 2) are în
spate o anumitã istorie: de-a lungul timpului
þara noastrã a fost ameninþatã de numeroºi
duºmani, însã a rezistat datoritã mobilizãrii
poporului care ºi-a apãrat cu vitejie glia
strãmoºeascã. Acum (decembrie 1989) este
încã un moment de încercare pentru bravul
nostru popor. El trebuie sã lupte strâns unit în
jurul conducãtorului (ca înaintaºii), împotriva
duºmanilor interni ºi externi. Termenii þarã,
naþiune, suveranitate, independenþã,
integritate apar foarte frecvent împreunã,
(de 6 ori). Patria apare de 9 ori alãturi de
socialism. Acestea sugereazã cã nu doar
independenþa ºi suveranitatea trebuiau apãrate, ci ºi socialismul, care, dupã cum reiese
din text, este strâns legat de destinul þãrii.
Asupra acestei probleme voi reveni în unul
din paragrafele urmãtoare (Socialismul).
Mitul trecutului eroic. 1) face apel la
sentimente colective (respectul faþã de
strãmoºi, ataºamentul faþã de þarã, datoria de a
o apãra, responsabilitatea acestui act); 2) are
în spate o istorie: Strãmoºii spuneau:
«Murim mai bine-n luptã cu glorie deplinã
decât sã fim sclavi iarãºi pe vechiu-ne
pãmânt». Ei au luptat nu doar pentru
independenþa, bunãstarea ºi integritatea þãrii
ci ºi pentru construcþia socialismului19.
Animat de sentimentul responsabilitãþii faþã
de moºtenirea lãsatã de înaintaºi (independenþa, integritatea þãrii, socialismul), poporul
trebuie sã lupte împotriva celor ce ameninþã
ordinea ºi liniºtea patriei.
Mitul salvatorului face apel la speranþe colective (speranþa cã în momentele
dificile se va ivi cineva, alesul, care sã scoatã
comunitatea din impas). Imaginea lui

Ceauºescu, aºa cum reiese din discurs, este
cea a unui conducãtor clarvãzãtor, într-un
anumit sens providenþial, cãci el vorbeºte,
asemeni unui profet, despre adevãrata libertate ºi adevãratul umanism (folosind
taxonomia lui Girardet ar fi salvatorul de tip
Moise). El întruchipeazã voinþa poporului
cãci este un fiu al acestuia, îi cunoaºte
nevoile, þelurile, speranþele. Ceauºescu îºi
atribuia un rol foarte important în asigurarea
unitãþii patriei. Ca fiu al poporului se
angajase sã acþioneze cu toate forþele, cu toatã
responsabilitatea pentru binele naþiunii,
pentru triumful socialismului.
Unitatea. Este un mit deoarece: 1) face
apel la sentimente colective (unitatea este un
mod de a depãºi teama de disoluþie); 2) are în
spate o istorie cu rol mobilizator (Poporul
nostru a fost întotdeauna unit în faþa
pericolelor.). În discursul din 21 decembrie
termenul unitate apare de 6 ori, iar în cel
din 22 decembrie are 4 apariþii. Cuvintele
cheie unitate, integritate, independenþã
ºi suveranitate apar împreunã în 5 paragrafe, ceea ce accentueazã importanþa mitului
în structura discursului.
Socialismul. Este un mit deoarece
evocã unul din sentimentele colective
(nostalgia paradisului, a unei cetãþi ideale,
îmbelºugate, fãrã clase sociale). Din analiza
discursului20 din 21 decembrie se observã cã
termenul socialism este asociat cu integritate, independenþã ºi suveranitate,
apãrând toate patru în acelaºi timp în 7
paragrafe. Socialismul apare împreunã cu
popor în 12 paragrafe ºi e asociat cu
instituþiile de stat/politice doar în 3 paragrafe. Înseamnã cã socialismul e strâns legat
de þarã ºi de problema integritãþii, independenþei ºi suveranitãþii ei ºi e mai puþin legat de
instituþiile politice. Coroborând datele furnizate de analiza celor douã discursuri putem
susþine cã dictatorul coreleazã unitatea, inde-

43

S.P. nr. 91-92/2001

Mituri ºi Fantasme
pendenþa, suveranitatea þãrii cu socialismul ºi nizeazã, stabilizeazã, normalizeazã viaþa þãrii
sugereazã cã acesta e o etapã în dezvoltarea ºi e singura (nu se face nici o referire la altã
naþiunii, pentru a-i conferi legitimitate.
forþã politicã în afarã de puterea centralã) care
salveazã þara din pericolul pe care îl repreMiturile din discursurile lui Iliescu zintã acþiunile destabilizatoare ale teroriºtilor,
ale tuturor celor ce i se opun. Acest rol, de
Salvatorul. Este un mit deoarece salvator, îi conferã legitimitate.
reflectã una din speranþele colective (speranþa
Conspiraþia teroriºtilor. Este un mit
cã va veni un mântuitor, un conducãtor ales deoarece face apel la spaime colective (teama
care sã scoatã comunitatea din impas). Noua de disoluþie, de dezordine, de moarte). Teroputere se disociazã, se opune simbolic vechii riºtii acþioneazã împotriva maselor populare
puteri pentru a se legitima. Acest lucru este ce au înfãptuit revoluþia, submineazã ordinea
evidenþiat de polarizarea puterea maleficã/ socialã ºi economicã, împiedicã reintrarea în
Ceauºescu vs. putera bunã/noua putere/F.S.N. normalitate a vieþii cotidiene.
sau C.F.S.N.. Ceauºescu e vinovatul princiMiturile evidenþiate creeazã conflictul
pal, un om fãrã inimã, fãrã creier, fãrã raþi- simbolic dintre puterile ce s-au confruntat în
une, un iresponsabil. El a stãpânit cu meto- Revoluþia din decembrie 1989. Pe de o parte
de medievale þara, avea neruºinarea sã vor- era vechea putere, avându-l în frunte pe
beascã în numele poporului, a apãrãrii suve- Ceauºescu, de cealaltã parte era noua putere,
ranitãþii ºi independenþei naþionale, a comandat cristalizatã în jurul câtorva membri ai
foc împotriva oamenilor acestei þãri, a împins partidului comunist, dezavuaþi de dictator; cel
în mizerie poporul, a pus în pericol soarta þãrii, care îºi asumase conducerea acestei noua fugit ca un neruºinat când a trebuit sã dea constituite forþe politice era Ion Iliescu.
socotealã în faþa poporului21.
Problema centralã, care trebuia urgent rezolNoua putere subliniazã ruptura/des- vatã, era (re)câºtigarea legitimitãþii. Aceasta
pãrþirea/opoziþia faþã de vechiul regim, este miza conflictului simbolic.
Reprezentantul vechii puteri face apel
discreditat: clanul Ceauºescu a fost eliminat
de la putere. Vechiul regim este demis. Au la miturile: conspiraþia cercurilor reacþionare
fost lichidate vechile structuri ale puterii strãine, salvatorul, unitatea, trecutul eroic,
politice. Consiliul de stat ºi instituþiile sale îºi þara primejduitã, 1968, socialismul. Ceauºesînceteazã activitatea. Securitatea nu mai cu urmãrea sã recâºtige legitimitatea puterii
sale invocând: 1) manifestaþiile din 1968, ce
existã. Procesul început este ireversibil22.
F.S.N. îºi propune sã punã ordine în aminteau de rolul pe care ºi l-a asumat atunci,
þarã, sã asigure viaþa normalã a populaþiei, de apãrãtor al independenþei ºi integritãþii
îmbunãtãþirea vieþii oamenilor, sã constru- patriei, 2) socialismul, ca vârstã de aur spre
iascã o nouã structurã a puterii politice, sã care tinde dezvoltarea naþiunii, sub îndrupãzeascã ceea ce aparþine naþiunii, sã marea sa, ºi 3) mitul salvatorului (responinstaureze democraþia, libertatea ºi demni- sabilitãþile pe care ºi le-a asumat în calitate de
tatea poporului român23. F.S.N. vrea sã men- fiu ºi conducãtor al poporului). Folosind
þinã unitatea acestuia, bazatã pe consensul miturile patria primejduitã ºi trecutul eroic el
general al tuturor forþelor creatoare ale dorea sã câºtige sprijinul maselor; invocând
societãþii româneºti ºi se dezice de ideea de a conspiraþia duºmanilor externi urmãrea sã
monopoliza puterea24. Noua putere orga- trezeascã oamenilor din mulþimea cãreia i se
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adresa, un sentiment de ostilitate faþã de
adversari ºi de adeziune faþã de acþiunile sale.
Purtãtorul de cuvânt al noii puteri a
avut o ofertã simbolicã mai redusã: salvatorul ºi conspiraþia susþinãtorilor vechiului
regim. Invocând mitul salvatorului (noua
putere era singura care putea sã scoatã þara din
impas), dorea sã câºtige sprijinul maselor. El
a fãcut apel la mitul conspiraþiei(teroriºtilor)
pentru a potenþa ostilitatea faþã de apãrãtorii
regimului Ceauºescu dar ºi pentru a accentua
opoziþia simbolicã faþã de aceºtia. Coroborând cele douã mituri el a dorit sã câºtige
legitimitatea puterii nou instituite.
Am încercat sã reconstitui conflictul
simbolic produs in primele, ºi cele mai tensionate zile ale Revoluþiei române din decembrie
1989. Am transcris numai ce s-a manifestat
la nivelul imaginarului ºi am ales elementele
pe care le-am considerat a fi cele mai dinamice ºi cele mai eficiente pentru manipularea
maselor  miturile politice. Dintre acestea
doar cele folosite de noua putere au fost eficiente.
De ce? S-a vãzut/simþit în acele zile. Acesta
este rãspunsul cel mai cuprinzãtor deoarece
acþiunea efectivã a maselor, de atunci, pe care
documentele filmate au surprins-o mai pe
viu decât presa scrisã (e.g. manifestãrile de
adeziune faþã de noul regim, relatãrile despre
teroriºti, despre acþiunile lor, etc.), este dovada
eficienþei ºi valabilitãþii Conspiraþiei teroriºtilor
ºi Salvatorului (CNFSN, Ion Iliescu).
Conflictul simbolic de atunci nu poate fi
re-creat ci doar re-compus atunci când intereseazã persistenþa unor mituri (Conspiraþia,
Salvatorul, Unitatea, Trecutul eroic, Patria
primejduitã, etc.) în imaginarul poporului român.
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De la Mioriþa la Bingo
 sau despre resemnare, adaptare ºi acþiune negativã la români 
OLIVIA HORVATH

Am gãsit într-o veche culegere de
criticã literarã un pasaj despre corespondenþele adânci ale Mioriþei cu spiritul etnic
românesc.1 Ca sã-l citãm pe Lucian Blaga,
românul trãieºte pe acel plai, formã unicã
de relief, cu suiºuri ºi coborâºuri, care este ºi
el, pe lângã vitregiile sorþii, un element
determinant al tiparului sufletesc românesc.
Tocmai din cauza faptului ca este înconjurat
de un relief tot atât de schimbãtor precum
propria-i viaþã, românul existã însoþit de un
puternic sentiment al destinului, de un
fatalism pus sub surdinã2, determinism care
 iar aici pasajul îmi pare a fi paradoxal  este
însãºi exprimarea înþelepciunii de viaþã a
poporului român. Balada genialã a poporului
român, Mioriþa exprimã resemnarea în faþa
unor lucruri care par a fi inevitabile. Întrebarea la care m-am gândit imediat dupã ce am
citit pasajul a fost: de ce se pune o asemenea
valoare pe fenomenul drobului se sare?
O teorie care pune în principal accentul pe legitimitatea conferitã puterii politice
de participarea cetãþenilor în procesul politic
este teoria democraþiei participative. Acest
model de democraþie se distinge prin modul
de a concepe ideea de participare. Conform
acestei teorii, procentul maxim de participare
se atinge numai în cazul în care cetãþenii iau
parte nu numai în procesul de alegere a
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reprezentanþilor lor, ci ºi în procesele de luare
a deciziilor, atât din sfera privatã cât ºi din
sfera publicã. Teoria se referã aici la deciziile
care îi afecteazã pe oameni atât la nivel
individual cât ºi la nivel colectiv, în comunitate. Democraþia participativã se bazeazã pe
ideea unei comunitãþi care se auto-guverneazã, unde cetãþenii sunt uniþi de interese
omogene ºi de educaþie civicã, ºi unde indivizii sunt capabili de acþiune mutualã în
vederea urmãririi unor scopuri comune. Toate
acestea nu sunt determinate de altruism sau de
natura bunã a membrilor comunitãþii, ci, mai
degrabã de atitudinea civicã pe care aceºtia
trebuie sã o adopte. Gânditorii care susþin
modelul democraþiei participative afirmã cã
este un drept, o nevoie ºi o obligaþie a cetãþenilor sã fie mai mult sau mai puþin direct
implicaþi în luarea deciziilor care le afecteazã
vieþile, ºi cã recunoaºterea acestui aspect este
vitalã în toate sferele vieþii moderne.
Am vorbit despre democraþia participativã pentru cã acest model accentueazã
ideea de dinamicã a cetãþeniei, fundamentându-se pe conceptul de acþiune. Extinzând,
putem afirma fãrã teama de a greºi cã baza
democraþiei, fie ea participativã sau nu, se aflã
în acþiune. Ludwig von Mises explicã orice
fenomen social ca având cauzele ultime în
acþiunea individualã a oamenilor. Iar la Mises
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acþiunea înseamnã folosirea cât mai eficace a
mijloacelor în vederea îndeplinirii unor scopuri precise3.
Acþiunea individualã se referã, în
primul rând, la sfera privatã. Însã dacã este sã
privim totul din perspectiva modelului participativ, sfera privatã are consecinþe directe
asupra sferei publice, ºi invers. ªi nu numai
teoria democraþiei participative vine sã susþinã aceastã idee. Hannah Arendt, spre exemplu, prin noþiunea de vita activa, afirmã cã
omul existã ca individ numai în acþiune ºi în
comunicare, adicã în sfera publicã. Pentru
Arendt, individualitatea nu se realizeazã decât
în colectivitate. Acolo unde interesul personal
se transformã în inter-est  adicã a exista în
comunitate, a comunica  ºi unde indivizii
acþioneazã mutual4.
Aici se impune o distincþie între trei
tipuri posibile de acþiune: pozitivã, negativã ºi
pasivã. Acþiunea pasivã este exprimarea unui
punct de vedere prin abþinerea voluntarã ºi
responsabilã de la participare. Acþiunea negativã este aceea care urmeazã voluntar, însã
iresponsabil, primul impuls, fãrã sã þinã cont
de inter-est sau de consecinþele pe termen
lung. Acþiunea pozitivã este aceea care se
desfãºoarã la nivel comunitar, ºi care poate fi
comparatã cu un brainstorming. Este combinaþia dintre dinamism, comunicare ºi cunoaºtere, al cãrei rezultat constã în gãsirea unor
soluþii viabile pentru probleme reale.
Este clar cã toate aceste tipuri de
acþiune se desfãºoarã atât în sfera privatã cât
ºi în cea publicã. Este de asemenea evident ca
în lumea modernã, deºi separarea dintre cele
douã arii ale vieþii este evidentã, ele se
completeazã ºi se influenþeazã reciproc. Trebuie totuºi sã facem o diferenþã între tipurile
de acþiune care se desfãºoarã pe aceste douã
scene. La fel cum la Arendt interesul privat se
transformã în inter-est public, putem privi
acþiunea individualã din sfera privatã ca

transformându-se în inter-acþiune în sfera
publicã. Astfel, acþiunea ajunge sã presupunã
în mod natural comunicarea interumanã ºi sã
îºi gãseascã rezultatul în soluþii care vin din
partea societãþii cãtre reprezentanþii ei.
Acum intervine problema responsabilitãþii. Aceasta este inclusã ºi presupusã de
acþiune, ºi ambele provin din libertatea umanã. John Stuart Mill critica fatalismul sau
determinismul, afirmând cã a gândi în termeni
de cauze ºi efecte inevitabile nu înseamnã a fi
liber. Libertatea înseamnã, pentru Mill, controlul asupra sinelui, asupra tendinþelor, obiºnuinþelor ºi tentaþiilor. Astfel, deoarece suntem
liberi sã acþionãm asupra propriei noastre
persoane ºi asupra lucrurilor care ne înconjoarã, suntem de asemenea perfect responsabili pentru ceea ce suntem ºi ceea ce facem5.
Noi suntem cei care producem efectele, iar nu
anumite cauze predeterminate.
Pentru a nu rãmâne ancoraþi în teorie,
sã aruncãm o privire concretã asupra României,
din perspectiva ideilor descrise mai sus. Ceea
ce se întâmplã în România din 1989 încoace
se poate încadra foarte bine în metafora efectului de tunel, folositã de Albert Hirschman, ºi
descrisã de Claus Offe în lucrarea sa,
Varieties of Transition, The East European
and East-German Experience6. Aceastã
metaforã comparã evoluþiile þãrilor postcomuniste cu situaþia în care într-un tunel de
pe o autostradã traficul autovehiculelor este
blocat. În tunelul lui Offe existã douã benzi de
circulaþie, ºi ambele sunt la momentul T1
blocate. La momentul T2 autovehiculele de
pe una dintre benzi încep sã se miºte. În
continuare exista douã alternative: a) ºoferii
de pe banda care este încã blocatã aºteaptã
eliberarea completã a celeilalte benzi, pentru
ca apoi sã iasã din tunel folosind-o, sau b)
ºoferii de pe banda încã blocatã încearcã sã
intre pe banda care se miºcã pentru a ieºi mai
repede din tunel, nereuºind însã decât sã
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provoace noi accidente, ºi astfel sã blocheze
din nou tot traficul. Este de fapt vorba despre
economia politicã a rãbdãrii. În cazul (a)
oamenii reuºesc sã înþeleagã procesele complexe
care compun tranziþia, ºi avantajele pe termen
lung care rezultã din abilitatea de a aºtepta. În
cazul (b) însã, populaþia aºteaptã schimbãrile
ºi avantajele într-un timp foarte scurt, ºi,
deoarece acest lucru nu este posibil, se
creeazã acele accidente care blocheazã totul.
Aceasta din pricina faptului cã în aceastã
situaþie, procesul de liberalizare si de democratizare nu mai dispune de suportul social de
care are nevoie.
Situaþia care portretizeazã România
post-comunistã este, din nefericire, cea
descrisã în ultima variantã, (b). Existã un grup
de oameni care au început sã se miºte cãtre
un standard mai bun de viaþã, ºi existã grupul
de pe cealaltã bandã care încearcã constant sã
se înscrie pe banda în miºcare, blocând astfel
tot procesul. Aceasta este ceea ce numeam
mai sus acþiune negativã: se poate observa
limpede, într-o astfel de situaþie, lipsa comunicãrii ºi a reflecþiei asupra celor mai bune
soluþii în vederea unor avantaje pe termen
lung.
În Criza lumii moderne, Rene Guenon
afirma cã una dintre caracteristicile modernitãþii este sciziunea dintre Orient ºi Occident7. Iar aspectul fundamental privind
aceasta rupturã este opoziþia dintre contemplare ºi acþiune. Guenon afirmã cã, deºi este
clar cã cei doi termeni sunt complementari,
deoarece nu existã individ sau comunitate
care sa fie exclusiv activ(ã) sau pasiv(ã), civilizaþiile Orientalã ºi Occidentalã aºeazã cele
douã idei într-o relaþie de opoziþie. Occidentul
considerã cã acþiunea este superioarã
contemplaþiei, iar Orientul plaseazã contemplarea mai sus decât acþiunea pe scara
valoricã.
Despre aceeaºi opoziþie dintre Orient

S.P. nr. 91-92/2001

ºi Occident vorbeºte, în alþi termeni, ºi Mihai
Ralea, în cartea sa Fenomenul Românesc.
Pentru Ralea, fiecare dintre cele douã culturi
are caracteristica sa fundamentalã: pentru
Occident  aptitudinea creatoare, iar pentru
Orient  resemnarea pasivã8. Occidentalul
este omul care supune mediul înconjurãtor,
fiind stãpânul voinþei sale, în timp ce Orientalul este supus de forþa naturii, ºi astfel apeleazã la fatalism pentru a explica slãbiciunea
voinþei umane. Ralea plaseazã poporul român
la interferenþa dintre cele douã civilizaþii, atribuindu-i caracteristica adaptabilitãþii. Resemnarea pasivã, spune Ralea, este încetarea
vieþii, dar adaptarea este mai mult decât
resemnare. Totuºi, nu este vorba de acþiune.
Revenim aºadar la acþiunea negativã,
care se dovedeºte a fi proprie poporului
român. Acest tip de acþiune, care nu se bazeazã pe comunicare, ºi nici un este un schimb de
cunoaºtere care sã ducã la avantaje pe termen
lung, este un fel de joc de noroc. Un joc de la
care jucãtorii aºteaptã un fel de parã
mãlãiaþã: un avantaj maxim, cu efort minim.
Nu mai avem de-a face aici cu acþiunea despre
care vorbea Mises, în primul rând deoarece
mijloacele nu sunt folosite în mod eficient, ºi
în al doilea rând deoarece scopul urmãrit se
raporteazã, în majoritatea cazurilor, la un
termen foarte scurt.
Se cuvine menþionat aici un fapt real
în care se oglindeºte fidel tendinþa poporului
român de a acþiona în mod negativ. Este vorba
despre un curent cultural care a atins
intensitatea maximã în România anul trecut,
ºi care se numeºte bingomania. Acþiunea
Jucãtorilor de bingo este una de tip negativ
deoarece ei nu îºi investesc eforturile ºi
resursele în soluþii gândite ºi proiectate pe
termen lung, ci gãsesc în jocul de noroc
mediatizat o sursã facilã ºi cinstitã de
îmbogãþire, fãrã a lua însã în considerare ºi
faptul cã ºansele de câºtig sunt de fapt

48

Mituri ºi Fantasme
minime. Cauza acestui tip de comportament
se aflã în dorinþa puternicã însã lipsitã de
raþiune de îmbunãtãþire a nivelului de trai într-un
timp record, dar cu eforturi minime. O asemenea dorinþã este din pãcate total nejustificatã
date fiind condiþiile economiei din România
post-comunistã.
Din aceeaºi cauzã, Statul, care în
România este privit ca o entitate atotputernicã, este adesea acuzat de dezinteres faþã
de oameni, ºi este, de foarte multe ori , izvorul
unor politici sociale total nejustificate. O
problemã recunoscutã a economiilor postcomuniste, ºi în special a României, este
faptul cã un sistem laissez-faire(,) nu poate
sã dea rezultate atâta timp cât lipsurile
economice sunt agravate zi dupã zi de alte
mãsuri intervenþioniste, dupã cum afirma
Ludwig von Mises. Însã aceastã problemã nu
poate înceta decât dacã acþiunea negativã se
transformã într-una pozitivã.
Pânã la urmã, toate acestea se pot
traduce în tradiþional invocata resemnare
mioriticã. Ierarhia a devenit în cultura
româneascã o formã supremã a existenþei,
care nu se poate schimba. ªi atunci resemnarea, care într-o lume modernã e incompatibilã cu tristeþea împãcatã pe care ºcoala,
când studiem balada Mioriþa, ne impune sã o
apreciem drept o dovadã de înþelepciune, s-a
transformat în acþiune negativã. În modernitatea româneascã a sfârºitului anilor 1990,
mitul mioritic  resemnarea în faþa oricãrui fel
de putere superioarã  a luat forma, în tot
cazul mai pragmaticã a mitului Bingo, ori a
mitului ajutorului de ºomaj, în timp ce
societatea româneascã devine tot mai
atomizatã. Astfel, vita activa a Hannei Arendt
nu mai are nici loc, ºi nici rost aici, deoarece
oamenii nici nu participã, nici nu comunicã,
nici din punct de vedere social, nici politic,
nici economic.
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Universitatea maghiarã ºi
dilemele identitare
ANA DINESCU

Disputele pe tema universitãþii maghiare de stat de la Cluj ocupã un loc important în problematica raporturilor identitare
dintre majoritate ºi reprezentanþii etniei
maghiare. Asemeni altor minoritãþi din þãri
din spaþiul fost comunist1 ºi cea maghiarã din
România acordã o importanþã deosebitã
identitãþii lingvistice ca element de bazã al
existenþei lor colective ºi individuale.
Universitatea de la Cluj, asupra cãreia
ne vom opri în cele ce urmeazã, a ocupat un
loc important în discuþiile publice din ultimii
ani, referitoare la standardele care trebuie
îndeplinite pentru asigurarea drepturilor minoritãþilor naþionale. Dincolo de argumentele
politizate deseori la extrem ale ambelor pãrþi
implicate, analiza acestui caz ne oferã numeroase elemente definitorii ale noii topici a
problematicii minoritare în spaþiul Sud-Est
european dupã cãderea comunismului.
Repere istorice ale universitãþii
Istoria universitãþii clujene este
marcatã de separatismele ºi luptele politice de
recunoaºtere a drepturilor politice a naþiunilor
din Transilvania, ce au marcat sfârºitul
secolului XIX ºi începutul secolului XX.
Din punct de vedere al maghiarilor
dar, mai ales pentru Ungaria, Transilvania
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reprezintã, în special începând din secolul
XV, un important focar de culturã al întregii
naþiuni. Aceastã regiune este consideratã
astfel un factor de bazã al identitãþii culturale
a maghiarilor din întreg Bazinul Carpatic2.
Din perspectiva româneascã, problema
învãþãmântului în limba maternã din Transilvania se pune de pe poziþiile luptei pentru
obþinerea drepturilor fundamentale de la autoritãþile ungare. Pentru elita politicã româneascã de la sfârºitul secolului XIX ºi
începutul secolului XX, demersurile pentru
recunoaºterea dreptului la învãþãmântul în
limba maternã pot fi comparate cu acþiunile
similare desfãºurate de elita maghiarã în
perioada dupã trecerea Transilvaniei sub
autoritatea româneascã. Mai mult, reproºurile
pe care le aduc acum maghiarii statului român
reproduc, în mare, solicitãrile româneºti
dinainte de 1918, în ce priveºte lipsa drepturilor minime pentru românii din Transilvania.3
Predecesoarea actualei Universitãþi
Babeº-Bolyai din Cluj a fost înfiinþatã pe 12
octombrie 1872, sub denumirea de Franz
Joseph, prin decret imperial, având în
componenþa sa patru facultãþi: de litere,
istorie ºi filosofie; de matematicã ºi ºtiinþe
naturale; de drept ºi de medicinã. Limba de
predare era maghiara. Noul aºezãmânt îºi va
începe activitatea pe data de 10 noiembrie a
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aceluiaºi an cu 40 de profesori ºi 258 de
studenþi.
În aceastã perioadã se înmulþiserã ºi
demersurile românilor pe lângã autoritãþile
imperiale în scopul obþinerii unei universitãþi
în limba maternã ºi, în general, pentru
recunoaºterea drepturilor lor lingvistice. În
decembrie 1850, de exemplu, o delegaþie în
frunte cu mitropolitul Andrei ªaguna
pledeazã pe lângã ministrul austriac al
Cultelor, Leo Thun, pentru necesitatea
înfiinþãrii unei universitãþi româneºti, în care
toate ºtiinþele sã se predea în limba românã.
Apoi, pe 1 ianuarie 1861, la Sibiu, la
Conferinþa Naþionalã a fruntaºilor români din
Transilvania au fost adoptate douã rezoluþii în
care se solicita: 1. recunoaºterea românilor ca
naþiune politicã ºi independentã faþã de
celelalte naþiuni ºi 2. folosirea limbii române
în viaþa publicã, considerându-se cã aceasta
era egal îndreptãþitã alãturi de limba maghiarã
ºi germanã. În septembrie 1863, Gazeta de
Transilvania publica un apel cãtre naþiune
prin care se demonstra necesitatea imperativã
a unei facultãþi juridice în Transilvania, în
limba românã. De asemenea, pe parcursul
anului înfiinþãrii universitãþii maghiare 
1872  fruntaºii politici ai românilor au
redactat mai multe memorii adresate
Guvernului austro-ungar în care solicitau,
printre altele, ºi introducerea limbii materne
în instituþia de învãþãmânt superior de la Cluj.
În mai 1919, Consiliul Dirigent, organul de conducere a Transilvaniei în perioada
1919-1922 ia în primire universitatea
somându-i pe profesorii maghiari sã depunã
jurãmânt de fidelitate statului român. Aceºtia
vor refuza ºi se vor regrupa la universitatea
din Seghedin. În semn de protest, ei vor
contribui la redactarea unui apel adresat
tuturor universitãþilor lumii în care calificã
preluarea universitãþii de cãtre autoritãþile
române drept o crimã comisã de un popor

inferior din punct de vedere cultural4. Dupã
constituirea, în iulie, a unei comisii universitare conduse de Sextil Puºcariu care avea
drept principale atribuþii organizarea concursurilor pentru ocuparea catedrelor, în septembrie va fi emis decretul de lege privind
reînfiinþarea acestei instituþii de învãþãmânt
superior. În componenþa sa intrau patru
facultãþi: de ºtiinþe; de medicinã; de litere ºi
filosofie ºi de drept. La 3 noiembrie are loc
deschiderea cursurilor, de cãtre istoricul
Vasile Pârvan cu lecþia: Datoria vieþii
noastre. Un an mai târziu, începând din 1
februarie 1920 vor avea loc timp de trei zile
serbãrile inaugurãrii festive a universitãþii
româneºti din Cluj, la care participã însuºi
Regele Ferdinand I, precum ºi numeroºi
membri ai corpului diplomatic ai Statelor
Unite, Franþa, Marea Britanie ºi Spania.5
Evenimentul are o încãrcãturã
simbolicã deosebitã, dat fiind problemele
identitare ale noii Românii Mari ºi istoria
dilematicã a Transilvaniei. În discursul sãu,
Regele Ferdinand, fãcând referire la noul
duh care îºi face intrarea în aceste ziduri va
sublinia: Aici, în acest oraº care sub stãpânirea de ieri ajunsese centrul concepþiei
maghiare în Ardeal, fosta universitate ungureascã, întemeiatã în bunã parte ºi cu banul
românesc, a devenit în curând focarul gândirii
maghiare exclusiviste faþã de orice alt
sentiment naþional. La rândul sãu, rectorul
Sextil Puºcariu considera cã decizia Consiliului Dirigent a determinat: (...) smulgerea
ei (a universitãþii n.red.) din mâinile celor ce
i-au dat o menire artificialã, voind sã
aserveascã ºtiinþa unor scopuri strãine. În
aceste condiþii, va preciza el în discursul sãu:
Întâia noastrã preocupare a fost ºi este sã
aºezãm universitatea noastrã în cadrele
statului român unitar.6
Zece ani mai târziu, universitatea de la
Cluj, devenitã acum Ferdinand I va orga-
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niza serbãrile jubiliare cu ocazia încheierii
primului deceniu de existenþã româneascã.
Aprecierile laudative la adresa activitãþii
cadrelor didactice sunt completate de date
comparative ce subliniazã realizãrile universitãþii. Astfel, se aratã cã în cei zece ani au
fost publicate 5.761 de lucrãri ºtiinþifice, în
timp ce între 1872-1918, perioada când a fost
întrebuinþatã limba maghiarã, doar 7.146.7
La 30 august 1940, dupã Dictatul de la
Viena, universitatea va pleca în pribegie, fiind
preluatã de autoritãþile maghiare. Facultatea
de drept, cea de litere ºi cea de medicinã se
vor retrage la Sibiu, unde-ºi vor desfãºura
activitatea în diverse clãdiri puse la dispoziþie
de autoritãþile locale, în timp ce Facultatea de
ºtiinþe se va transfera la Timiºoara. La Cluj
limba maghiarã va deveni din nou limba de
predare.8
Universitatea va reveni la Cluj în 1945
ºi va trece ºi ea prin transformãrile care au
marcat perioada comunistã post-belicã. În ce
priveºte drepturile lingvistice ale minoritãþilor
 formulã preferatã celei de naþionalitãþi
conlocuitoare, mult mai neutrã ºi asimilatoare  Constituþia din 1948 a Republicii
Populare Române prevedea, la articolul 24 cã:
În RPR se asigurã naþionalitãþilor conlocuitoare dreptul de folosire a limbii materne ºi
organizarea învãþãmântului de toate gradele în
limba maternã9. În 1952, Guvernul Petru
Groza a instaurat Regiunea Autonomã Maghiarã (RAM) care cuprindea zone cu
populaþie maghiarã majoritarã din Transilvania (care includea teritoriul actual al judeþelor Mureº, Harghita, Covasna, o parte din
Braºov ºi din judeþul Bistriþa), construitã dupã
modelul regiunilor autonome sovietice.
Aceasta era condusã în baza unui regulament
adoptat de Sfatul popular regional ºi consfinþit de Marea Adunare Naþionalã a RPR.
Atunci a fost creatã o reþea de ºcoli primare ºi
secundare, universitatea maghiarã Janos
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Bolyai, un institut pedagogic ºi unul de teatru.
În 1959, universitatea maghiarã din Cluj a
fost unificatã cu cea româneascã, creându-se
Universitatea Babeº-Bolyai care avea ºi secþii
maghiare la fiecare disciplinã de studiu. Prin
reorganizarea administrativ-teritorialã a
României din 1968, RAM a fost desfiinþatã10.
Problema universitãþii maghiare de la
Cluj va fi reformulatã în termeni de drepturi
identitare de-abia dupã 1989, de segmentul
politic al comunitãþii maghiare din România,
UDMR.
Discurs politic ºi necesitate
identitarã
Repertoriul conceptual al limbajului
politic al comunitãþii maghiare din România
trebuie pus în legãturã cu evoluþiile legate de
drepturile minoritãþilor dupã cãderea comunismului, mai precis dupã încheierea Rãzboiului Rece. Evoluþiile din spaþiul ex-iugoslav,
cu specificitãþile sale istorice ºi politice, a
cãror translatare la alte cazuri din zonã nu
constituie decât o explicaþie facilã ºi lipsitã de
o bazã de argumentare solidã, au pus sub
semnul întrebãrii principiile care au cãlãuzit
Puterile Centrale la înfiinþarea statelor din
Europa de Est la Conferinþa de pace de la
Paris din 1919. Recunoaºterea internaþionalã
a Bosniei-Herþegovina, Croaþiei ºi Sloveniei
au deschis discuþiile asupra noilor modalitãþi
de afirmare a drepturilor colective ale
minoritãþilor, fãrã sã fie nevoie de recursul la
secesiune ºi violenþã11. În aceste condiþii,
apare ºi discuþia asupra noului tip de contract
social pe care statele Est ºi Sud-Est europene
trebuie sã-l negocieze cu membrii corpului
naþional. În plus, pentru majoritatea þãrilor din
fostul spaþiu comunist, cãderea comunismului
a determinat o revenire la modelele identitare
dinainte de formarea statelor naþionale moderne, cu un accent deosebit pus pe identitatea
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lingvisticã ºi religioasã12.
Revenind la problematica minoritãþii
maghiare din România, solicitãrile principale
ale UDMR au fost urmãtoarele: acordarea de
garanþii în sensul folosirii libere a limbii
materne în viaþa publicã ºi privatã, inclusiv
introducerea inscripþiilor bilingve în localitãþile în care reprezentanþii acestei comunitãþi trãiesc în procente semnificative; posibilitatea creãrii unui sistem de învãþãmânt de
toate gradele în limba maternã; retrocedarea
proprietãþilor comunitare confiscate de regimul comunist; posibilitatea menþinerii legãturilor cu patria-mamã.
Toate aceste solicitãri au constituit
obiectul negocierilor politice dintre UDMR ºi
guvernele care s-au succedat începând din
1990. Mai mult, dupã alegerile din 1996,
Uniunea a fãcut parte din coaliþia la putere,
alãturi de CDR ºi PD, iar doleanþele comunitãþii maghiare au fost frecvent discutate în
cadrul numeroaselor întâlniri ale formaþiunilor aflate la guvernare. Dar, odatã cu apropierea de momentul electoral 2000, celelalte
partide din coaliþie s-au distanþat treptat de
poziþia reprezentanþilor comunitãþii maghiare.
Cel mai ilustrativ exemplu este cel al universitãþii maghiare de stat. Dacã iniþial posibilitatea înfiinþãrii de instituþii de învãþãmânt
superior în limba maternã a minoritãþilor
fusese stabilitã în proiectul noii legi a
învãþãmântului, în timpul unor dezbateri, nu
de puþine ori tensionate, s-a pledat pentru o
formulã multiculturalã, în care ar fi putut fi
cooptaþi ºi reprezentanþii altor etnii. Cu alte
cuvinte, crearea unor instituþii de învãþãmânt
superior cu limba maternã de predare a unei
minoritãþi naþionale care s-ar fi putut considera îndreptãþitã în acest sens a fost exclusã
din start.
Mai mult, în toamna lui 1998, când
UDMR ameninþa cu ieºirea de la guvernare 
ceea ce ar fi lipsit coaliþia ºi-aºa fragilã ºi

mãcinatã de numeroase lupte intestine de
coerenþã ºi credibilitate  a fost încropit proiectul unei Hotãrâri de Guvern ce prevedea
crearea unei universitãþi maghiaro-germane 
Petofi-Schiller. Care a fost atacatã în instanþã
de PRM ºi PUNR, dupã care a urmat un
proces în contencios administrativ, finalizat
cu puþin timp înainte de alegerile din 2000.
Dupã care, echipele de experþi ministeriali ai
Guvernului Isãrescu au început sã lucreze
detaliile tehnice. De atunci, nu s-a mai pomenit nimic de aceastã universitate, o formulã
creatã doar pentru a potoli un conflict de
moment. Între timp, Guvernul de la Budapesta a alocat o sumã importantã (aproximativ
douã miliarde de forinþi), suportatã de la
bugetul de stat, deci, plãtitã de cetãþenii
ungari, pentru înfiinþarea unei reþele de
învãþãmânt superior particular în Transilvania. Care acum se chinuie sã primeascã
autorizaþia de funcþionare de la Consiliul
Naþional de Acreditare ºi Evaluare Academicã. Dupã scrutinul de anul trecut, problema
reînfiinþãrii universitãþii maghiare de stat de
la Cluj s-a pierdut de pe agenda puterii nouinstaurate ºi, se pare, ºi de pe cea a UDMR,
care a renunþat sã o mai ridice în mod public,
aºa cum se întâmpla în perioada dinainte de
2000.
Poziþiile adoptate de reprezentanþii
majoritãþii (indiferent de apartenenþa politicã) ºi de cei ai minoritãþii maghiare demonstreazã o separare netã a punctelor de
vedere, ce nu face posibilã sub nici o formã
alegerea unei cãi de mijloc, negociabile.
Maghiarii, gândindu-se la perioada de glorie
a universitãþii maghiare, deplâng lista elitelor (care, în mare parte, au ales sã pãrãseascã þara în perioada comunistã) ºi cer
învãþãmânt în limba maternã de toate
gradele, singura cale de a-ºi reface intelectualitatea în declin. Reprezentanþii
românilor acuzã tendinþele separatiste (ra-
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þionamentul fiind urmãtorul: maghiarii vor
sã înveþe numai în maghiarã de la grãdiniþã
la facultate, adicã nu vor ºti româneºte, îi
vor izola pe români sau, mai rãu, îi vor
obliga sã plece, ei vor rãmâne singuri ºi vor
putea ocupa Transilvania unde îºi vor instaura ordinea proprie, dupã care o vor alipi
apoi Ungariei fãrã prea mari probleme).
Temerile acestea, exprimate de la tribuna
Parlamentului, nu numai de parlamentari
PRM ºi PUNR, sunt expresia unor stãri de
spirit existente la un nivel mult mai profund
al societãþii româneºti. Ca exemplu, vom
prezenta acum douã rãspunsuri ale unor
liceeni români din Transilvania, ce au fost
incluºi într-o cercetare a unor sociologi de la
Cluj13. La întrebarea: Care ar fi motivul
pentru care etnicii maghiari solicitã o
universitate în limba maghiarã? Care sunt
cauzele?, unul dintre subiecþii români a
rãspuns: Ei au cerut ca aceastã universitate
sã se înfiinþeze în Transilvania unde sunt
foarte mulþi maghiari, pentru cã vor sã se
separe; de exemplu, numai la Târgu Mureº
ponderea lor este de peste 50 la sutã din
populaþia oraºului. Dacã vor sã facã o astfel
de universitate nu vãd la ce altceva le-ar
folosi. Maghiarii vor de fapt sã preia
controlul asupra întregului Ardeal. Întrebat
în continuare de unde ºtie acest lucru,
liceanul a explicat: Asta ne învaþã istoria.
Nu este cumva o prejudecatã?, a continuat
operatorul de teren. Asta e istoria pe care
am învãþat-o. Avem numeroase exemple în
acest sens, unul dintre acestea e cã
Transilvania a fost cel mai mult timp sub
stãpânirea maghiarã. În afara argumentului istoric, mai existã ºi altceva la baza
cerinþelor maghiare?, continuat operatorul.
Ba da, a rãspuns liceanul. Se doreºte
izolarea faþã de comunitatea româneascã(...).
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Are universitatea maghiarã un
viitor?
Greu de estimat, dat fiind încãrcãtura
politicã, deci conjuncturalã, a discursurilor
reprezentanþilor majoritãþii ºi minoritãþii.
Dincolo de considerentele pragmatice ºi pur
electorale ale unui partid sau altul  indiferent
ce comunitate reprezintã  rãmâne deschisã în
continuare problema modelului de societate
pe care vrea sã-l adopte România, ºi în acest
context, a locului raporturilor majoritate/minoritate. Evenimentele din decembrie s-au
succedat mult prea repede pentru a face
posibilã reflecþia asupra noilor rosturi ale noii
societãþi. Totul s-a fãcut din mers, contracronometru, sub impulsul momentului, spre
deosebire de alte þãri estice, unde schimbãrile
s-au desfãºurat de-a lungul mai multor ani.
Istoria nu este întotdeauna cel mai bun
ghid. Istoria universitãþii maghiare este
marcatã de excese ºi exclusivisme de ambele
pãrþi, care sunt încã vii în memoria colectivã.
Oricât de legitime ar pãrea revendicãrile
pro sau contra ale unora sau altora, trebuie þinut cont în permanenþã de contextul
prezent. Sunt românii ºi maghiarii din România
în stare sã depãºeascã un trecut pe care l-au
trãit deopotrivã în comunism, indiferent cât
de mult au fost sau nu de acord cu dictatura ºi
sã mediteze asupra viitorului? Iar când mã
refer la români ºi maghiari am în vedere
elitele lor intelectuale programate prin
însãºi menirea lor sã ofere ºi sã contribuie la
constituirea unor modele de societate. Din
nou planeazã incertitudinea asupra fezabilitãþii unui asemenea dialog. Dialogul presupune douã persoane dispuse sã poarte o
conversaþie, sã-ºi comunice punctele de
vedere, sã le discute ºi sã le dezbatã. Cu alte
cuvinte, este nevoie ca cei doi interlocutori sã
fie dispuºi sã renunþe la unicitatea propriului
discurs (monolog) pentru a se deschide cãtre
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celãlalt. ªi, mai ales, sã stãpâneascã un limbaj
care sã facã posibilã comunicarea.
Acum doi ani, revista literarã Vatra
din Târgu Mureº14 a realizat douã anchete:
Ce înseamnã a fi scriitor maghiar azi ºi Ce
ºtiþi despre literatura maghiarã (aceasta din
urmã a fost adresatã unui numãr de 36 de
scriitori români). În primul caz, predominã
dilemele identitare în ce priveºte raporturile
literaturii maghiarii din România cu cea din
Ungaria, cu toate avantajele ºi dezavantajele
ce decurg dintr-o asemenea poziþie. La cea
de-a doua întrebarea, majoritatea celor care au
rãspuns întrebãrii Vetrei declarã cã nu ºtiu
prea mare lucru. Motivele: barierele lingvistice, în primul rând, dar ºi lipsa unor traduceri în românã din operele scriitorilor maghiari sau absenþa acestora din manualele de
literaturã sau din majoritatea revistelor de
specialitate româneºti. Aceasta este constatarea unei situaþii de fapt, într-un domeniu
specific: literatura. Proiectul viabil de viitor
nu se poate construi însã, decât împreunã. Iar
cunoaºterea datelor unei probleme este primul
pas spre rezolvarea acesteia.
NOTE
vezi, de exemplu, cazul albanezilor din Tetovo
(Macedonia) care cer de mai mulþi ani dreptul de a avea
o universitate de stat, în limba maternã, al românilor
din Nordul Bucovinei, care se pronunþã  cel puþin la
nivelul reprezentanþilor societãþii civile ºi politice din
aceastã parte a Ucrainei  pentru crearea unei instituþii
de învãþãmânt superior (multiculturale) cu o secþie de
predare obligatoriu în limba românã;
2
Transylvania and the Hungarian-Romanian
problem, a symposium, compiled by the Danubian
Research Centre, edited by Ann Fay Saborn and Geza
Wass de Czege, Danubian Press, Inc. Aston, Florida,
USA, 1979;
3
vezi, de exemplu, D. Draghicesco  La Transylvanie.
Esquisse historique, geographique, ethnographique et
statistique, ed. Albatros, Bucureºti, 1997, reeditare a
lucrãrii apãrute în 1918 la Paris, Librairie Felix Alcan;
4
Appel de luniversite hongroise Fr. Joseph de
Koloszvar a toutes les universites du monde, Magyar
1

Allami Nyomda, Budapest, 1920;
Pentru ceea ce priveºte demersurile româno-ungare
pentru înfiinþarea universitãþii au fost consultate
urmãtoarele lucrãri: Mihai Bordeianu, Petru
Vladcovski  Învãþãmântul românesc în date, ed.
Junimea, Iaºi, 1979; Universitatea Babeº-Bolyai Cluj
Napoca  Biblioteca Central Universitarã 
Activitatea ºtiinþificã a Universitãþii din Cluj Napoca
1919-1973, lucrare redactatã sub auspiciile acad. prof.
ªt. Pascu, vol. 1, Cluj Napoca, 1974; Ioan A. Vãtãºescu
 Cãlãuza studentului la Cluj, Institutul de Arte
Grafice Ardealul, 1928;
6
cnf. Serbãrile inaugurãrii universitãþii româneºti din
Cluj. 1-3 Fevruarie 1920, Bucureºti, Imprimeria
Statului, 1920;
7
Ion Crãciun  Activitatea ºtiinþificã la universitatea
Regele Ferdinand I din Cluj în primul deceniu  19201930, Tipografia Cartea româneascã, Cluj, 1936;
8
cnf. Ioan A. Vãtãºescu  Luniversite roumaine
refugiee de Cluj. Reorganisation et activite, ed. de
lUniversite, Sibiu, 1944;
9
cnf. Ioan Muraru, Gh. Iancu  Constituþiile
României  texte, note, prezentare comparativã, ed. a
III-a, Regia Autonomã Monitorul Oficial, bucureºti,
1995;
10
vezi Nicolae Edroiu, Vasile Puºcaº  Maghiarii din
România, Fundaþia Culturalã Românã, Centrul de
Studii Transilvane, Cluj, 1995;
11
vezi Dennis Deletant  Minoritãþi ºi autonomie în
Europa de Est contemporanã; schimbãri ale percepþiei
internaþionale, Altera, an 1, 1995, p. 7/18;
12
Anne-Marie Thiesse  Crearea identitãþilor
naþionale în Europa. Secolele XVIII-XIX, Polirom,
2000;
13
Valer Veres (coord.)  Liceeni români în tranziþie,
ed. Limes, Cluj, 2000, p.67/68. Eºantionul a fost
reprezentat de liceeni în anii terminali din clasele cu
predare în limba românã ºi maghiarã din judeþele
Bihor, Cluj, Mureº ºi Satu-Mare. Din cele 836 de
persoane cuprinse în eºantion, 432 au fost români ºi
404 maghiari;
14
Vatra, an XXVII, nr. 341, august 1999, revistã editatã
de Uniunea Scriitorilor ºi Consiliul Judeþean Mureº.
5
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ANA DINESCU  Absolventã a Facultãþii de
ªtiinþe Politice ºi Administrative a Universitãþii din Bucureºti, secþia francezã. În prezent
ziaristã la Ziua.

S.P. nr. 91-92/2001

Mituri ºi Fantasme

Evrei, Comunism ºi
evreii comuniºti
ZECE TEZE
STANISLAW KRAJEWSKI

1. Marxismul, ideologiile radicale de
stânga ºi real socialismul constituie nu
numai un fragment din istoria universalã sau
din istoria Ungariei ºi Poloniei ci ºi un capitol
al istoriei evreilor.
2. Antisemiþii au exagerat nepermis de
mult implicarea evreilor în comunism, distorsionând faptele ºi interpretându-le prin prisma
teoriei conspiraþiei. Evreii au fost ºi ei victime
ale comunismului.
3. Comuniºtii evrei arareori au þinut
seamã de preocupãrile tradiþional evreieºti ºi
cel mai adesea virtualmente au încetat sã fie
evrei.
4. Unii dintre aceia care ºi-au abandonat identitatea evreiascã ulterior s-au
reîntors la ea. Numãrul evreilor comuniºti ºi
rolul lor a fost atât de important încât ceilalþi
evrei nu trebuie sã ignore aceasta.
5. Problema cea mai delicatã este
ridicatã de cãtre caracterul qvasi-religios al
implicãrii în comunism al unora dintre evrei.
6. Nu existã un radicalism evreiesc
distinct. Nu existã comunism evreiesc.
Evreii au devenit comuniºti datoritã mecanismului general.
7. Nu iudaismul sau tradiþia evreiascã
au condus la implicarea evreilor in comunism
ci situaþia lor socialã.
8. Participarea la o acþiune/regim cu

S.P. nr. 91-92/2001

rezultate nefaste poate începe cu intenþii
nobile ºi altruiste.
9. Responsabilitatea moralã poate fi
indirectã. Reapariþia comunitãþilor evreieºti în
Europa de est trebuie sã se confrunte cu
moºtenirea participãrii evreilor la regimul
comunism. În orice caz, acceptând cã evrei
împãrtãºesc responsabilitatea moralã aceasta
nu înseamnã cã ne-evreii sunt mai puþin
responsabili.
10. Studiul obiectiv este necesar
pentru clarificarea mãsurii ºi naturii participãrii evreilor în comunism. Consecinþele
tragice ale mitului antisemitic al comunismului evreiesc nu trebuie sã impunã nici un
tabu.
REMARCI INTRODUCTIVE
Sintagma evreii ºi comunismul
aminteºte imediat o serie de asocieri. Prima
imagine, comunã pentru occident, este aceea
a persecuþiei evreilor în þãrile comuniste:
distrugerea tradiþiilor religioase; complotul
doctorilor ºi, mai general, antisemitismul lui
Stalin care a fost aproape o ucidere în masã a
evreilor; soarta refusnik-ilor ºi politica
discriminatorie împotriva evreilor în Uniunea
Sovieticã; antisemitismul oficial din Polonia
din 1967-68. O a doua serie de asocieri, mai
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popularã în Europa centralã ºi de est ºi mai
departe de ea, se bazeazã pe imaginea comunismului evreiesc: evreii ca fondatori ai
miºcãrilor de stânga ºi ca lideri comuniºti în
statele guvernate de partide comuniste; persecutori ai religiei creºtine; proeminenþi în
sistemul dictatorial comunist.
Prima imagine este adevãratã dar nu
reprezintã în întregime relaþia dintre evrei ºi
comunism. Cea de a doua imagine este falsã
dar ea indicã o anumitã realitate, în particular
aceea a numãrului mare de evrei aflaþi printre
comuniºtii activi. Cum Andre W. M. Gerrits
aprecia, puterea de asociere a evreilor cu
comunismul vine din faptul cã ea s-a bazat
pe elemente de ficþiune ºi realitate.1 Mitul
comunismului evreiesc este doar un mit.
Ceea ce este real este existenþa ºi importanþa
comuniºtilor evrei. Aceastã distincþie a lui
Gerrits a fost fãcutã anterior de Jaff Schatz în
cel mai amplu studiu despre acest subiect2 ºi
de asemenea ºi de mine însumi într-un articol
anterior.3 Aceastã realitate a fost subiectul
unor surprinzãtor de puþine cercetãri.
Acest subiect neglijat  pe care îl
propun spre considerare acum  nu este atât
despre evrei ºi comunism, nici despre evreii
sub comunism ºi, fãrã îndoialã, nici despre
comunismul evreiesc, ci mai curând despre
comuniºtii evrei. În plus, pentru a considera
aceastã temã ca un subiect de cercetare
academicã, propun varianta ei mai puþin
obiectivã: comuniºtii evrei ca o preocupare a
evreilor. Remarcile mele pot servi drept o
stângace introducere la problema care, în
opinia mea, meritã studiul specialiºtilor ºi
meditaþia evreilor, chiar ºi a acelor evrei care
nu au întâlnit niciodatã un comunist.4
De asemenea, trebuie menþionat cã
interesul meu nu este lipsit de o motivaþie
personalã. În anii 1970 am citit o carte
remarcabilã. Carte se numea Pamiêtnik
mówiony [Jurnal vorbit] ºi era vorba despre

conversaþiile dintre doi mari scriitori Czes³aw
Mi³osz ºi Aleksander Wat. Wat îºi amintea
cum un anume lider comunist funcþiona ca un
tsadik pentru discipolii sãi. Acel lider, Adolf
Warski, care a fost unul dintre fondatorii
Partidului Comunist Polonez, care a devenit
mai târziu membru al parlamentului polonez
ºi care a fost ucis în Rusia în timpul terorii
staliniste, se întâmplã sã fie strãbunicul meu.
COMENTARII LA CELE ZECE
TEZE
1. Marxismul, ideologiile radicale de
stânga ºi real socialismul constituie nu
numai un fragment din istoria universalã sau
din istoria Ungariei ºi Poloniei ci ºi un
capitol al istoriei evreilor.
Comunismul a reprezentat o parte
relativ importantã în cercetarea istoriei
Poloniei sau Ungariei, de asemenea a Rusiei
ºi, sã spunem, a Chinei; în mod clar el va
rãmâne un capitol al istoriei Europei ºi, fãrã
îndoialã, al istoriei civilizaþiei noastre. Eu
propun sã considerãm comunismul totodatã ºi
un capitol al istoriei evreilor.
Prin comunism eu înþeleg în primul
rând Marxismul ºi, mai general, radicalismul
de stânga, ºi în al doilea rând socialismul
real, þãrile guvernate de partide comuniste.
Cel de al doilea element, implicarea evreilor
în sistemul comunist ºi responsabilitatea
implicitã pentru aceste activitãþi, este motivul
pentru care problema rolului comuniºtilor
evrei devine deosebit de emoþionalã în cadrul
istoriei evreilor. Dacã fenomenul evreilor
comuniºti este vãzut ca o parte a cuprinzãtoarei istorii ale evreilor, înseamnã cã în
ultimul secol, în Europa de est, evreii si au
fost printre cei oprimaþi ci ºi printre oprimatori! Deoarece noi, evreii, am fost victimele celei mai oribile persecuþii, tocmai ideea
cã unii dintre noi au fost printre opresori sunã
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dramatic ºi greu de acceptat. Totuºi, în mod
clar, acesta e o evidenþã.
Bineînþeles cã aceste teze despre evrei
ca fiind printre opresori pot fi acceptate doar
dacã acceptãm cã într-adevãr comunismul a
oprimat ºi a persecutat. Bãnuiesc cã foarte
puþini oameni neagã aceasta. Totuºi, este adevãrat cã, la început, comuniºtii, revoluþionarii
din perioada activitãþilor ilegale, erau
motivaþi de dorinþa de a stopa injustiþia
socialã. Ei au vrut sã creeze o societate mai
dreaptã dar au produs un sistem de organizare
a terorii.
Permiteþi-mi sã menþionez câteva
exemple care aratã cum comunismul, ºi mai
general, radicalismul de stânga, a fost relativ
larg rãspândit printre evrei, mai ales în
Europa de est. Mã refer la fapte nu la mituri.
Mulþi evrei care au pãrãsit comunitãþile
tradiþionale închise au înclinat spre sprijinirea
radicalismului politic. Dacã nu au ales
sionismul atunci ei au sprijinit stânga
revoluþionarã, dar uneori le-au ales pe
amândouã. Cultura idiº secularizatã a fost
predominant de stânga. Ceea ce este chiar mai
relevant este cã evreii au fost importanþi în
miºcãrile comuniste. Ei au fost proeminenþi
printre liderii revoluþionari înainte ºi dupã
dobândirea puterii de cãtre comuniºti.
Ocazional, alþi lideri i-au glorificat pe evrei
pentru acest lucru aºa cum a fost cazul lui
Engels ºi Lenin de exemplu.
Reproºurile la adresa evreilor pentru
aceastã implicare au venit de regulã din partea
conservatorilor. Ca sã dau douã exemple mai
puþin cunoscute: în anii 1920 câþiva experþi
suedezi în istoria Rusiei nu au avut nici un
dubiu asupra rolului jucat de cãtre evrei.
Alfred Jensen (nici filosemit dar nici antisemit dupã câte cunosc) a scris în 1921 cã
aproape 75% din conducãtorii bolºevici sunt
de origine evreiascã.5 Þarul Nicolae al II-lea
spusese cã 90% din agitatori sunt evrei.6 Nu
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am nici o idee cât de aproape sau departe de
adevãr sunt aceste estimãri. Utilizarea antisemitã a unor astfel de afirmaþii a fãcut foarte
dificil de aflat dacã aceste date sunt reale.
Bineînþeles cã existã o mare diferenþa
între aceia care au devenit revoluþionari în
ideea de a lupta împotriva injustiþiei sociale ºi
aceia care au sprijinit opresiunea comunistã, o
altã formã de injustiþie. De obicei, totuºi,
radicalii idealiºti au devenit funcþionari ai
sistemului atunci când oportunitatea a apãrut,
sau au devenit sprijinitori ai noului regim
atunci când trãiau în altã parte. De pildã,
activiºtii evrei din estul Europei ºi kibbutzii*
din Israel erau foarte înfocaþi pro-sovietici în
perioada terorii din ultimii ani ai vieþii lui
Stalin.
În Polonia, imediat dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, majoritatea organizaþiilor
evreieºti erau pro-comuniste; ei au vãzut
comunismul drept o forþã care putea aduce
securitate ºi stabilitate. A fi evreu era uneori
un avantaj pentru aceia care erau gata sã facã
carierã în sistemul comunist care atunci se
construia. (Deºi putea la fel de bine sã fie o
povarã. Cunosc exemple de evrei reîntorºi
cãrora li s-au oferit oportunitãþi de a face
carierã ºi exemple de evrei cãrora le-a fost
refuzatã aceastã posibilitate  în ambele
cazuri a fi evreu a pãrut a fi esenþial.) Doresc
sã împiedic o neînþelegere: nu spun cã
evreitatea ar fi fost suficientã pentru o carierã;
nu evreii ci persoanele loiale erau dorite, de
preferat aceia fãrã legãturi de familie. Evreii
erau cel mai adesea candidaþii perfecþi atâta
vreme cât erau izolaþi, fãrã familie, fãrã legãturã cu elita puterii de dinainte de rãzboi,
visând la o viaþã normalã ºi la protecþia
autoritãþilor statului.
Unii evrei în Polonia postbelicã au
încercat sã pedepseascã pe aceia vinovaþi de
moartea familiilor lor. Aceasta e menþionat de
unele mãrturii literare ale supravieþuitorilor
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evrei ca de exemplu în cartea remarcabilã,
recent publicatã, a supravieþuitorului evreu
din Polonia, Wilhem Dichter.7 Mama sa a
rugat în Liov un ofiþer evreu sovietic sã-i
trimitã în Siberia pe vecinii care îi turnaserã
nemþilor condamnându-i astfel familia sa la
moarte. Cel mai dramatic exemplu este oferit
de povestea recent dezvãluitã a lui Solomon
Morel, sadicul ºef de lagãr de concentrare
pentru germanii din Polonia imediat dupã cel
de al doilea rãzboi mondial.8
Sunt conºtient de faptul cã antisemiþii
au abuzat de aceste fapte distorsionându-le ºi
construind pe baza lor imaginea miticei
conspiraþii evreieºti.
2. Antisemiþii au exagerat nepermis de
mult implicarea evreilor în comunism, distorsionând faptele ºi interpretându-le prin prisma teoriei conspiraþiei. Evreii au fost ºi ei
victime ale comunismului.
Ideea cã fenomenul evreilor comuniºti
trebuie sã fie considerat parte din istoria
evreilor nu este acceptatã de opinia publicã
evreiascã ºi nici de cãtre majoritatea celor ce
au analizat ºi comentat respectiva perioadã.
Majoritatea autorilor subliniazã cã existenþa
evreilor comuniºti a fost un pretext pentru
antisemiþi care au folosit aceastã situaþie
pentru a ilustra o teorie a conspiraþiei. Este
adevãrat cã mitul comunismului evreiesc
(¿ydokomuna sau jewcomies) a fost una din
cele mai sinistre idei care au influenþat
politica europeanã; a fost folosit pentru
justificarea celui mai agresiv ºi violent
antisemitism care a dus adesea la crimã în
masa. El încã este folosit atât în Polonia cât ºi
în alte pãrþi de cãtre politicienii demagogi.
Este imperativ necesar atunci sã ne
reamintim toate faptele care contrazic imaginea comunismului evreiesc. Permiteþi-mi
doar sã amintesc câteva. Bineînþeles cã mulþi
evrei nu au fost niciodatã comuniºti ºi nici

pro-comuniºti ºi majoritatea comuniºtilor nu
au fost niciodatã evrei. Diverse minoritãþi au
fost supra-reprezentate numeric printre
comuniºti. Acesta a fost, cã a venit vorba, un
paradox deoarece comuniºtii credeau cã ei
reprezintã masa muncitoare, majoritatea naþionalã. Mulþi evrei nu au sprijinit comunismul. Chiar ºi în Polonia postbelicã când
opþiunea politicã a evreilor era limitatã
(aceasta este adevãrat ºi pentru Ungaria)
majoritatea evreilor nu au fost pro-comuniºti
ºi mulþi dintre ei au pãrãsit þara.
Evreii au fost totodatã victime ale
comunismului. Unele fapte, precum complotul doctorilor sunt binecunoscute. Dar practica anti-evreiascã a comunismului a fost mult
mai importantã. În ciuda oportunitãþilor
pentru cariere individuale, toþi evreii care au
dorit continuarea activitãþilor specifice lor 
fie ele religioase, politice sau sioniste  au
fost consideraþi drept duºmani ai comunismului, inclusiv evreii comuniºti. Viaþa
comunitarã tradiþionalã a evreilor a fost
distrusã de cãtre comuniºtii ajunºi la putere.
Mai mult, comunismul a creat propria sa
versiune a mitului (anti) cocomunismului
evreiesc: ca de exemplu expresia conspiraþia
Troþkistã/sionistã. De fapt, imaginea cosmopolitanismului dezrãdãcinat a fost folositã
atât de comuniºti cât ºi de anti-comuniºti, în
aceiaºi mãsurã.
Persecuþia evreilor a avut loc nu
numai atunci când ample campanii împotriva
sioniºtilor au fost montate ci ºi atunci când
comuniºtii evrei erau deosebit de influenþi, ca
de exemplu în Polonia anilor 40, când mulþi
evrei au fost trimiºi la închisoare pentru
speculaþii, adicã pentru cã fãceau afaceri. ªi
aceia care într-adevãr încercau sã fie activi ca
sioniºti puteau deveni prizonierii Sionului în
fiecare þarã comunistã.
Antisemitismul a existat întotdeauna
ºi la stânga eºicherului politic. Unii revolu-
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þionari, fãrã a-l exclude pe Marx la tinereþe,
erau gata sã trateze capitalismul drept un
fenomen esenþial evreiesc. De fapt, spectrul
comunismului evreiesc a urmãrit partidele
comuniste de la bun început. Suprareprezentarea numericã a evreilor în rândurile lor
cauza o stânjenealã ºi o problemã politicã
partidelor comuniste. Aceasta este o poveste
în mare parte omisã.9 Pentru a da un exemplu
concret: în 1948, puþin timp dupã înlãturarea
(temporarã) din poziþia de preºedinte al
Partidului Comunist, Wladis³aw Gomulka a
scris o scrisoare lui Stalin în care afirma cã el
vede necesitatea nu numai stopãrii creºterii
procentuale a elementului evreiesc în aparatul
de stat ºi de partid ci chiar reducerea acestui
procent. 10
Mai devreme sau mai târziu, au existat
epurãri antisemite în majoritatea partidelor
comuniste în speranþa obþinerii unei purificãri naþionale. Aceasta relevã un fenomen
mai profund. Aºa cum Adam Michnik observa pe bunã dreptate, în Polonia campania
antisemitã ºi anti-intelectualã din 1968 a fost
culminarea unei încercãri de a legitimiza
regimul prin apropierea de tradiþiile fasciste
poloneze ºi antisemitismul lor virulent.
3. Comuniºtii evrei arareori au þinut
seamã de preocupãrile tradiþional evreieºti ºi
cel mai adesea virtualmente au încetat sã fie
evrei.
Ideea cã fenomenul comuniºtilor evrei
trebuie considerat parte a istoriei evreilor nu
este acceptatã de cãtre opinia publicã
evreiascã ºi datoritã altui motiv. Deoarece
evreii comuniºti au fost într-atât de nereprezentativi, într-atât de marginali vieþii comunitãþilor evreieºti încât, spun mulþi evrei, ei nu
meritã sã fie incluºi în istoria evreilor.
Comuniºtii de origine evreiascã s-au
înstrãinat de comunitãþile lor ºi au încercat sã
fie mai catolici decât papa în privinþa
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ideologiei îmbrãþiºate de ei. În general ei nu
au fost interesaþi în mod special de problema
evreiascã.11 Faþã de ceilalþi, faþã de evreii
necomuniºti, guvernul nu a încetat niciodatã
sã fie antisemit, ºi asta chiar în prezenþa
evreilor aflaþi la putere. Un emigrant, Bernard
Golstein, se plângea cã evrei ca Mine,
Berman, Zambrowski sau Borejsza ocupau
poziþii foarte înalte în ierarhia comunistã dar
nu se sinchiseau sã ajute comunitatea
evreieascã. Ei erau angajaþi ca servitori ai
dictaturii, scria el.12 Printre cele mai
semnificative trãsãturi ale comuniºtilor evrei
a fost dorinþa lor de a pãrãsi lumea evreiascã,
foarte adesea de a înceta a mai fi evrei astfel
încât cel puþin copiii lor sã nu mai aibã sentimentul de a fi evrei ºi nici sã aibã problemele
evreilor. Eu, asemeni multor prieteni de ai
mei, ºtiu asta din proprie experienþã.
Ceea ce este ºi mai important, practica
comunistã a fost invariabil îndreptatã împotriva tradiþiilor evreieºti ºi a vieþii lor comunitare, ºi ea poate fi consideratã pe bunã
dreptate antisemitã. Expresiile antisemite
erau interzise dar viaþa evreilor a fost
îngrãditã tot atât de mult ca ºi alte tradiþii, ba
chiar mai mult uneori. Incontestabil, comuniºtii evrei au acþionat nu ca fiind evrei ci ca
fiind comuniºti; ei au fãcut exact aceleaºi
lucruri ca ºi toþi ceilalþi comuniºti aflaþi în
poziþii similare iar preocupãrile specific
evreieºti nu au avut nici o influenþã asupra
deciziilor lor. Chiar ºi evreii tradiþionaliºti au
înþeles aceasta. Rabinul Joseph B. Soloveitchik scria cã evreii bolºevici au vrut sã-l
convingã pe Stalin cã ei erau înainte de toate
comuniºti ºi nu evrei.13
Singura excepþie au fost comuniºtii
activi din rândul evreilor. Ei au subliniat cã
sunt evrei dar au luptat împotriva tradiþiilor
evreieºti. Acei rari evrei comuniºti care în
Polonia de dupã rãzboi au vrut sã fie activi ca
evrei s-au referit la naþiunea evreiascã
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progresistã aflatã sub auspiciile tovarãºului
Stalin.14 Ei formulau ideile staliniste în idiº ºi
chiar doreau ca pe termen lung sã termine cu
caracteristicile distincte evreieºti. Ei pãreau sã
creadã cã în viitoarea lume idealã nu va fi
nimic specific evreiesc. O dovadã în acest
sens este faptul cã îºi creºteau copiii fãrã nici
o referinþã culturalã evreiascã. Altã dovadã
este cã în Polonia postbelicã ei erau nefericiþi
de faptul cã, în 1949-1950, politica
guvernului permitea emigrarea evreilor ºi au
încercat sã saboteze aceastã emigrare prin
întârzierea sau chiar împiedicarea eliberãrii
documentelor necesare pentru dosarul de
emigrare.15
Comunismul a fost printre altele ºi o
formã de asimilare. Pentru unii, aceastã
asimilare roºie, pentru a folosi expresia lui
Ozjasz Thon, aceastã respingãtoare asimilare
roºie  dezolare spiritualã a tinerilor 16 pãrea
calea cea mai promiþãtoare. A fost adesea
eficientã, pânã la un punct. Atunci când aceºti
comuniºti au fost îndepãrtaþi ei cel mai adesea
au regresat în a redeveni evrei.
4. Unii dintre aceia care ºi-au abandonat identitatea evreiascã ulterior s-au
reîntors la ea. Numãrul evreilor comuniºti ºi
rolul lor a fost atât de important încât ceilalþi
evrei nu trebuie sã ignore aceasta.
Pentru antisemiþi, numãrul ºi vizibilitatea comuniºtilor evrei dovedeºte natura
evreiascã a comunismului ºi faptul cã evreii
sunt la putere. Aceasta e un nonsens. De fapt
este uºor de arãtat cã prezenþa evreilor a fost
din punct de vedere politic neesenþialã fie ea
în Polonia, Ungaria sau alte þãri. Cred ca este
evident cã chiar ºi dacã nu ar fi existat evrei în
aceste þãri dupã rãzboi evoluþia politicã de
dupã Yalta ar fi fost aceiaºi. Dacã este aºa,
este prezenþa evreilor printre comuniºti un
fenomen demn de luat în considerare? ªi de
ce ne-ar mai pãsa nouã acum de asta? Din

perspectiva unui occidental contemporan,
povestea comuniºtilor evrei este mai degrabã
exoticã, o fundãturã nesemnificativã a istoriei
evreilor.
Nu sunt de acord cu acest punct de
vedere. Este adevãrat cã aceºti comuniºti au
fost în mod hotãrât ne-evrei, adicã au încercat
foarte mult sã abandoneze identitatea lor
evreiascã. Unii autori au susþinut chiar cã nu
existã nici o relaþie între originea acestor
persoane ºi comunismul manifestat de ele.17
La urma urmei ei nu au acþionat deloc ca fiind
evrei. În orice caz, mulþi dintre ei s-au întors
la comunitatea evreiascã atunci când au fost
epuraþi din sistemul comunist. De asemenea
ei au avut membrii de familie evrei. Un
exemplu frapant este acela al lui Jakub
Berman, numãrul doi în Polonia stalinistã,
care era departe de orice preocupare evreiascã; în acelaºi timp, fratele sãu, Adolf, era
un sionist de stânga care emigrase în Israel.
Pe de altã parte mulþi marxiºti evrei aveau o
puternicã identitate evreiascã ºi erau activi
din punct de vedere al comunitãþii evreieºti.
Bundiºtii ºi sioniºtii de stânga credeau în
socialism ºi în revoluþie în aceiaºi mãsurã ca
ºi comuniºtii.
Dar, mai presus de toate, dimensiunea
fenomenului nu trebuie subestimatã. Isaac
Bashevis Singer îºi amintea cum în anii 20 în
Varºovia, într-o cafenea frecventatã de
scriitori ºi jurnaliºti evrei toatã lumea
aºtepta schimbãri revoluþionare ºi doar el
singur trãia încã în trecut. Nu vorbim aici
de o mânã de indivizi. A fost un fenomen
social: alternativa stângii radicale a fost
dominantã în anumite cercuri evreieºti.
De asemenea, este un fapt cã evreii
care ocupau poziþii oficiale importante în
Polonia postbelicã  ca ºi în Ungaria,
Romania, Cehoslovacia ºi Lituania  erau,
relativ vorbind, foarte numeroºi. Totuºi, nu
erau într-atât de numeroºi cum presupune
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stereotipul antisemit cã toþi erau evrei. În
1945, buletinul agenþiei telegrafice poloneze
aflatã la Londra afirma cã toþi oficialii din
ministere ºi din instituþiile statului erau
evrei.18 De la Krystyna Kersten aflãm cã,
într-o notã privatã a lui Bierut,* conducãtorul
Poloniei staliniste scrisese cã dacã printre cei
25.600 de angajaþi ai securitãþii statului 438
erau evrei (1,7%), din cei 500 de ofiþeri de
securitate 67 erau evrei (13,4%).19 Conform
statisticilor interne fãcute de Ministerul de
Interne polonez (publicate de Andrzej
Paczkowski) pentru perioada 1944-1956
aproape 30% din ofiþerii superiori erau evrei.20
În 1953 Ostap Dluski scria cã în Ministerul
Afacerilor Externe din 8 directori de
departamente 5 erau evrei, [în timp ce] pentru
12 posturi libere de directori adjuncþi doar
patru au fost nominalizaþi ºi din aceºtia patru
trei erau evrei, iar din 28 de ºefi de divizie 18
erau evrei.21
În Polonia expresia ¿ydzi w UB [evreii
din Securitate] devenise o imagine standard.
Aceasta este expresia unor atitudini
antisemite. Nu existã nici un motiv sã credem
cã aceste posturi au fost ocupate de evrei
pentru cã ei erau evrei. Dar, chiar dacã
refuzãm acest stereotip ºi orice generalizare,
tot este greºit sã ignorãm datele mai sus
menþionate sau sã le considerãm irelevante.
Comunismul a fost  ºi continuã sã fie 
perceput ca domnia evreilor, ºi asta chiar de
persoane care sunt departe de a fi antisemite.
În 1996, au fost publicate postum jurnalele a
douã importante personalitãþi, cel al celebrei
scriitoare Maria D¹browska ºi cel al unui alt
binecunoscut scriitor ºi jurnalist Stefan
Kisielewski. Anticomunistul Kisielewski
scria cã evreii au iubit întotdeauna comunismul dar ºi cã Polonia fãrã evrei este cea
mai trista Polonie posibilã.22 În amândouã
jurnale, evreii aflaþi la putere sunt un fapt
evident în Polonia staliniste.

S.P. nr. 91-92/2001

Aceastã impresie a fost probabil
datoratã parþial ºi faptului cã în timpul
perioadei interbelice evreii erau vãzuþi ca
victime ºi ca nimic altceva decât victime.
Dupã rãzboi, deodatã ei au devenit persoane
importante, Iuda renãscut.23 Imaginea
evreilor participând la guvernare ºi având
puterea în administraþia de stat într-o mãsurã
incomparabilã faþã de Polonia interbelicã a
pãrut atât de ciudatã polonezilor încât nu
putea sã nu atragã atenþia.24 În ciuda tuturor
acestor rezerve, faptul cã comuniºtii evrei
erau numeroºi ºi influenþi rãmâne. Eu cred cã
acest fapt trebuie sã fie inclus pe agenda unei
cercetãri academice dar ºi interiorizat de cãtre
opinia publicã evreiascã. El trebuie inclus în
percepþia evreilor despre propria lor istorie.
Dar pentru mine numãrul comuniºtilor evrei
nu este singurul ºi cel mai important aspect al
problemei.
5. Problema cea mai delicatã este
ridicatã de cãtre caracterul qvasi-religios al
implicãrii în comunism al unora dintre evrei.
Fãrã îndoialã cã pot înþelege existenþa
unor evrei pro-comuniºti în anumite perioade.
În 1946 în Polonia, când situaþia era atât de
polarizatã ei aveau din nefericire puþine
opþiuni în alegerea aliaþilor lor. Comuniºtii
puteau fi vãzuþi ca fiind unica forþã care ar fi
putut fi eficientã în apãrarea împotriva
antisemitismului. De aici a rezultat un cerc
vicios: cu cât mai mulþi evrei erau speriaþi cu
atât mai mult ei erau dependenþi de autoritãþile comuniste, ºi la începutul perioadei
postbelice acestea erau reprezentate chiar de
Armata Roºie,25 ºi cu cât ei erau mai
dependenþi de comuniºti cu atât erau mai
ameninþaþi ºi mai speriaþi. Era greu de
întrerupt acest cerc vicios. Care era însã
atunci problema (pe care o consider ca fiind o
problemã evreiascã)?
Caracterul alianþei dintre evrei ºi
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sistemul comunist nu era determinat. Cooperarea dintre conducãtorii evrei ºi comuniºtii
victorioºi a fost mai degrabã naturalã.26 Ceea
ce ar fi putut ei evita este zelul cvasi-religios
cu care mulþi dintre ei ºi-au asumat slujbele
comuniste. Pentru unii dintre ei aceasta începuse cu mult mai devreme. Revoluþia fusese
perceputã de unii evrei în termeni aproape
mesianici. Fanatismul revoluþionarilor de la
început nu era mai puþin puternic decât acela
al celor mai extreme secte religioase. Partidul
devenise familia lor, Stalin Mesia lor. Pentru
a înþelege fenomenul comunismului trebuie
sã-l privim ca pe o miºcare cvasi-religioasã.
Intelectualii evrei de stânga au fãcut comentarii la Marx în care opera acestuia e tratatã
mai mult ca o sfântã scripturã. Potrivit
mãrturiilor adunate de Schatz în închisorile de
dinainte de rãzboi, aceºti intelectuali au
format yeshivah comuniste adaptând metoda dialectica Talmudicã (pilpul) la studiul
textelor lor.27 Dupã cel de al Doilea Rãzboi
Mondial comuniºtii interbelici au intrat într-o
stare de nebunie divinã. Chiar ºi cei care
supravieþuiserã în Rusia nu fuseserã clintiþi
din credinþa lor. Anticiparea mesianicã fusese
transformatã în entuziasm. Politica era perceputã în adevãraþi termeni mistici
Ei se
vedeau pe ei înºiºi activi în
începutul unei
28
noi ere.
Ex-comuniºtii au prezentat adesea
experienþa lor folosind metafora Dumnezeului care a eºuat. Sergey Bulgakov i-a descris pe revoluþionari drept partizanii unei
religii fondatã pe ateism.29 Nikolai
Berdyaev a fost printre primii care a arãtat cã
mesianismul secularizat era cheia pentru
înþelegerea revoluþionarilor moderni; moderni
ºi, evident, nu exclusiv evrei.
Trebuie subliniat cã fanatismul a fost
caracteristic tuturor care credeau în comunism (care trebuie diferenþiaþi de aceia care
erau comuniºti din oportunism de carierã sub

regimul comunist), ºi nu numai comuniºtii
evrei. Comuniºtii evrei au manifestat zelul
cvasi-religios
într-un
stil
evreiesc.
Intensitatea mesianicã ºi credinþa, lipsitã de
orice distanþã criticã, în faptul cã comuniºtii
vor desfiinþa antisemitismul ºi orice alt fel de
discriminare i-a fãcut pe aceºtia sã foloseascã
orice mijloace pentru a face posibilã
instaurarea noii ordini comuniste. Acesta este
motivul pentru care chiar ºi persoane de bunã
credinþã ºi respectabile au putut participa în
sistemul de teroare instaurat de comuniºti. Eu
vãd în aceastã participare o problemã
esenþialã ºi un subiect de meditaþie pentru
evrei deoarece ea aratã consecinþa ultimã a
fervorii religioase ºi a aspiraþiilor mesianice
atunci când sunt îndreptate cãtre falºi idoli.
În orice caz, ce poate pune întrebarea
cât de importantã a fost identitatea evreiascã a
acelor persoane de orientare comunistã sau de
stânga. Dacã este doar o problemã de stil,
atunci poate cã aceastã identitate este
irelevantã.
6. Nu existã un radicalism evreiesc
distinct. Nu existã comunism evreiesc.
Evreii au devenit comuniºti datoritã mecanismului general.
Este identitatea evreiascã a comuniºtilor evrei relevantã? Rãspunsul meu este cã
poate fi irelevantã dar cã nu avem nici un
drept sã presupunem aceasta. Ea trebuie sã fie
doveditã. Altfel, nu am face decât exact ceea
ce fac ºi antisemiþii, când presupun cã natura
comunismului este evreiascã, doar cã în sens
contrar. Ceea ce trebuie recunoscut aici este
existenþa unei veritabile probleme.
Au fost oare ideologia ºi practica
comunistã influenþate de unele elemente ale
tradiþiei iudaice sau de condiþia evreilor? Un
rãspuns complet poate fi doar rezultatul unui
cuprinzãtor program de cercetãri întreprinse
în acest sens.
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În Europa, antisemiþii au afirmat
adesea cã evreii au creat comunismul ºi cã
acesta este evreiesc. Deja în 1878 un raport al
poliþiei prusace conþinea concluzia cã
evreimea este prin natura ei o miºcare
revoluþionarã.30 Tot aºa, Kisielewski, care nu
a fost niciodatã antisemit, scria cã evreii au
creat comunismul. El adaugã cã ei ar trebui
pedepsiþi pentru aceasta, dar cã puterea
comunistã i-a pedepsit pentru închipuita lor
trãdare împotriva comunismului. Existã oare
vreo perspectivã din care comunismul poate fi
vãzut în mod rezonabil drept o creaþie
evreiascã? În mod evident, evreii ca grup
[social] nu au creat comunismul chiar dacã au
existat evreii proeminenþi printre fondatorii
comunismului. De asemeni, comunitãþile
evreieºti organizate nu au fost iubitoare de
comunism chiar dacã unii indivizi [care
activau în sânul lor] erau.
O comparaþie poate fi utilã. Creºtinãtatea a fost într-adevãr o creaþie evreiascã,
mai precis la origini. Toþi fondatorii creºtinismului erau evrei. Ea a început ca o sectã
evreiascã. Comunismul în nici una din formele lui nu a fost o sectã evreiascã. Mai mult,
creºtinãtatea depinde de rãdãcinile sale evreieºti  sau ebraice  a cãror importanþa trebuie
sã o evalueze permanent. Nimic asemãnãtor
cu cazul socialismului ºi a numeroaselor lui
curente. Dacã ne uitãm la sursele intelectuale
ale comunismului vedem o imagine extrem de
complexã. Putem discerne precursorii sãi încã
din vremea Egiptului ºi Chinei anticã sau în
filozofia politicã a lui Platon. Alte surse
intelectuale le aflãm enumerate de Erich
Fromm: Marxismul împreunã cu alte forme
de socialism sunt moºtenitoarele mesianismului profetic, sectarismul chiliast creºtin,
tomismului secolului al treisprezecelea, utopismului renascentist, ºi iluminismului secolului al optsprezecelea.31 Nu are sens a numi
comunismul drept o creaþie evreiascã fie chiar
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ºi în sensul în care creºtinismul este evreiesc.
ªi totuºi este posibil sã putem întreba
dacã existã trãsãturi ale comunismului care-l
fac evreiesc într-un anumit sens. Cât de
profunde sunt asemãnãrile dintre iudaism ºi
comunism ºi, mai general, dintre iudaism ºi
ideologiile bazate pe marxism? Unii autori au
subliniat importanþa moºtenirii culturale
evreieºti, în special mesianismul, tradiþiile
profetismului, sau justiþia socialã, imperativul
unei organizãri mai drepte a lumii. Melvin
Lasky crede cã aceastã linie de gândire poate
fi trasatã de la mânia profeþilor biblici pânã la
tumultul modern asociat lui 1917.32
Aºa cum am menþionat anterior,
pentru a înþelege fenomenul comunismului
trebuie sã îl analizãm ca o miºcare cvasireligioasã. Abraham Kaplan observa cã
Partidul Comunist devenise de fapt o instituþie sacerdotalã.33 Se poate ºi mai concret.
Potrivit lui Kaplan,
Mitul comunist al istoriei umane începe cu Grãdina Raiului pe care ei o numeau
comuna primitivã; omul, blestemat fiind cu
diferenþele de clasã ºi lupta de clasã, trecut
prin încercãrile perioadei feudalismului ºi
burgheziei, intrã în purgatoriul socialismului
ºi este izbãvit în ultimã instanþã în raiul comunist. Producþia ia locul providenþei, proprietatea este pãcatul, revoluþia este salvarea.34
Ceea ce este evident în aceastã paralelã elegantã nu este atât similitudinea cu
iudaismul ci mai degrabã afinitatea structuralã cu creºtinismul! Rezultatul analizei este
complet diferit faþã de intenþiile acelora care
susþin cã natura comunismului este evreiascã.
Nu existã suficiente motive pentru a sublinia
mai mult elementele evreieºti decât cele
creºtine ale comunismului. Aceasta îmi aduce
aminte de un bãtrân evreu din sinagoga
Warºoviei care a spus cã el este comunist în
sensul în care Isus a fost comunist!
Aceia care practicã tradiþia religioasã
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evreiascã arareori au devenit radicali sau
revoluþionari. Idealul evreiesc al þadicului
este incompatibil cu etosul revoluþionar.
Moºtenirea culturalã nu este suficientã pentru
a explica alegerile fãcute de cãtre comuniºtii
evrei: în vreme ce unele elemente ale tradiþiei
vin în spijinul unei atitudini de stânga ºi a
unei abordãri radicale, altele favorizeazã
conservatorismul. Tradiþia e suficient de
cuprinzãtoare. Problema care rãmâne este de
ce un element ºi nu ºi celãlalt este selectat.
Potrivit unora, existã o anume tendinþã
a evreilor cãtre soluþii extreme sau radicale.
Poate cã este aºa. Totuºi, aceastã formulare
este ambiguã. Caracteristici similare au fost
atribuite de pildã ruºilor (Berdiaev:
comunismul se potriveºte sufletului rus.)
sau de pildã francezilor (Proudhon: iacobinismul este o formã de pestilenþã moralã caracteristicã temperamentului francez.).35
Pãrerea mea este cã deºi existã asemãnãri între tradiþia iudaicã ºi gândirea comunistã ele nu sunt deosebit de profunde. Relaþia
dintre evrei ºi ideile ºi practicile de stânga nu
are un caracter absolut ci este o relaþie limitatã
în timp ºi spaþiu. Fanatismul comunist al
evreilor a conþinut adesea ingrediente iudaice
dar fãrã a demonstra nici un fel de radicalism
specific evreilor. Sunt complet de acord cu
soluþia lui Jaff Schatz de a ne rezuma la
evreii radicali, cu alte cuvinte nu existã un
radicalism evreiesc ci numai evrei radicali.36
Faptul cã indivizii devin radicali este o consecinþã a unui proces guvernat de un mecanism
mai general care funcþioneazã în anumite
situaþii. Din punctul de vedere al respectivilor
evrei este vorba despre o situaþie a evreilor în
care ºi tradiþia iudaicã a jucat un anumit rol.
Comunismul nu este un produs al
evreilor. Sau, altfel spus, cu siguranþã comunismul nu este mai iudaic la origine decât
multe alte idei ale civilizaþiei occidentale,
inclusiv creºtinismul. În acelaºi timp este

adevãrat cã evreii au fost proeminenþi printre
comuniºtii europeni ºi americani (dar nu ºi cei
din Asia). Întrebarea corectã ar fi atunci nu
De ce au creat ei comunismul? ci De ce a
fost comunismul într-atât de atractiv pentru
evrei?
7. Nu iudaismul sau tradiþia evreiascã
au condus la implicarea evreilor in comunism
ci situaþia lor socialã.
Dupã cum am stabilit, nu existã un
radicalism distinctiv tipic evreilor. Existã în
schimb procese care îi conduc pe evrei cãtre
un radicalism de stânga. Aceste procese au
puþin de a face cu tradiþiile iudaice dar foarte
mult cu situaþia evreilor. Tradiþia biblicã a
justiþiei sociale arareori conduce la implicarea
revoluþionarã. Totul depinde de situaþia socialã a acelor evrei implicaþi.
Mecanismul responsabil pentru aceastã
implicare în comunism este universal. De
exemplu sentimentul lipsei de speranþã
întotdeauna conduce la o atitudine revoluþionarã. În cazul evreilor lipsa de speranþã
pentru o carierã satisfãcãtoare într-o societate
îmbibatã de antisemitism a produs credinþa în
necesitatea unor schimbãri revoluþionare a
ordinii sociale. Lipsa de speranþã era foarte
rãspânditã în Europa antebelicã ºi ea a fost
cea care a dus ulterior la radicalismul politic
postbelic. Pentru evrei, extrema stânga era
singura alternativã de vreme ce extrema
dreaptã era profund antisemitã. Doar sionismul putea oferi evreilor o cale care sã fie în
acelaºi timp radicalã ºi de dreapta.
În Polonia înainte de cel de al doilea
Rãzboi Mondial existau foarte puþine posibilitãþi de carierã pentru tinerii evrei educaþi. Ei
nu erau acceptaþi. Cei roºii erau o excepþie.
Aceasta a dus la un paradox: în vreme ce
comunismul a fost pentru unii evrei, ca ºi
pentru alþii aparþinând altor minoritãþi, o cale
de asimilare, ei au rãmas mai mult printre
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oameni asemeni lor ºi astfel au perpetuat
statutul lor de minoritate.
Prin lipsã de speranþã nu înþeleg
sãrãcie. Oamenii sãraci niciodatã nu sprijinã
comunismul doar cã sunt sãraci. Mulþi rãmân
conservatori. Pe de altã parte este foarte
grãitor faptul cã unii copii proveniþi din familii foarte înstãrite au devenit marxiºti ºi chiar
revoluþionari de profesie. Ei nu trebuiau sã
lupte cu sãrãcia ci au crezut în misiunea lor de
ai ajuta pe ceilalþi sã scape de sãrãcie. Evreii
au fost cu precãdere printre aceºti idealiºti.
Un alt mecanism general a fost acela
al seducþiei exercitate de opiniile radicale
pentru intelectualilor marginalizaþi. Aceste
opinii au fost importante atât pentru viaþa
culturalã cât ºi pentru extremismul politic.
Potrivit lui Isaac Deutcher, revoluþionarii
evrei ne-evrei au depãºit particularul pentru
a nãzui spre universal. Înainte de cele douã
rãzboaie mondiale alienarea intelectualilor
evrei asimilaþi a fost adesea dureroasã. Ei nu
mai fãceau parte nici din comunitatea evreiascã tradiþionalã dar nici nu erau acceptaþi de
cãtre ceilalþi [Gentile]. Marginalitatea a dus la
ura de sine ºi interiorizarea antisemitismului.
Dubla marginalitate, etnicã ºi religioasã, a
produs revoluþionarii care au crezut cã îi pot
face pe ne-evrei asemeni lor, alienaþi de
tradiþia religioasã ºi valorile naþionale. Doar
atunci aceºti revoluþionari s-ar fi simþit mai
puþin alienaþi.37
Existã o dovadã simplã cã aceasta era
situaþia mai curând decât aceea cã tradiþia i-ar
fi împins pe evrei cãtre comunism. În statul
Israel contemporan Partidul Comunist a fost
predominant arab cu excepþia primelor decenii. Încã o datã, aceasta de datoreazã situaþiei sociale ºi nicidecum vreunei caracteristici fundamentale islamice sau arabe.
Deºi mecanismele care i-au silit pe
evrei sã participe la regimul comunist þin de
un registru general valabil, întregul fenomen
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constituie în acelaºi timp o parte a istoriei
moderne a evreilor. Fiecare extremist, revoluþionar sau fanatic are motivele lui/ei pentru
atitudinea aleasã. Aceste motive sunt parþial
personale, parþial reflectã condiþia fiecãruia
sau starea rezultatã din apartenenþa unui grup
sau altul. Pentru evrei, aceste motivaþii
reflectã condiþia evreului. În acest sens ei erau
evrei. Aceºti evrei au avut motivaþii evreieºti,
chiar ºi dacã erau superficial evreieºti, ºi au
adus o culoare evreiascã miºcãrilor revoluþionare de stânga.
8. Participarea la o acþiune/regim cu
rezultate nefaste poate începe cu intenþii
nobile ºi altruiste.
Cineva ar putea întreba: de ce trebuie
noi sã ne amintim de originea evreiascã a
comuniºtilor mai ales cã acei comuniºti nu
doreau sã facã parte din poporul evreu sau din
istoria acestui popor? Rãspunsul meu este cã
ceea ce evreii fac este de regulã considerat ca
fãcând parte din istoria evreilor chiar ºi atunci
cânt ei nu acþioneazã ca evrei. Liste de sportivi proeminenþi evrei sunt adunate pentru
enciclopediile evreieºti: de ce sã nu facem ºi
o listã cu comuniºtii evrei de vârf? Comuniºtii
evrei nu reprezintã interesul evreilor, aºa cum
nici câºtigãtorii evrei ai medaliilor olimpice
nu îi reprezintã pe evrei, dar ei sunt percepuþi
drept evrei de câtre ceilalþi, fie evrei fie neevrei.
ªi chiar dacã aceastã afirmaþie este
acceptatã, cineva ar putea zice cã aceste fapte
aparþin istoriei ºi nu avem nici un motiv
pentru a ni le aminti. Nu sunt de acord. Rãspunsul meu este cã, în primul rând povestea
conþine o problemã moralã deosebit de
importantã. Acesta este motivul meu personal
de a mã gândi la acest subiect. Nu sunt un
istoric dar sunt evreu convins ºi am predecesori care au fost conducãtori comuniºti.
Extremismul de stânga conþine un rãu
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inerent. Comuniºtii evrei au luat parte la
sistemul de teroare. Nu vreau sã spun cã de la
bun început ei au avut intenþii sinistre. Intenþiile originale au fost adesea pure ºi uneori
deosebit de nobile. Eu de pildã, am predecesori care au fost comuniºti ºi ºtiu cã ei nu au
vrut sã facã rãu. De fapt acesta este cu precãdere motivul pentru care lecþia oferitã de
aceºti comuniºti este semnificativã. Ea poate
fi instructivã pentru toþi. Istoria lor ne poate
învãþa ceva despre capcanele pe care nu
numai evreii le pot întâlni. Pericolul este universal. Am vãzut destui idealiºti transformaþi
în teroriºti, destui luptãtori împotriva
opresiunii deveniþi apoi opresori. Orice astfel
de caz poate sã ne ajute sã înþelegem mecanismul acestei schimbãri. Iar povestea acestor
comuniºti evrei ne oferã un excelent material
de analizã.
Dacã comuniºtii nu ar fi luat puterea i-am
fi considerat drept niºte idealiºti ori fanatici
dar nu în mod esenþial niºte persoane periculoase. Inocenþa primilor revoluþionari este
perfect ilustratã de o poveste care s-a întâmplat în Kalusin, în partea rusã a Poloniei în
1905. Trei tineri revoluþionari au intrat în
curtea sinagogii din oraº. Unul dintre ei trage
cu arma într-o vitrinã ºi cere banii pe care
burghezii îi încredinþeazã atunci când vin sã
rezolve un diferend. Li se aratã puþinii bani
încredinþaþi de orfani sãraci, mirese ºi vãduve
drept taxe de succesiune ºi zestre. Oamenii
bogaþi lãsau poliþe care nu erau de nici un
folos respectivilor intruºi. Atunci unul dintre
tineri a spus: Ascultã Rabi, noi nu am venit
aici dupã banii orfanilor sãraci ºi vãduvelor
deºi suntem într-o mare nevoie de bani. Au
mai spus de asemenea cã vor trimite un om
de-al lor a doua zi pentru a rezolva întreaga
situaþie creatã cu ajutorul revolverului.
Imediat apoi ei au plecat strigând Trãiascã
revoluþia! Atunci rabinul a spus colegilor
sãi: Vedeþi? Un suflet de evreu nu poate fi

înþeles. Chiar ºi calea pe care au ales-o aceºti
tineri include mila faþã de vãduve ºi orfani, ºi
pentru asta Dumnezeu le va da iertarea.38
Aceastã imagine romanticã a revoluþionarilor este încã împãrtãºitã de unii dintre
colegii mei americani ºi occidentali care îºi
amintesc despre idealiºtii socialiºti care þineau la dreptate. Odatã cu luarea puterii de
cãtre comuniºti ºi crearea sistemului de
teroare ºi opresiune, chiar ºi acei comuniºti
care nu fãceau parte din elita puterii  cum ar
fi comuniºtii occidentali sau cei care au murit
înainte de luarea puterii  au fost incluºi în
universul rãului fãcut de comuniºtii aflaþi la
putere.
Aceasta este în mod clar o provocare
pentru toþi comuniºtii ºi nu numai pentru cei
de origine evreiascã. Pentru mine, drama
revoluþionarilor evrei este mai aproape ºi mai
relevantã. Pot simpatiza cu dilemele lor. Le
pot înþelege sentimentul cã numai o
reconstrucþie radicalã a societãþii poate corecta lumea care a putut produce pe Hitler ºi
Holocaustul. În acelaºi timp sunt îngrozit de
consecinþele alegerii lor ºi am un sentiment de
ruºine din aceastã cauzã. Mai mult, eu cred cã
toþi evreii trebuie sã înþeleagã drama ºi sã
împãrtãºeascã aceastã stare de stânjenealã.
9. Responsabilitatea moralã poate fi
indirectã. Reapariþia comunitãþilor evreieºti
în Europa de est trebuie sã se confrunte cu
moºtenirea participãrii evreilor la regimul
comunism. În orice caz, acceptând cã evrei
împãrtãºesc responsabilitatea moralã aceasta
nu înseamnã cã ne-evreii sunt mai puþin
responsabili.
Nu sunt responsabil pentru lucrurile
rele fãcute de cãtre comuniºti chiar ºi dacã se
întâmplã ca aceºtia sã îmi fie predecesori.
Acelaºi lucru este valabil pentru marea
majoritate a evreilor  evreii americani sau
evreii sefarzi în mod cert nu pot fi consideraþi
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responsabili mai ales cã mulþi dintre ei nici nu
au avut vreo relaþie personalã cu un comunist
evreu.
Vina nu poate fi decât individualã.
Totuºi, poate sã-mi fie ruºine. Chiar ºi acei
evrei care s-au opus activ comunismului pot
avea acest sentiment de ruºine. Din punctul de
vedere al unui evreu religios, nu este neimportant ce face alt evreu, fie el ne-religios sau
chiar anti-religios. Întreaga Casã a lui Israel,
inclusiv membri sãi revoltaþi, este parte a
Convenþiei. Dacã considerãm cã evreii trebuie
sã respecte principiul talmudic dupã care toþi
suntem responsabili pentru unul (Kol Israel
arevim ze ba-ze), atunci este greu de spus cã
ideologia comunistã ºi, mai mult, practica
comunistã nu a creat o problemã pentru toþi
evreii. Responsibilitatea moralã poate fi
indirectã. Ca într-o familie, dacã un membru
greºeºte ceilalþi se simt rãu. Cu cât mai puternicã este identificarea cu atât mai puternic
este sentimentul. Chiar ºi dintr-un punct de
vedere complet ne-religios faptul cã atâþia
evrei ºi-au pierdut capul în credinþa lor în
comunism poate fi neliniºtitor.
Mai existã ºi un argument logic. Dacã
cineva se poate simþi mândru datoritã realizãrilor unui anume evreu, chiar ºi un ne-evreu
evreu, adicã unul care nu acþioneazã ca un
evreu, atunci, pe baza aceloraºi raþionament,
cuiva poate sã-i fie ruºine de crimele comise
de evrei. Oricine care se simte mândru de, de
pildã, realizãrile lui Freud, trebuie sã fie gata
sã simtã ruºinea pentru unul ca Koganowicz
în Rusia sau unul ca Berman în Polonia. Ori
amândouã sentimentele ori nici unul.
Comuniºtii evrei au lãsat o moºtenire
incomodã care trebuie sã fie confruntatã de
comunitãþilor evreieºti din Europa centralã ºi
de est recent revigorate. Asta nu înseamnã cã
evreii sunt vinovaþi iar ne-evreii nevinovaþi.
Aceasta e doar o idee antisemitã cu care nu
am nimic de a face. Acceptând cã evreii
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trebuie sã împãrtãºeascã o parte din responsabilitatea moralã nu înseamnã cã ne-evreii sunt
mai puþin responsabili sau mai puþin implicaþi
moral. Problema crimelor comuniste rãmâne
o provocare pentru stânga politicã (evident eu
nu propun aici ignorarea crimelor comise de
dreapta politicã) ºi o provocare pentru multe
grupuri ºi naþiuni.
Trebuie sã fie foarte clar cã eu nu
încerc sã absolv pe cineva de vreo acuzaþie.
Tezele mele despre evrei ºi comuniºti i-au
fãcut pe unii sã creadã cã eu vorbesc despre
responsabilitatea moralã a evreilor în ideea de
absolvi pe creºtini, pe polonezi ºi pe oricine
altcineva. Nu este cazul, Comunismul a fost
problema ºi nu evreii.
CONCLUZII
10. Studiul obiectiv este necesar
pentru clarificarea mãsurii ºi naturii participãrii evreilor în comunism. Consecinþele
tragice ale mitului antisemitic al comunismului evreiesc nu trebuie sã impunã nici un
tabu.
Am susþinut cã evreii comuniºti, luaþi
împreunã, au format o categorie care aparþine
istoriei poporului evreu (tezele 1-4). Jaff
Schatz comparã locul evreilor comuniºti în
istoria generalã a evreilor cu acela al adepþilor
lui Sabbatai Zvi.39 Nici mai mult nici mai
puþin!
Nu existã o formulã simplã care sã
explice problema relaþiei dintre evrei ºi
comunism sau sã rãspundã la întrebarea cât
de evrei erau comuniºtii evrei? De asemenea, nu existã un rãspuns simplu la problema
afinitãþii dintre identitatea evreiascã ºi
comunism. Se pot gãsi o mulþime de explicaþii. În primul rând ne putem referi la fondul
cultural ºi religios pentru a explica izul
evreiasc a activitãþilor comuniste. Apoi este
situaþia socialã a evreilor care ne poate face sã
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înþelegem cum funcþioneazã mecanismul psihologic general care conduce la extremism în
cazul evreilor (tezele 5-7).
Doar miturile antisemite oferã soluþii
simple. Aceste mituri sunt de regulã versiuni
ale conspiraþiei universale a evreilor. Potrivit unei cãrþi celebre despre chestiunea
evreiascã, carte care a avut zeci de ediþii în
Germania nazistã, marxismul reprezintã natura evreilor. Autorul se referea explicit la tradiþia antisemitismului teologic sau chiar demonologic. El scria cã evreii sunt încarnarea
diavolului.40 Aceasta indicã faptul cã teologia e tot atât de importantã pentru studiul
antisemitismului cât este ºi în analiza proceselor ce au dus la comunism.
Inepþiile antisemite nu trebuie sã
împiedice cercetarea relaþiei dintre evrei ºi
comunism. Nu trebuie sã negãm existenþa
vreunei relaþii deºi este adevãrat cã comuniºtii
evrei au fãcut acelaºi lucru ca ºi alþi comuniºti. Existã oameni care denunþã ca fiind
rasistã orice încercare de a stabili numãrul
evreilor comuniºti ºi numãrul evreilor din
instituþiile comuniste. Le displace pânã ºi sã
audã cã cineva dintre comuniºti a fost de
origine evreu. Eu cred cã ei impun un tabu
virtual deoarece ei nu au ajuns la o înþelegere
nici a originii lor evreieºti ºi nici a responsabilitãþii morale colective a evreilor pentru
implicarea evreilor în regimul comunist. Dacã
identitatea evreiascã este într-adevãr irelevantã în aceastã poveste de ce sã fie ea
ignoratã? Lev Trotsky obiºnuia sã spunã: Eu
nu sunt evreu, eu sunt un internaþionalist, dar
de ce trebuie sã alegem aceastã abordare? Nu
a existat comunism evreiesc dar au existat
comuniºti evrei. Discutând cazul lor, rolul lor
în sistemul comunist nu înseamnã cã trebuie
sã mergem pânã acolo încât sã-i învinovãþim
pe evrei de crimele comuniste.
Am prezentat (în tezele 8 ºi 9)
problema moralã ridicatã de mãsura ºi natura

participãrii evreilor în experienþa comunistã.
Aceastã activitate nu a fost fãcutã în numele
evreilor dar ei erau totuºi evrei. O deranjantã
moºtenire a fost lãsatã tuturor evreilor ºi în
particular evreilor din Europa Centralã ºi de
Est ºi comunitãþilor evreieºti care se refac
dupã cãderea comunismului. Discuþia aceasta
nu trebuie lãsatã în seama antisemiþilor.
Sensibilitatea ºi buna-credinþã sunt
necesare pentru înþelegerea poveºtii evreilor
comuniºti. Este un capitol deja închis ºi deci
poate fi în întregime descris. Iar aceastã
poveste poate fi instructivã pentru toþi. Aºa
cum spunea un mare anonim: evreii sunt la
fel ca oricare alþii, doar cã într-o mai mare
mãsurã 
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Rãzvan Pârâianu
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Politicã internã

Revizuirea Constituþiei
o cerinþã esenþialã sau obiect de dispute politice?
Sã nu faci legi nefolositoare; o lege în plus
este un lucru mai rãu decât o lege în minus
PITAGORA

VICTOR DUCULESCU

Constituþiile exprimã  aºa cum se
cunoaºte  un anumit raport de forþe politice,
reflectând un moment important în viaþa unei
naþiuni. Dincolo de faptul cã ele sunt legi
fundamentale, care reglementeazã întreaga viaþã
economicã, socialã, raporturile dintre instituþiile
statului, ele constituie  dupã cum releva
savantul român Dimitrie Gusti, o formã de
exprimare a psihologiei sociale, stãrii economice, dezideratelor dreptãþii sociale ºi aspiraþiilor etice ale naþiunii1. Doi mari juriºti
români care au scris o lucrare fundamentalã în
domeniul Dreptului constituþional  Paul
Negulescu ºi George Alexianu  opinau ºi ei cã
instituþiile unui popor n-au valoare decât dacã
sunt opera naþionalã a acestui popor2.
Istoria dezvoltãrii constituþionale, în
special în ultimele secole, demonstreazã cã nici
un popor nu se poate lipsi de o constituþie. Sunt
constituþii care, în pofida timpului, îºi pãstreazã
ºi astãzi forþa juridicã ºi capacitatea de a
reglementa relaþiile sociale ºi politice, cum este
Constituþia S.U.A. din 1787. Au fost însã ºi
situaþii când într-o þarã sau alta constituþiile au
fost schimbate de foarte multe ori, exemplul cel
mai relevant constituindu-l Venezuela, care este
cârmuitã astãzi de cea de a 25-a constituþie a sa
de la obþinerea independenþei (1811).
Modificarea unei constituþii a fost
dictatã, uneori, de considerente legate de ambiþii

politice sau fenomene ce nu þineau de dezvoltarea internã a þãrii. În acest sens, de pildã, în
Grecia dictatura coloneilor a modificat
constituþia democraticã din 1968, creând un
regim autoritar, în care drepturile ºi libertãþile au
fost drastic restrânse, iar puterile ºefului statului
 extinse corespunzãtor.
În ultimii ani, în fostul spaþiu sovietic,
am fost de multe ori martorii unor încercãri ai
unor preºedinþi de republici de a-ºi spori
considerabil prerogativele în dauna puterii
parlamentelor, tentativã care nu s-a bucurat de
succes. Au fost, desigur, ºi cazuri când modificarea unor constituþii a avut efecte benefice,
facilitând dezvoltarea þãrilor în cauzã ºi
integrându-le într-o anumitã ordine juridicã
democraticã. Astfel, în Ungaria ºi Polonia, dupã
1990, vechile constituþii au fost modificate,
punându-se capãt dominaþiei unui singur partid,
consacrându-se pluralismul politic ºi introducându-se prevederi legate de apãrarea drepturilor ºi libertãþilor fundamentale.
În România, Constituþia din 1991 a
reprezentat rezultatul unui amplu proces de
elaborare, în cadrul cãruia s-au manifestat
diverse opþiuni ale forþelor politice. Noua lege
fundamentalã a statului, privitã pe ansamblu, a
facilitat procesul democratic creând instituþii
noi, cum este Avocatul Poporului, restaurând în
drepturi instituþii ce fiinþaserã cu succes în peri-
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oada interbelicã, cum este Curtea de Conturi sau
Consiliul Legislativ, precizând ºi dezvoltând
conþinutul unor anumite drepturi, recunoscând
superioritatea reglementãrilor internaþionale în
ceea ce priveºte drepturile omului º.a.
Cei 10 ani care au trecut de la adoptarea
Constituþiei au dovedit însã cã evoluþia societãþii
româneºti, tumultul vieþii politice, problemele
complexe ºi numeroase care s-au ridicat în
condiþiile edificãrii statului de drept, solicitã
dezvoltarea unor prevederi, precizarea altora,
sau chiar regândirea unora dintre formulãrile
acceptate.
Fãrã a subaprecia cu nimic munca laborioasã desfãºuratã de eminenþii juriºti care au
participat la redactarea actualei Constituþii, nu
putem totuºi sã nu observãm cã desfãºurarea
relaþiilor dintre instituþiile statului în toþi aceºti
ani a solicitat  ºi solicitã  perfecþionarea unui
anumit cadru în care relaþiile statale urmeazã ºi
trebuie sã se desfãºoare. Era firesc, de aceea, ca
problema îmbunãtãþirii cadrului constituþional
sã formeze obiectul preocupãrilor unor oameni
politici, unor catedre de specialitate, a presei, a
unor cercuri largi ale societãþii civile.
Subiectul a fost, desigur, considerat
tabu o bunã perioadã de timp. Pentru a pãstra
adevãrul istoric, trebuie sã arãtãm cã primele
propuneri de revizuire a Constituþiei au fost
elaborate în 1998 ºi aparþin Partidului Naþional
Liberal. Ulterior, ºi alte forþe politice ºi-au spus
cuvântul fie sub forma unor declaraþii politice,
dar ºi a unor interviuri date de parlamentari, de
conducãtorii unor partide. Au fost abordate cu
curaj probleme cum ar fi: reforma sistemului
electoral ºi trecerea la votul uninominal, departajarea atribuþiilor celor douã Camere ale
Parlamentului, mecanismul relaþiilor dintre ºeful
statului, Parlament ºi Guvern etc.3.
Programul de Guvernare, adoptat prin
Hotãrârea Parlamentului nr.39 din 28 decembrie
2000, aratã în mod expres cã P.D.S.R. ºi-a
manifestat în mai multe rânduri poziþia cu
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privire la revizuirea Constituþiei, considerând cã
aceastã problemã poate fi abordatã pe un fond
de stabilitate economicã ºi instituþionalã, într-un
climat de dezbatere democraticã a textelor
constituþionale, astfel încât acestea sã capete
completãri ºi precizãri în concordanþã cu noile
realitãþi social-economice ºi politice ale þãrii ºi
cu cerinþele ºi aºteptãrile cetãþenilor.
În aceste condiþii considerãm cã nu este
lipsitã de interes o discuþie asupra oportunitãþii
ºi actualitãþii modificãrii Constituþiei, dat fiind
faptul cã problema continuã sã suscite interesul
unor cercuri de specialitate, iar punctele de
vedere ale forþelor politice din România nu sunt
încã unanime asupra acestui subiect.
Datã fiind vastitatea subiectului ºi
numãrul cât se poate de mare de probleme pe
care le ridicã, ne propunem în articolul de faþã sã
abordãm numai trei aspecte ºi anume: problema
separaþiei puterilor, protecþia juridicã a dreptului
de proprietate ºi cerinþa adaptãrii unor prevederi
ale Constituþiei în condiþiile integrãrii României
în Uniunea Europeanã.
1. Consacrarea expresã a principiului
separaþiei puterilor ºi o mai corectã delimitare a
atribuþiilor Parlamentului faþã de cele ale
Guvernului.
Dupã cum se cunoaºte, principiul separaþiei puterilor, formulat de Locke ºi Montesquieu, este general recunoscut astãzi ca fiind un
principiu fundamental nu numai de organizare
politicã, dar ºi de structurare a raporturilor dintre
instituþiile statului. Acest principiu a fost
verificat, de altfel, nu numai de o îndelungatã
tradiþie ºi de consacrarea sa în textele unor
Constituþii dintre cele mai diverse, dar a fost
validat, totodatã, de practicã, fiind singurul în
mãsurã sã garanteze funcþionalitatea normalã a
raporturilor ºi echilibrului dintre diversele
puteri. Dupã cum argumenta sugestiv profesorul
Tudor Drãganu, s-ar putea spune chiar cã acest
principiu are o tinereþe fãrã bãtrâneþe.
Este, de aceea, regretabil cã în textul
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Constituþiei din 1991 principiul separaþiei
puterilor nu a fost consacrat în mod expres, aºa
cum face, de pildã, Constituþia Republicii
Moldova în articolul 6.
Împotriva principiului separaþiei puterilor s-au adus, în Constituantã, fel de fel de
argumente, susþinându-se printre altele cã
întrucât puterea suveranã a poporului este unicã,
a vorbi despre o separaþie între puteri ar însemna
a cãdea într-o eroare ºtiinþificã. Dintr-un alt
unghi de vedere s-a estimat cã înscrierea
principiului separaþiei puterilor expressis verbis
în Constituþie ar constitui o operaþiune excesiv
didacticã, întrucât comandamentele sale s-ar
regãsi de fapt în organizarea constituþionalã.
Viaþa a demonstrat însã cã neînscrierea
unui asemenea principiu a îngreunat  ºi nu a
facilitat  desfãºurarea corectã a raporturilor
dintre puterile statului.
Aºa cum se ºtie, în ultimii ani au fost
adoptate numeroase ordonanþe ale Guvernului ºi
tot atât de numeroase ordonanþe de urgenþã.
Dupã cum se arãta într-un documentat editorial
scris de parlamentarul Iosif Boda, Abundenþa
de ordonanþe pune în cauzã rostul ºi
competenþele forului legislativ. În doi ani ºi
jumãtate au fost emise aproape 500 de
ordonanþe, dintre care peste 200 sunt ordonanþe
de urgenþã. Adesea, Parlamentul este pus în
situaþia ridicolã de a dezbate o ordonanþã doar
pentru a se respecta o condiþie strict formalã,
întrucât realitãþile pe care le-a generat respectiva
ordonanþã nu mai pot fi schimbate4.
Un asemenea punct de vedere nu este
nici pe departe singular. El a fost formulat de
numeroºi parlamentari, aparþinând celor mai
diverse tendinþe ºi chiar de rapoartele Comisiei
Europene  în special în raportul pe anul 1999 
care relevã în mod prioritar cerinþa unei mai
puternice implicãri a Parlamentului în procesul
legislativ. Comisia constatã, în raportul sãu, cã
numãrul ordonanþelor Guvernului a crescut
considerabil faþã de anul anterior, recomandând

 de aceea  reducerea utilizãrii acestor practici
ºi o mai largã implicare a celor douã Camere în
promovarea actelor legislative.
Trebuie amintit cã atât practica ordonanþelor, cât ºi  cu atât mai mult  cea a
ordonanþelor de urgenþã are rostul ei în cadrul
unui sistem legislativ, existând  fireºte  raþiuni
care duc la recunoaºterea dreptului Guvernului
de a emite ordonanþe (în anumite materii), iar
ordonanþe de urgenþã în situaþii cu totul
excepþionale. Într-un studiu argumentat, dedicat
acestei probleme, specialistul român Mihai
Constantinescu sublinia cã pentru justificarea
legitimitãþii constituþionale a ordonanþei de
urgenþã, esenþialã este existenþa cazului
excepþional... Dincolo de aceste limite ea devine
neconstituþionalã, similarã cu excesul de putere
în emiterea unui act administrativ cu caracter
normativ5.
Opiniile  destul de numeroase  ale
unor juriºti ºi oameni politici, în sensul
reglementãrii practicii ordonanþelor ºi limitãrii
acesteia la dimensiunile sale fireºti, demonstreazã din plin valoarea principiului separaþiei
puterilor, cerinþa consacrãrii lui exprese pe calea
unui text constituþional, de care s-ar putea
prevala oricând Parlamentul în cazul în care
executivul ºi-ar depãºi competenþele.
Pe de altã parte, dat fiind faptul cã
practica ordonanþelor de urgenþã este cu totul
excepþionalã, fiind folositã numai în douã þãri
(Italia ºi Spania), este cazul ca textul
constituþional revizuit sã precizeze ce se înþelege
prin situaþii de urgenþã, pe baza sensului firesc
pe care îl au aceºti termeni în teoria dreptului, ca
ºi pe baza experienþei statelor care recunosc
practica ordonanþelor de urgenþã.
2. Garantarea constituþionalã a dreptului
de proprietate.
Pentru a respecta adevãrul istoric, este
necesar sã precizãm cã aceastã problemã a fost
ridicatã încã din 1990. Chiar în prima ºedinþã a
Adunãrii Constituante din 13 februarie 1991,
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senatorul Radu Câmpeanu (P.N.L.) a propus o
completare la pct.9 din Tezele pentru elaborarea
Proiectului de Constituþie, considerând necesar
sã se înscrie în acest text o formulare în sensul
cã statul ocroteºte ºi garanteazã proprietatea6.
Cu prilejul dezbaterilor din ºedinþa din 9
octombrie 1991, aceastã problemã a fost ridicatã
din nou ºi dezbãtutã. Susþinãtorii formulãrii
potrivit cãreia proprietatea urmeazã sã fie
garantatã, iar nu ocrotitã, au sugerat în mai
multe rânduri revenirea la formula cuprinsã în
primul alineat al art.17 al Constituþiei din 1923,
care dispunea cã Proprietatea de orice naturã,
precum ºi creanþele asupra statului sunt
garantate.
Dupã adoptarea actualului text al art.41
din Constituþia din 1991, în literatura de
specialitate au fost prezentate mai multe puncte
de vedere în legãturã cu interpretarea diferitelor
alineate ale acestui articol. Comentatorii
Constituþiei României (ediþia din 1992) au fãcut
distincþie între garantarea proprietãþii private,
potrivit alin.1 al art.41, ºi ocrotirea proprietãþii
private, specificatã în alin.2 al aceluiaºi articol.
În concepþia comentatorilor, garantarea constã
în special în aceea cã dreptul de proprietate este
inviolabil, limitele proprietãþii private nu pot fi
stabilite decât prin lege, iar dreptul la
despãgubiri condiþioneazã exproprierea numai
pentru cauzã de interes public. Ocrotirea, în
schimb, ar viza reglementarea regimului
proprietãþii prin lege, obligativitatea instituirii
unui regim egal de ocrotire indiferent de titular,
interdicþia confiscãrii averii dobândite licit ºi
prezumþia caracterului licit al dobândirii
acesteia, precum ºi interdicþia pentru strãini ºi
apatrizi de a dobândi dreptul de proprietate
asupra terenului7. Profesorul Vasile Gionea a
exprimat chiar opinia cã noþiunea de ocrotire
este mai largã ºi include ºi noþiunea de
garantare, deoarece garantarea ar decurge din
ocrotire8.
Specialiºtii care au adus critici art.41 din

S.P. nr. 91-92/2001

Constituþie s-au referit însã nu numai la
caracterul destul de imprecis al noþiunii de
ocrotire, dar ºi la faptul cã prin ultima frazã a
pct.1 din art.41 (Conþinutul ºi limitele acestor
drepturi sunt stabilite de lege) se creeazã
posibilitatea aducerii unor restricþii dreptului de
proprietate, în afara celor stabilite expres prin
Constituþie (exproprierea pentru utilitate
publicã).
Din cercetarea Dicþionarului explicativ
al limbii române rezultã într-adevãr o diferenþã
vizibilã de sens între garantare ºi ocrotire.
Astfel, a garanta însemneazã a da cuiva
garanþii cã va avea ceva9. În schimb, a ocroti
însemneazã numai a lua sub paza sa, a apãra, a
proteja, a ajuta, a sprijini10.
Rezultã, aºadar, cã limbajul juridic 
care nu poate face abstracþie în nici un caz de
terminologia general acceptatã  trebuie sã
gãseascã formule precise, de naturã a exprima
clar ºi fãrã nici un fel de echivoc îndatorirea
statului, a tuturor factorilor de decizie, a
cetãþenilor, precum ºi organismelor de orice fel,
de a garanta dreptul de proprietate.
Ar mai fi de menþionat ºi faptul cã
argumentele de drept comparat pledeazã în
favoarea consacrãrii termenului de garantare
ºi nu de ocrotire. Astfel, de pildã, prevederi
potrivit cãrora proprietatea privatã este garantatã se regãsesc în Constituþia Germaniei
(art.14 pct.1), Croaþiei (art.47 alin.1), Republicii
Muntenegru (art.45), Italiei (art.42 pct.2),
Portugaliei (art.62 pct.1), Coreei de Sud (art.23
pct.1), Macedoniei (art.30), Republicii Moldova
(art.46), Republicii Belarus (art.44) º.a.
Alte constituþii, cum este Constituþia
Japoniei, considerã proprietatea particularã ca
fiind inviolabilã (art.29). În acelaºi sens se
poate cita Constituþia Estoniei (paragraful 32),
Danemarcei (art.73), ºi chiar a Franþei, care a
încorporat în textul Constituþiei Declaraþia
Universalã a Drepturilor Omului ºi Cetãþeanului
din 1789.
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Existã, ce-i drept, ºi unele constituþii
care înscriu apãrarea proprietãþii nu în mod
direct, sub forma garantãrii acesteia, ci sub
forma negativã, interzicând orice fel de atingeri
ºi nesocotirea dreptului de proprietate privatã
(Olanda, Grecia etc.).
Nu în ultimul rând se cuvin a fi menþionate documentele internaþionale, respectiv
Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului
(art.17 pct.2) ºi primul Protocol adiþional la
Convenþia Europeanã pentru protecþia drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale.
Practica Curþii Europene a Drepturilor Omului
este categoricã în a sancþiona încãlcãrile aduse
dreptului de proprietate. Se pot menþiona,
desigur, ºi alte documente. Aºa, de pildã,
documentul adoptat la reuniunea de la
Copenhaga din 1990 la care au participat ºi
fostele state socialiste, consacrã obligaþia pe
care aceste state ºi-au asumat-o, ca drepturile
omului ºi libertãþile fundamentale sã fie garantate de lege ºi în conformitate cu obligaþiile
decurgând din dreptul internaþional (Partea I,
pct.5.7).
Ideea garantãrii dreptului de proprietate
este recunoscutã de altfel ºi în documente din
afara spaþiului european. Astfel, Carta africanã a
drepturilor omului ºi a popoarelor din 1981
prevede, în art.14, cã dreptul de proprietate este
garantat.
3. Integrarea României în structurile
euro-atlantice ºi adoptarea unor modificãri
constituþionale.
Constituþia României din 1991 consacrã
obligativitatea respectãrii tratatelor internaþionale, dispunând totodatã cã acestea fac parte din
dreptul intern. În ceea ce priveºte drepturile ºi
libertãþile omului, art.20 din Constituþie precizeazã cã dispoziþiile constituþionale privind
drepturile ºi libertãþile cetãþenilor vor fi interpretate ºi aplicate în concordanþã cu Declaraþia
Universalã a Drepturilor Omului, cu Pactele ºi
cu celelalte tratate la care România este parte.

Textul constituþional mai dispune, în alin.2, cã în
cazul unei neconcordanþe între pactele ºi
tratatele internaþionale ºi prevederile legii
interne în cauzã, vor avea prioritate reglementãrile internaþionale. Doctrina de specialitate a
remarcat, însã, cã în sistemul român de drept,
tratatele internaþionale nu au prioritate asupra
prevederilor constituþionale11.
Problemele legate de integrarea statelor
europene în ordinea juridicã comunitarã, de
adaptare a legislaþiei acestora la principiile ºi
normele comunitare, ca ºi de aplicarea directã a
unor acte emise de Uniunea Europeanã au
suscitat, în numeroase þãri europene, discuþii
legate de cãutarea celor mai bune metode
pentru a se asigura o armonizare a dispoziþiilor
constituþionale proprii cu prevederile înscrise în
tratatele comunitare. Punctul de vedere care a
prevalat în cele mai multe þãri a fost acela al
necesitãþii efectuãrii unor modificãri constituþionale, cele mai semnificative fiind cele care au
avut loc în Franþa, la 25 iunie 1992. Sub acest
aspect, modificarea Constituþiei, pentru a se
permite aplicarea directã a prevederilor comunitare, este o problemã realã, de cea mai mare
importanþã ºi care îºi poate gãsi soluþionarea
numai prin înserarea unui text-cadru în Constituþia României, dupã modelul portughez, grec,
spaniol ºi francez, prin care sã se recunoascã
posibilitatea aplicãrii directe a prevederilor
comunitare12.
Existã, desigur, ºi alte probleme legate
de armonizarea legislaþiei României cu cea a
statelor Uniunii Europene, dar nu toate acestea
au o relevanþã constituþionalã, fiind necesare ºi
utile adaptãri ale legislaþiei interne în limita
prevederilor actualei Constituþii. Înserarea unui
text-cadru care sã permitã, de principiu, aplicarea normelor comunitare, este însã indispensabilã, deoarece în caz contrar prevederile
constituþionale nu permit aplicarea unora dintre
prevederile tratatelor de la Maastricht,
Amsterdam ºi Nisa, întrucât, aºa cum s-a arãtat,
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tratatele internaþionale ratificate de România nu
au o valoare superioarã prevederilor constituþionale.
Din cele arãtate mai sus se vãdeºte,
credem, cã problema adaptãrii Constituþiei este
o problemã realã, ce se cere soluþionatã cu
maximum de atenþie, þinând seama atât de cerinþele de perfecþionare a cadrului constituþional cât
ºi de standardele internaþionale. Constituþia, sã
nu uitãm, va trebui sã asigure evoluþia pe mai
departe a þãrii noastre la nivelul parametrilor pe
care îi solicitã Uniunea Europeanã, integrarea în
N.A.T.O. ºi în alte instituþii internaþionale.
Se menþine pe deplin valoarea afirmaþiei
lui Napoleon, dupã pãrerea cãruia constituþiile
sunt bune numai dacã progresãm sub imperiul
lor13. Ridicarea þãrii noastre spre noul standard
de civilizaþie, atingerea unor parametri doriþi nu
numai din punct de vedere economic, dar ºi
politic ºi juridic, solicitã cu hotãrâre perfecþionarea cadrului constituþional. Dincolo de anumite divergenþe, dispute sau orgolii, de opiniile
diferite pe care le au oamenii politici asupra
unor probleme sau altora, adaptarea cadrului
constituþional devine o cerinþã necesarã, deoarece ea trebuie sã constituie însuºi cadrul afirmãrii pe mai departe a democraþiei româneºti.
Criticând aforismul lui Thomas Paine,
care pretindea cã o constituþie nu poate exista
decât atunci când poate fi pusã într-un buzunar,
Joseph Maistre aprecia cã existã întotdeauna în
fiecare constituþie ceva care nu poate fi scris14.
Este cert cã depãºind cadrul juridic 
deºi acesta este rolul sãu fundamental  o constituþie înmãnuncheazã inevitabil ambiþii, speranþe, nãzuinþe mai bune de viitor. În acest context,
adaptarea Constituþiei devine o problemã crucialã, ea reprezentând, incontestabil, nu numai
legea fundamentalã a statului, dar ºi un ghid de
conduitã al cetãþenilor þãrii, care trebuie sã fie
modern, eficient, în pas cu cerinþele funcþionale,
dar ºi cu aspiraþiile generale spre democraþie ºi
progres al fiecãrei þãri.
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Politicã externã

Slobodan Miloºevici

de la erou naþional la þap ispãºitor
STELIU LAMBRU

Dintre liderii politici ai Europei de
Sud-Est de dupã 1989, cu siguranþã cã
Slobodan Miloºevici a fost cel mai vehiculat
nume în mass-media. A fost caracterizat ca
ultimul dictator comunist al Europei, în
acelaºi timp fiind considerat ºi un partener
ideal de dialog al Occidentului în timpul
negocierilor ce au precedat semnarea acordurilor de la Dayton din 1995. Recent, stafia lui
Miloºevici a încetat sã mai bîntuie deasupra
unei þãri care îºi revine încet din succesivele
crize provocate de rãzboaiele interne din
ultimul deceniu. Au trecut zece ani de cînd
metamorfozele politice din fosta Iugoslavie 
altãdatã una din punþile Vestului democrat
ºi prosper cãtre Estul totalitar ºi pauper din
spatele Cortinei de Fier  afecteazã continuu
stabilitatea în regiune. Deºi spaþiul exiugoslav este încã departe de aºteptata
pacificare (vezi evenimentele din Macedonia
ºi Kosovo, tendinþele secesioniste ale
Muntenegrului, ca ºi dificultãþile comunitãþii
internaþionale de a materializa un plan politico-economic pentru Bosnia-Herþegovina),
arestarea lui Miloºevici a fost evenimentul cel
mai important din Iugoslavia de dupã cîºtigarea alegerilor de cãtre coaliþia democraticã
a preºedintelui Voislav Koºtuniþa. Atentatele
care au vizat demnitari socialiºti iugoslavi, ca
ºi violentul atac în care a fost lichidat tigrul

Arkan, arãtau cã sistemul mafiot în care afundase þara guvernarea socialistã îºi cînta cîntecul de lebãdã. Aºa cum era de prevãzut,
Miloºevici s-a lãsat arestat greu, þinînd cu
sufletul la gurã întreaga mass-media, dupã ce
exasperase o þarã întreagã prin falsificarea
alegerilor ºi o adusese în pragul anarhiei.
Odatã cu arestarea lui Miloºevici se
pare cã justiþia va face în sfîrºit dreptate. Deºi
este inculpat de Tribunalul Penal Internaþional
de la Haga pentru crime împotriva umanitãþii,
Miloºevici va fi judecat în Iugoslavia ºi este
pasibil de condamnare la moarte pentru
acuzaþiile ce i se aduc. Pentru majoritatea analiºtilor politici ºi a celor care au votat împotriva sa, Miloºevici este principalul ºi singurul
vinovat de catastrofa în care se zbate
Iugoslavia de un deceniu încoace. Astãzi, toþi
cei care l-au aprobat pe Miloºevici ani de-a
rîndul nu se sfiesc sã-l considere inamicul
public nr.1. Cazul Slobodan Miloºevici aratã
cã axioma potrivit cãreia electoratul are
întotdeauna dreptate, dupã cum anunþa
sentenþios Adrian Nãstase dupã alegerile din
noiembrie 2000, este mai degrabã o vorbã
goalã. ªi pentru a ilustra aceastã constatare,
exemplele de inconºtientã electoralã sînt la
îndemîna istoriei foarte recente.
Este oare Slobodan Miloºevici singurul vinovat de dezastrul fostei ºi actualei
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Iugoslavii? Îºi meritã el numele de ultimul
dictator comunist al Europei? Într-o imensã
mãsurã, da. De la destrãmarea fostei Iugoslavii, deciziile capitale i-au aparþinut. El a fost
acela care, aidoma predecesorilor sãi întru
ideologie, a dictat în interiorul politicii partidului ºi a þãrii. Manipularea ideologicã a
populaþiei prin naþional-comunismul inventat
de tãtucul iugoslav Tito a dus la ceea ce am
vãzut dupã 1989 ºi pînã azi.
Pe de altã parte, nu se poate spune cã
Miloºevici este singurul responsabil de drama
iugoslavã. Responsabilitatea aparþine ºi aparatului ideologic ºi executiv care l-au servit pe
ultimul lider de la Belgrad. Iar în al doilea
rînd, într-o mãsurã mult mai difuzã ºi þinînd
mai mult de o responsabilitate a conºtiinþei
colective, asumarea responsabilitãþii poate fi
ºi a electoratului care i-a acordat girul atîþia
ani. Este îndeobºte acceptat cã responsabilitatea ºi vinile sînt individuale, însã, în
cazul Miloºevici, avem de-a face cu un
executant al unei voinþe electorale ºi cu o
responsabilitate legitimã - în mãsura în care
conºtiinþa colectivã este suma conºtiinþelor
care l-au învestit pe Miloºevici ca reprezentant legal al lor. Relaþia dintre societatea
politicã iugoslavã ºi interfaþa ei cu lumea
(Miloºevici) este în bunã mãsurã legatã de
construcþia imaginii conducãtorului ºi de
mãºtile sale purtate în faþa electoratului.
Miloºevici le-a redat mîndria de a fi sîrb
celor care l-au votat, aceºtia din urmã dîndu-i
puterea de a face orice pentru satisfacerea
orgoliului naþional rãnit. În momentul în
care Miloºevici nu s-a mai ridicat la înãlþimea
aºteptãrilor a devenit þapul ispãºitor pentru
toate frustrãrile colective acumulate.
Teoria þapului ispãºitor pare sã explice
parþial decãderea lui Slobodan Miloºevici.
Moºtenitã de la vechii evrei, practica ritualului de Yom Kippur prin care the goat for
Azazel era destinat oprobiului public ºi

S.P. nr. 91-92/2001

damnat. Descrierea ritualului capãtã sacralitate destinul þapului este ca sã se desãvîrºeascã asupra lui curãþirea ºi sã-i dea drumul
în pustie pentru ispãºire, ca sã ducã acela cu
sine nelegiuirile lor în pãmînt neumblat
(Leviticul 16, 10). Într-o variantã secularã,
psihologia explicã în termeni bazaþi pe observaþia manifestãrilor sociale de grup cãutarea
unui vinovat asupra cãruia se revarsã blamul
general: în general, aceastã expresie (n.n.
þapul ispãºitor) denumeºte un agent social,
(minoritate, strãin, leader decãzut) asupra
cãruia acuzatorii aruncã fãrã justificare vinile
sau greºelile comise de colectivitate... Existenþa unei victime ispãºitoare este unul din
elementele regulatoare ale echilibrului cvasistaþionar al unui grup sau al homeostaziei
familiale (v. Roland Doron, Francoise Parot,
Dicþionar de psihologie, Humanitas, 1999,
p.803). Teoria þapului ispãºitor este strîns
legatã de violenþã ºi sacru aºa cum a fost ea
studiatã de Rene Girard. Þapul ispãºitor este
reprezentarea sacrificiului, chiar dacã în
religiile altor popoare þapul este înlocuit
prin alte reprezentãri. Sacrificiul este asceza
pe care un individ sau o societate o urmeazã
pentru a alunga pãcatul, dar care, în esenþã,
este bazat pe o practicã violentã la fel de
damnabilã. În numeroase ritualuri, sacrificiul se prezintã sub douã forme opuse, cînd ca
un «lucru foarte sfînt» de la care nu te poþi
abþine fãrã a comite o neglijenþã gravã, cînd,
dimpotrivã, ca un fel de crimã pe care nu o
poþi comite fãrã sã te expui la riscuri la fel de
grave noteazã Girard în Violenþa ºi sacrul.
Purificarea, katharsis-ul, trebuie parcursã prin
identificarea ºi pedepsirea rãului/pãcatului.
Aceastã ambivalenþã a sacrificiului, legitim ºi
ilegitim, însoþeºte orice tip de societate în
toate aspectele ei interne. Prin urmare, ºi
politicul se supune acestor reguli în mãsura în
care societate este guvernatã mai curînd de
tradiþii ºi ritualuri decît de instituþii ºi legi.
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Dacã sacrificiul ºi þapul ispãºitor
pãstreazã manifestãri originare ale omului în
relaþia sa cu sacrul (ºi nu doar în religiile
precreºtine; creºtinismul introduce sacrificiul
Mielului pentru pãcatele oamenilor, cu
observaþia cã Mielul este neprihãnit ºi inocent, luînd de bunãvoie asupra sa pãcatele
celorlalþi), tema sacrificiului apare ºi în
literaturã. În Vizita bãtrînei doamne de
Friedrich Dürenmatt, comunitatea, care nu
ezitã sã-ºi proclame demnitatea ºi indignarea
în faþa propunerii crude a bãtrînei, trece de la
starea de totalã solidaritate cu membrul sãu la
cea de aluzie rãutãcioasã ºi, în final, de
blamare ºi condamnare a acestuia pentru un
trecut îndepãrtat cu conotaþii imorale. Pentru
propria salvare, comunitatea este gata sã-l
sacrifice pe unul de-al ei supunîndu-se ambivalenþei legitimitãþii ºi a ilegitimitãþii pe care
o semnala Girard. Slobodan Miloºevici este
un personaj desprins parcã din piesa lui
Dürenmatt. Ca ºi bãcanul sacrificat din piesã,
Miloºevici are pe conºtiinþã ceva care îl face
sã aparã drept vinovat în faþa semenilor sãi. El
este singurul responsabil în ochii comunitãþii
de blestemul care s-a abãtut asupra ei.
Exorcizarea societãþii are loc numai pe
fundalul sacrificãrii þapului ispãºitor, care,
spre deosebire de semnificaþia originarã ce nu
comportã atribuirea nici unei vini þapului în
sine (sinonim cumva cu semnificaþia sintagmei acarul Pãun), a fãptuit acel(e) lucru(ri)
oribil(e).
Încãrcãtura supranaturalã ºi apropiatã
sacrului este vizibilã atunci cînd se face
trecerea în domeniului politicului propriu-zis.
Miloºevici a fost vãzut ca un personaj
mesianic, un tribun al poporului. El a
practicat o demagogie laicã, încãrcatã de
simbolistica poporului ales ºi a unicitãþii
sale. Aceastã demagogie i-a permis sã
revendice legitimitatea întreagã a naþiunii
sîrbe. Persoana lui a fost vãzutã succesiv, ca

salvatoare a naþiunii în contextul în care
complotul strãinãtãþii ºi opoziþia trãdãtoare
erodau la fundamentul naþiunii. Acest
amestec de profan ºi sacru, tipic societãþilor agrare ºi incomplet modernizate, a
guvernat întreaga perioadã în care Miloºevici
a fost omul nr. 1 în Iugoslavia. Era Miloºevici, care poate fi consideratã epoca în care a
început ºi s-a dezvoltat cariera transformãrii
lui dintr-un erou naþional într-un þap
ispãºitor, poate fi împãrþitã în douã perioade:
cea de dinaintea bombardamentelor NATO în
Iugoslavia ºi cea de dupã bombardamente.
Prima perioadã, cea de dinaintea
bombardamentelor, este mai lungã ºi cea mai
importantã a erei Miloºevici. Ea începe în
1987, cînd Slobodan Miloºevici apãrea pe
firmamentul politicii iugoslave, ca reprezentant al Uniunii Comuniºtilor din Iugoslavia în Kosovo, iar în 1989 devenea preºedintele Republicii Socialiste Serbia. Cãderea
comunismului a pus Iugoslavia în faþa unei
dileme mult mai profunde decît în celelalte
þãri ale Europei Centrale ºi de Est. Dacã în
Iugoslavia regimul comunist a fost cel mai
apropiat de democraþie ºi de economia de
piaþã, dupã 1989, autoritãþile federale în
frunte cu Miloºevici nu au ºtiut ce model
politic sã adopte pentru democratizarea
statului. În þãrile foste comuniste, falia între
vechiul regim ºi noul regim a fost adîncã ºi
ireconciliabilã: schimbãrile au fost urmãrite
pentru a gãsi ieºirea dintr-un sistem totalitar ºi
a trece la democraþia liberalã ºi economia de
piaþã. Spre deosebire de celelalte þãri comuniste, Iugoslavia (Miloºevici) nu a putut gãsi
cea mai bunã soluþie pentru ieºirea din impas.
Faptul cã þara cu cel mai permisiv regim
comunist s-a afundat în tribalism ºi violenþã
mai mult decît orice altã þarã comunistã aratã
cã naþiunile fostei Iugoslavii se gãseau în
aceeaºi izolare ideologicã ºi sub tirul propagandei comuniste ca în oricare alta din blocul
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Pactului de la Varºovia. Odatã declanºatã
separarea Sloveniei ºi Croaþiei în 1991, a
Bosniei-Herþegovina ºi a Macedoniei în 1992,
Miloºevici a devenit singurul depozitar ºi
garant al apãrãrii ºi pãstrãrii demnitãþii
sîrbe. Rãzboiul din Bosnia-Herþegovina l-a
adus pe Miloºevici în ipostaza de unic
partener de dialog credibil din tabãra sîrbã,
dupã ce figuri ca Radovan Karadzici ºi Ratko
Mladici fuseserã inculpaþi de Tribunalul Penal
Internaþional de la Haga pentru crime de
rãzboi. În tot rãstimpul dintre 1989 ºi 1999,
Miloºevici a fost reconfirmat succesiv ca
preºedinte al Serbiei ºi Iugoslaviei, puterea
decizionalã a atribuþiilor prezidenþiale migrînd de la preºedinþia sîrbã la cea federalã,
dupã poziþia pe care o ocupa Miloºevici în
stat.
Perioada a doua începe odatã cu
apariþia primului concurent serios pentru
Miloºevici. Izolarea internaþionalã a Iugoslaviei, dupã declanºarea luptelor din Kosovo, a
fãcut posibilã ascensiunea preºedintelui
Muntenegrului, Milo Djukanovici, care a
reuºit sã construiascã tot ce ratase opoziþia
iugoslavã ani la rînd: o realã ameninþare la
adresa lui Miloºevici. Intenþiile separatiste
declarate ale lui Djukanovici l-au zdruncinat
puternic pe Miloºevici ºi capitalul sãu de
simpatie. Pãrãsirea federaþiei de cãtre
Muntenegru ar fi zdrobit ºi ceea ce mai rãmãsese din statul iugoslav. Presiunile internaþionale ºi sãrãcirea populaþiei prin blocarea
depozitelor Iugoslaviei din bãncile occidentale au amplificat temerile sîrbilor faþã de un
iminent dezastru.
Bombardamentele NATO din martie
1999 au pus naþiunea sîrbã în faþa unei
groaznice interogaþii: cine este de vinã pentru
ceea ce ni se întîmplã? Iar mecanismul care
declanºeazã cãutarea þapului ispãºitor se
întoarce împotriva lui Miloºevici. Nici un scenariu ºi nici o retoricã a complotului extern nu
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a mai funcþionat. Chiar în interiorul aparatului
care l-a slujit pe Miloºevici s-a strecurat
îndoiala. Efectul psihologic al bombardamentelor au nãruit mitul invincibilitãþii ºi al eroismului armatei iugoslave, cultivate ºi exacerbate decenii de-a rîndul de propaganda naþional-comunistã ºi recompensate de privilegii
comparabile cu cele de care beneficia Securitatea ceauºistã din România.
Alegerile pentru preºedinþia Iugoslaviei ºi falsificarea lor grosolanã a fost începutul sfîrºitului pentru Slobodan Miloºevici.
De-acum devenise clar pentru toatã lumea cã
vinovatul încearcã sã recurgã la orice
mijloc pentru a-ºi acoperi faptele. ªi, mai cu
seamã, dacã a falsificat alegerile înseamnã cã
se simte vinovat. Þapul ispãºitor Miloºevici
nu pare sã fie complet inocent, aºa cum este
þapul sacrificat la sãrbãtoarea Ispãºirii. Pe
lîngã faptul cã responsabilitatea lui este
imensã, þapul ispãºitor Miloºevici este
încãrcat ºi cu frustrãrile ºi defulãrile comunitãþii. Dincolo de substanþa sacrã a pocãinþei ºi
de renaºterea prin suferinþa þapului ispãºitor,
rãmîne raportul inegal dintre un individ ºi
societatea pe care o reprezintã ºi pe care o
conduce, cerinþele societãþii, rãspunsurile pe
care el le dã stimulilor sociali. Recurenþa
violenþei esenþiale în cazul cãutãrii ºi gãsirii
þapului ispãºitor, a identificãrii colecþionarului de dezastre ºi al paratrãznetului nenorocirilor (ca în Scaunele lui Eugen Ionescu),
suplineºte asumarea rãspunderii individuale ºi
satisface setea de dreptate.
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Intersecþii

Guvernul ºi mediul asociativ
Dincolo de declaraþia de intenþie

DIANA NIÞULESCU

Introducere
Acest articol nu îºi propune sã fie o
demonstraþie teoreticã, ci o reflecþie personalã
rezultatã în urma cunoaºterii din interior a mediului asociativ ºi ca stagiar ºi colaborator, a
instituþiilor publice.
Structura acestui eseu nu este cea mai
inspiratã, din cauza complexitãþii temei abordate
ºi a imposibilitãþii de a o dezvolta într-un numãr
redus de pagini. Subiectul atrage în mod
neobservat la divagaþii fiind vorba de subteme
care implicã ele însele clarificãri terminologice
ºi relaþionare semanticã: societate civilã  ONGuri  participare politicã  culturã politicã 
democraþie  administraþie  birocraþie 
descentralizare  reformã...
Subtitlul vrea sã sintetizeze aceastã
lucrare. Dincolo de intenþie trebuie sã existe
voinþã, muncã, implicare ºi nu în ultimul rând
profesionalism ºi seriozitate. Un asemenea
demers trebuie sã fie gândit dincolo de
declaraþiile care sunã bine, cãci trebuie
susþinut de o strategie ºi gândit în toatã complexitatea sa pe termen scurt, mediu ºi lung.
De aceea vor fi aduse în discuþie:
contextul socio-politic al propunerii parteneriatului, aspectele considerate a fi cele mai
relevante pentru elaborarea ºi demararea programului de realizare a unui dialog între

administraþie ºi organizaþiile neguvernamentale
ºi deosebirile dintre pãrþile implicate.
Trebuie menþionat, de asemenea, faptul
cã parteneriatul administraþie-organizaþii nu este
de fapt decât suma unor colaborãri pe domenii
dintre autoritãþi de resort ºi asociaþii specializate
în sau orientate spre domeniul respectiv.
Istoria politicã ºi mediul asociativ
Fie cã sunt denumite asociaþii voluntare,
organizaþii ale societãþii civile, organizaþii nonprofit, organizaþii fãrã scop lucrativ, etc., structurile mediului asociativ nu urmãresc nici accesul
la puterea politicã (dar desfãºoarã adesea
campanii de advocay sau lobby pentru a-ºi
îndeplini misiunea) ºi nici obþinerea unui profit
(deoarece dispun de resurse limitate prin
contractele încheiate cu finanþatorii sau
sponsorii lor).
Cea dintâi caracteristicã este foarte
relevantã, deoarece diferenþiazã, teoretic, orice
ONG (asociaþie, fundaþie, ligã, societate, organizaþie º.a.) de grupurile ºi organizaþiile politice al
cãror obiectiv principal este acapararea puterii ºi
exercitarea acesteia1. De aceea relaþia cu
administraþia diferã de la o organizaþie la alta ºi
viceversa.
În România, termenul ONG a exprimat
iniþial, cu preponderenþã, opoziþia dintre o
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structurã a mediului asociativ cu instituþiile ºi
autoritãþile publice, asociaþia având câteva
caracteristici definitorii: caracterul formalinstituþional, independenþa faþã de stat2, nedistribuirea profitului, autoguvernarea ºi voluntariatul.
Masificarea ºi politizarea socialã specifice comunismului, rezultate ale instituirii unui
regim al terorii fizice ºi ideologice, al propagandei ºi recrutãrii forþate au avut ca rezultat,
înainte de 1989, emigraþia moralã (în interpretarea lui Daniel Barbu3), iar dupã 1990, prin
emergenþa elementelor societãþii civile, o
evidentã rezistenþã ºi neîncredere faþã de
seriozitatea ºi profesionalismul reprezentanþilor
Administraþiei.
La aspectele ideologice comuniste s-au
adãugat cele legislative ale cãror efecte s-au
propagat pe parcursul celor 10 ani de la cãderea
Cortinei de Fier. In anii 90, întâlnirile liderilor
europeni în diferite cadre oficiale au încercat sã
forþeze democratizarea fostelor state comuniste
prin introducerea unor reguli ºi condiþii noi, care
au afectat relaþiile economice, îndeosebi (acordurile de a 2-a generaþie) dintre Comunitate ºi
acestea din urmã. Una dintre cele mai
importante reuniuni de acest gen a fost Consiliul
European de la Copenhaga unde au fost stabilite
criteriile politice de aderare:
 existenþa unor instituþii democratice stabile;
 respectarea drepturilor omului;
 protejarea drepturilor minoritãþilor.
În condiþiile aderãrii la Comunitatea
Europeanã, devenitã Uniunea Europeanã prin
ratificarea Tratatului de la Maastricht, diferitele
guverne ale României a trebuit sã aibã în vedere
modificarea cadrului legislativ referitor la
sectorul nonprofit.
Dupã 30 decembrie 1947 a urmat un
proces rapid de luare sub control a structurilor
societãþii civile ºi s-a procedat la desfiinþarea
treptatã a acestora în perioada 1947-19524.
Patrimoniul lor a fost naþionalizat prin cele douã
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proceduri: Decretul pentru declararea de utilitate
publicã ºi expropriere ºi Legea pentru administrarea, exploatarea, controlul ºi lichidarea
bunurilor.
Renaºterea sectorului neguvernamental
a consacrat un nou actor pe scena politicã.
Acþiuni de genul celor din anii 70, a New
Politics, au devenit practici curente ale unor
asociaþii urmate de luãri tranºante de poziþii, mai
mult sau mai puþin obiective. Campaniile unor
organizaþii au adus modificãri cadrului normativ
(dintre acestea amintim consacrarea legislativã a
observatorilor naþionali ºi internaþionali din
partea ONG-urilor, rezultat al campaniei Asociaþiei Pro Democraþia sau eforturile de ani de
zile ale unor asociaþii din domeniul protecþiei
copilului).
Reacþia la istorie s-a materializat printro poziþie criticã ºi chiar o indisponibilitate la
dialog ºi negociere din partea organizaþiilor cu
structurile administrative. În anul 2000, de
exemplu, erau înregistrate peste 65.000 de
asociaþii nonprofit, o forþã deosebitã care,
devenitã partenera autoritãþilor, ar fi putut
contribui, stimula ºi controla exerciþiul puterii în
interesul cetãþenilor.
Coaliþiile, forumurile, Cãrþile Albe iniþiate în 19945, Grupul de Implementare a
Rezoluþiilor reprezintã modalitãþi prin care
organizaþiile îºi exprimã dorinþa de a influenþa
factorii de decizie politici ºi de a încuraja
disponibilitatea acestora spre dialog ºi
colaborare. O bunã cunoaºtere reciprocã posibilã
doar prin comunicarea dintre reprezentanþi,
poate sta la baza unei asemenea relaþii complexe.
Parteneriatul ca program
Parteneriatul în sine este un program
ceea ce presupune: planificare, organizare,
implementare-coordonare, control ºi conducere.
Experienþele anterioare au evidenþiat
absenþa sau lipsurile considerãrii concepþiei unei
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strategii coerente de promovare ºi de implementare a parteneriatului. Identificarea ºi analizarea problemei trebuie sã se bazeze pe o documentare riguroasã ºi cât mai bunã, astfel încât sã
poatã fi formulate argumente incontestabile ºi
convingãtoare pentru susþinerea ideii de
parteneriat.
Administraþia are mult mai multe responsabilitãþi faþã de cei guvernaþi ºi nu îºi poate
permite costurile reprezentate de resursele
umane supradimensionate ºi nespecializate ºi de
resursele de timp (pentru a nu aminti costurile
financiare), implicate de o campanie lungã de
lansare a ideii ºi de familiarizare a opiniei publice ºi a sectorului nonprofit cu strategia pe care
ºi-a propus-o.
De aceea, scopul ºi obiectivele trebuie
sã fie bine stabilite ºi precizate, interiorizarea lor
de cãtre cei implicaþi determinând în foarte mare
mãsurã evoluþia acþiunilor ºi succesul acestora.
Evaluarea resurselor necesare (umane,
materiale, informaþionale, financiare de timp,
etc.), alãturi de celelalte acþiuni menþionate,
pregãteºte definitivarea strategiei care va fi
prezentatã societãþii civile.
Parteneriatul în sine este un demers care
întâmpinã multe obstacole datoritã numãrului
mare de structuri ºi de persoane implicate la
nivel central/local, sectorial/ transsectorial, datoritã orgoliilor personale, atitudinii refractare a
reprezentanþilor sectorului nonprofit, etc.
Dacã în cazul unui ONG se pune problema repartizãrii sarcinilor între membrii staffului ºi echipa de coordonare (puþin numeroasã),
în cazul aparatului de stat este vorba de
coordonarea a zeci de oameni, în condiþiile în
care unele competenþe profesionale se suprapun
(pentru instituþii) ºi trebuie sã existe o comunicare cât mai funcþionalã pentru a evita marile
blocaje6.
Din practica anilor precedenþi, cele mai
mari blocaje sunt cele interinstituþionale, care au
determinat, ca un reflex condiþionat, reticenþa

organizaþiilor neguvernamentale faþã de
propunerile funcþionarilor publici. Dar cum vor
fi evitate aceste blocaje?
De asemenea, parteneriatul presupune o
campanie permanentã de informare a cetãþenilor
ºi a celorlalte instituþii ºi organizaþii. El trebuie
sã fie monitorizat ºi evaluat periodic pentru a
opera eventuale modificãri de adaptare la noile
condiþii7.
Pentru aceasta se impune crearea unui
organism care sã reuneascã pãrþile implicate, în
raport de egalitate. Funcþionalitatea acestuia
depinde de modalitatea în care a fost imaginat.
Existã exemple de instituþii care pot fi aplicate,
de tipul consiliilor judeþene  comisii de specialitate cu subcomisii, sau dupã modelul francez al
Consiliului Naþional al Vieþii Asociative.
Expertiza organismului ar avea rolul de
a completa demersurile administraþiei, deºi în
aceasta situaþie se remarcã douã posibilitãþi:
 decizia finalã sã aparþinã Guvernului, chiar
dacã este contrarã opiniei partenerilor datoritã faptului cã ar contraveni obiectivului
politic;
 decizia sã fie compromisul la care s-a ajuns
în cadrul forului consultativ, aceasta fiind în
interesul cetãþeanului8.
Dacã în cazul unui proiect cea de-a patra
fazã este încheierea, parteneriatul vizeazã însã o
perioadã cât mai lungã cu putinþã prin implementarea de noi programe în comun la orice
nivel, cu orice fel de instituþie (publicã sau
privatã/nonprofit, româneascã sau strãinã).
Raporturile de forþe
Nu trebuie pierdute din vedere diferite
aspecte care vor determina raportul de forþe din
cadrul parteneriatului, care, dincolo de declaraþia de egalitate a pãrþilor, marcheazã fluctuaþia
responsabilitãþilor de la o perioadã la alta. Astfel
apar diferite relaþii:
 între structuri ale administraþiei;
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 între administraþie ºi mediul asociativ;
 între organizaþiile neguvernamentale.
De aceea de multe ori apar situaþii când
conflicte latente trebuie gestionate cu responsabilitate, profesionalism ºi nu în ultimul rând,
diplomaþie. Dar dacã asemenea confruntãri sunt
inerente în ultimele douã aspecte menþionate,
fãrã a lua în considerare divergenþele dintre filialele ONG-urilor ºi staff-ul sau board-ul
acestora, cea mai dificilã situaþie care apare în
cazul unei astfel de iniþiative este cu certitudine
concurenþa dintre structurile administrative.
Cauzele sunt diverse:
 apartenenþa politicã a celor implicaþi  cea
mai întâlnitã situaþie este în plan local prin
opoziþia prefect-primar;
 aspiraþiile personale (resursele umane sunt
cele mai importante, dar ºi cele mai dificil de
gestionat prin elementul imprevizibil care
le este specific);
 afinitãþile personale  partenerii de dialog
care sunt cel mai des implicaþi în diferite
acþiuni de cãtre funcþionarii publici sau aleºi,
sau care influenþeazã în mai mare mãsurã
deciziile, sunt într-o mai mare proporþie
selectaþi datoritã unor relaþii personale sau
afilieri comune decât pe criterii de
competenþã9;
 formarea profesionalã  este domeniul
deficitar într-un asemenea demers; parteneriatul presupune comunicare, management,
spirit de echipã, echilibru, obiectivitate; este
un proces continuu, care trebuie evaluat
periodic ºi adaptat noilor condiþii;
 oligarhia  fãrã a reveni asupra teoriei a
tendinþei naturale spre oligarhie a oricãrei
structuri ca urmare a profesionalizãrii, a
noilor cerinþe ºi a accesului la informaþii, în
ultimii ani s-a remarcat o ermetizare a
organismelor etatice, comparativ cu sectorul
neguvernamental, de exemplu; înnoirea
personalului, din când în când, sau fluctuaþia
elitelor conform sociologilor10 este beneficã
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funcþionãrii aparatului de stat, cu condiþia ca
schimbarea personalului sã nu genereze
instabilitate ºi discontinuitate.
Diferenþe
Trebuie înþeles faptul cã, între instituþiile
publice ºi organizaþiile neguvernamentale existã
diferenþe mai mici sau mai mari, care determinã
relaþia stabilitã în cadrul parteneriatului.
Imaginea
Faþã de administraþie, cu excepþia instituþiei Preºedintelui, a Primului Ministru ºi a
Ministerului Afacerilor Externe, autoritãþile sau
instituþiile publice nu acordã o la fel de mare
importantã imaginii lor. Organizaþiile neguvernamentale, în schimb, nu pot exista decât dacã
sunt cunoscute. Autoritãþile publice nu trebuie
sã utilizeze subterfugiile comunicatelor de presã
(de exemplu, titluri bombastice), deoarece presa
va avea întotdeauna corespondenþi în instituþii,
cu atât mai mult cu cât anumite greºeli sau scãpãri, deºi nu constituie informaþii, sunt transformate în articole pentru a umple spaþiile
editoriale.
De aceea orice greºealã de comunicare
(începând cu absenþa unui format pentru documentele emise  lipsa antetului, greºeli de ortografie, nepregãtirea unei întrevederi, lipsa argumentaþiei, etc.) din partea unor structuri administrative sunt grave ºi sunt folosite de cãtre
ONG-uri ca motivaþii pentru indisponibilitatea
de a colabora.
Capacitate de reacþie
Lentoarea procesului birocratic datoratã
atât regulilor interne de funcþionare, cât ºi
mãrimii aparatului de stat, numãrului foarte
mare de structuri implicate ceea ce afecteazã
procesul de decizie, comunicare ºi materializarea deciziilor genereazã o capacitate redusã de
reacþie a administraþiei. Responsabilitãþile ºi
amploarea acþiunilor sunt de asemenea argu-
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mentele care disculpã imposibilitatea de a lua
decizii rapide.
Asociaþiile sunt mai rapide. Aceasta þine
atât de sfera lor de activitate (limitatã), cât ºi de
urmãrirea semnelor prevestind criza. Lipsa
reacþiei rapide poate genera disoluþia organizaþiei. Pregãtirea membrilor tocmai pentru
asemenea situaþii este foarte importantã, raportul acestora faþã de celelalte departamente fiind
important.

instituþii sau departamente de resort, ceea ce
modificã raportul în cadrul parteneriatelor.
Totodatã, specializarea creeazã concurenþã
pentru propunerea ºi coordonarea unor
programe cât mai bune13.
O bunã cunoaºtere din partea reprezentanþilor administraþiei, a misiunii asociaþiilor
vizate pentru deveni colaboratoare, este element
cheie în procesul de comunicare ºi de negociere.

Alte diferenþe sunt create de resursele
financiare ºi libertatea lor de gestiune, de
conceptul de utilitate publicã.
Resursele financiare implicã douã aspecte: finanþãrile private ºi cele publice. Programele sunt licitate, obþinând fondurile numai în
condiþiile prevãzute de finanþator (audit
financiar, corespondenþã a temei, experienþã,
profesionalism, seriozitate, etc.). Implementarea
programului este monitorizatã prin rapoarte
narative ºi financiare intermediare ºi finale, prin
întâlniri sau diferite alte cerinþe contractuale.
Conceptul de utilitate publicã diferenþiazã organizaþiile. Existã patru condiþii de
acordare a fondurilor publice unor asociaþii
pentru soluþionarea unor probleme14:
a) activitatea acestei se desfãºoarã în interes
general sau comunitar, dupã caz;
b) funcþioneazã de cel puþin trei ani ºi a
realizat o mare parte din obiectivele
stabilite;
c) prezintã un raport din care sã rezulte
desfãºurarea unei activitãþi anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori
proiecte specifice scopului sãu, însoþit de
bilanþurile ºi bugetele de venituri ºi
cheltuieli;
Misiunea diferã de la un ONG la altul ºi
d) valoarea activului patrimonial pe fiecare
defineºte existenþa ºi toate acþiunile acestuia.
an în parte este cel puþin egalã cu valoarea
Este factorul coalizator al membrilor,
patrimoniului iniþial.
voluntarilor ºi cetãþenilor în jurul unor acþiuni.
Specializarea face ca anumite organiDrepturile ºi obligaþiile decurgând din
zaþii sã devinã parteneri privilegiaþi ai anumitor acordarea statutului de organizaþie de utilitate

Cultura organizaþiei
Orice organizaþie are modele de simþire
ºi acþiune, care diferenþiazã membrii unei
organizaþiei de alta. Aceasta se manifestã
printr-un set de elemente (valori, ritualuri,
simboluri, eroi)11. Nu trebuie uitat cã selecþia
personalului este parte a acestei culturi ºi se face
în funcþie de aceasta. De obicei, voluntarii sunt
formaþi în spiritul culturii ºi devin angajaþi ai
asociaþiei. Ei sunt convinºi de importanþa
acþiunilor lor, ceea ce nu se regãseºte
întotdeauna la funcþionarii publici12
Cultura organizaþiei este foarte importantã pentru realizarea parteneriatului cu ONGurile. Trebuie ca reprezentanþii administraþiei
implicaþi sã fie conºtienþi, când gândesc
strategia, de cultura organizaþionalã; aceasta
reuneºte elemente care sunt specifice organizaþiei ºi care pot sã afecteze procesul comunicãrii, împreunã cu alþi factori socio-politici
perturbatori.
Anticiparea interacþiunii diferitelor
culturi ale organizaþiilor partenere este dificilã,
dar importantã. Poate sã ia în considerare cele
mai importante asociaþii.
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publicã sunt urmãtoarele15:
a) dreptul de i se concesiona servicii publice
fãrã caracter comercial, în condiþiile legii;
b) dreptul preferenþial la resurse provenite
din bugetul de stat ºi din bugete locale;
c) dreptul de a menþiona în toate documentele pe care le întocmeºte cã asociaþia
sau fundaþia este recunoscutã ca fiind de
utilitate publicã;
d) obligaþia de a menþiona cel puþin nivelul
activitãþii ºi performanþele care au determinat recunoaºterea16;
e) obligaþia de a comunica autoritãþii administrative competente orice modificãri ale
actului constitutiv ºi ale statutului, precum ºi
rapoartele de activitate ºi bilanþurile anuale;
autoritatea administrativã are obligaþia sã
asigure consultarea acestor documente de
cãtre orice persoanã interesatã;
f) obligaþia de a publica, în extras, rapoartele de activitate ºi bilanþurile anuale în
Monitorul Oficial al României, partea a IVa, precum ºi în Registrul naþional al persoanelor juridice fãrã scop lucrativ.
Recunoaºterea utilitãþii publice se face
pe perioadã nedeterminatã, numai încetarea
respectãrii uneia din condiþiile anterior menþionate putând sã ducã la retragerea acestei calitãþi
(auto-sesizare sau solicitarea unui terþ).
Este un punct de pornire pentru realizarea parteneriatului în condiþiile în care
arbitrarul nu devine criteriu de alocare a
fondurilor publice. De aceea Guvernul trebuie
sã aducã în discuþie normele metodologice de
aplicarea a ordonanþei, prin care sã instituie
criterii precise ºi cât mai puþin interpretabile
pentru a determina obiectivitatea funcþionarilor.
Dupã o scurtã expunere a diferenþelor se
remarcã importanþa parteneriatului ºi modalitatea de repartizare a sarcinilor în funcþie de
competente ºi acþiuni definitorii. Astfel, orga-
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nizaþiile pot administra campaniile de promovare a anumitor politici publice prin capacitatea
de coalizare a cetãþenilor, prin resursele umane
de care dispun (îndeosebi voluntarii), prin ideea
de transparenþã pe care pot sã o transmitã.
Ele pot, totodatã, sã contribuie în mod
esenþial la profesionalizarea funcþionarilor
publici prin cursuri ºi seminarii periodice,
cercetãri ºi studii.
Gestionarea unor proiecte comune, la
orice nivel, de cãtre mai multe organizaþii cu
instituþii publice nu poate fi decât binevenitã. De
exemplu, pentru protecþia drepturilor copilului,
o asociaþie de profil poate contribui în mai multe
feluri:
 experienþa ºi expertiza sa constituie un
punct de referinþã pentru ameliorarea cadrului normativ în domeniu;
 cazurile ºi situaþiile noi sunt atent analizate
ºi notate, pentru a fi identificate noi modalitãþi de prevenire ºi combatere;
 persoanele sunt implicate, dedicate activitãþii lor profesionale ºi permanent instruite17.
Concluzie
Numai gândit în aceºti termeni, parteneriatul dintre administraþie ºi organizaþii are
ºanse de instituire ºi de funcþionare. S-ar putea
spune cã însuºi începutul unei astfel de relaþii
este un succes. Dar parteneriatul nu este viabil
decât atunci când, în ciuda compromisurilor
fãcute de pãrþi, cetãþeanul câºtigã pe termen
mediu ºi lung.
Strategia nu trebuie sã vizeze obiective
specifice guvernanþilor sau ale organizaþiilor, ci
o soluþionare a problemelor care sã fie beneficã
tuturor. Pentru aceasta echipa este responsabilã
de coordonarea întregii reþele de structuri administrative, dialog, de promovarea strategiei Executivului, de redactarea ºi coordonarea de programe, de completarea ºi ameliorarea cadrului
legislativ în domeniu, de formarea profesionalã
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a funcþionarilor ºi monitorizarea funcþionãrii
dialogului.
Echipa trebuie sã cunoascã atât administraþia cât ºi sectorul nonprofit pentru a putea
preveni ºi combate rapid stãrile de crizã ce apar.
Absenþa afilierii politice a membrilor acesteia
nu face decât sã câºtige mai multã încredere din
partea asociaþiilor ºi sã asigure profesionalismul
ºi obiectivitatea atât de necesare.
Dar nu trebuie uitat interesul ºi sprijinul
organizaþiilor. Comunicarea în cazul parteneriatului trebuie sã fie reciprocã, iar anumite
iniþiative trebuie sã le aparþinã. Ca reprezentanþi
ai societãþii civile sau ca funcþionari, dincolo de
intenþie trebuie sã existe voinþã, disponibilitate,
profesionalism.
NOTE
Les partis politiques sont des groupements
volontaires plus ou moins organisés, qui prétendent au
nom dune certaine conception de lintérêt commun et
de la société de sassumer, seuls ou en coalition, la
fonction de gouvernement. Raymond Aron,
Introduction à létude des partis politiques, Paris:
FNSP, 1949
2
Trebuie menþionat cã existã forme de asociaþii,
fundaþii sau institute care, deºi declarã cã nu sunt
afiliate politic, coordoneazã programe sau acþioneazã
în interesul unor organizaþii politice de care aparþin.
Este filiera utilizãrii fondurilor unor sponsorizãri sau
finanþãri, în perioadele electorale. Un astfel de institut
este Institutul de Studii Liberale, care însã a fãcut
publice intenþiile de a forma viitori oameni politici
(funcþia de recrutare ºi selecþie a personalului).
3
D. Barbu  Republica absentã, Bucureºti: Nemira,
1999.
4
Pentru lichidarea societãþii civile au fost prevãzute
sancþiuni de confiscare a averii ºi condamnarea la
muncã silnicã (5-10 ani). Decretul nr. 214 / 1948,
publicat în MO nr. 146 / 25.08.1947.
5
CENTRAS a încercat sã defineascã rolul Cãrþilor
Albe în cadrul Forumurilor Naþionale ONG: Cãrþile
Albe ale organizaþiilor neguvernamentale sunt mai
mult decât dezbateri, sunt documente. Aceste
documente, strânse într-un volum, sunt rezultatul unei
munci de echipã. De fapt, aceste texte sunt sinteza
experienþelor particulare ale fiecãrei organizaþii
participante. Citat preluat din studiul Organizaþiile
neguvernamentale din România al lui Ion Olteanu,
1

Bucureºti: CSCPT, 2000.
Sunt blocaje inerente care nu pot fi evitate. Ele þin atât
de natura umanã, dar ºi de impedimente de naturã
materialã, logisticã. Numãrul lor creºte în mod sensibil
în cazul instituþiilor publice datoritã birocratizãrii.
7
În cazul acestui program de realizare a unui
parteneriat administraþie-organizaþii, strategia va pãstra
cu siguranþã liniile mari, care au fost gândite tocmai în
scopul de a fi realiste, dar va suferi multe modificãri
inerente schimbãrilor care survin în societate. Factorul
economic, pentru reforma româneascã, este unul
perturbant îndeosebi pentru menþinerea parteneriatului
cu grupurile politice sau cele cu influenþã politicã
(sindicatele, asociaþiile profesionale). Acestea din
urmã fac, în mod cert, parte din sectorul asociativ.
8
Ar fi ºi alte variante când ONG-urile ar lua o hotãrâre
în detrimentul guvernanþilor ºi când Guvernului ar
accepta compromisul în schimbul sprijinului politic,
dar constituie un subiect în sine.
9
Gestionarea preferenþialã a resurselor financiare de
cãtre persoane cu putere de decizie din cadrul unor
instituþii publice este o situaþie remarcatã în anii
anteriori, unul din motivele pentru care oferta
guvernamentalã nu pare foarte credibilã.
10
Lipset, Dahrendorf  Raymond Boudon, Tratat de
Sociologie, Bucureºti: Humanitas, 1999.
11
Geert Hofstede, Cultures and Organizations.
Software of the Mind, 1991.
12
De cele mai multe ori blocajele sunt cauzate de
indisponibilitatea unor persoane din aparatul de stat de
a comunica informaþii. Poate cã absenþa implicãrii
acestora este datoratã de procesul de formare. Cei care
au atribuþii în domenii ca: relaþii cu publicul, relaþii cu
societatea civilã, au nevoie de o formare ºi de
cunoºtinþe specifice pentru a-ºi înþelege interlocutorii
ºi a sprijini, ºi nu obstrucþiona, procesul comunicãrii cu
aceºtia.
13
În cazul instituþiilor publice se poate discuta despre o
complementaritate ºi, uneori, de concurenþã, dar
datoratã intereselor private sau politice ºi nicidecum ca
ºi condiþie de a exista (cum este pentru ONG-uri).
Concurenþa interinstituþionalã se materializeazã în
refuzul unor structuri ale administraþiei de a stabili
orice contact sau de a coopera la elaborarea unor
programe necesare ºi realiste cu structuri similare la
nivel central sau local.
14
Art. 38, O.G. nr. 26 / 30.01.2000.
15
Art. 41, idem.
16
Este o formulare ambiguã, deoarece nu sunt instituite
criterii de performanþã sau de evaluare a performanþei,
ceea ce lasã o libertate prea mare de apreciere la adresa
celor abilitãþi din ministere ºi instituþii sã propunã ºi sã
acorde aceastã calitate unei organizaþii.
17
Sã nu uitãm cã membrii sunt ataºaþi de misiunea
asociaþiilor din care fac parte, ceea ce nu se poate spune
IANAinstituþiilor.
NIÞULESCU  Absolventã a Facultãþii
înDcazul
6
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de ªtiinþe Politice din cadrul Universitãþii din
Bucureºti.
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Cãrþi ºi autori

Democraþiile ca modele *
Editura Polirom din
Iaºi a încheiat acest an ºi
totodatã acest mileniu cu
editarea unui autor pe cît de
necunoscut publicului românesc, pe atît de important
pentru ºtiinþa politicã occidentalã: Arend Lijphart. Cariera academicã a acestuia este
impresionantã ºi în acelaºi
timp definitorie pentru ceea
ce în spaþiul anglo-saxon se
numeºte un political scientist.
Profesor de ºtiinþe politice la
Universitatea din San Diego,
California, Arend Lijphart este
unul dintre puþinii autori care
au avut un impact extrem de
puternic asupra ºtiinþei politice moderne prin intermediul
studiilor sale asupra diverselor fenomene politice, a teoretizãrilor consistente cît ºi a
analizelor empirice, factuale,
de o extraordinarã calitate.
Aceste studii s-au concretizat
în numeroase cãrþi publicate
de edituri din SUA sau Europa,
precum ºi în nenumãrate arti* Arend Lijphart, Modele ale
democraþiei. Forme de guvernare ºi funcþionare în treizeci ºi
ºase de þãri, Iaºi: Polirom,
2000, 319 pagini, traducerea în
limba românã Cãtãlin Constantinescu, studiu introductiv de
Lucian-Dumitru Dârdalã.
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cole apãrute în reviste prestigioase de specialitate ca American Political Science Review,
Political Science Quarterly,
Political Quarterly, European Journal of Political
Research sau British Journal
of Political Science. Toate
acestea l-au calificat drept
una dintre cele mai competente personalitãþi din acest
domeniu vast al ºtiinþei
politice. Dacã existã însã un
domeniu particular din ºtiinþa
politicã în care autoritatea sa
este de necontestat, acesta
este cu siguranþã cel al teoriei
ºi analizei empirice a democraþiei. Studiile sale asupra
democraþiei politice încep în
anii 60 o datã cu publicarea
cãrþii The Politics of Accommodation: Pluralism and
Democracy in the Netherlands (1968), apoi cu apariþia
primei cãrþi cu un impact
important la nivelul conceptualizãrii democraþiei, Democracy in Plural Societies
(1977), unde teoretizeazã
ceea ce el a denumit democraþia consociaþionalã pornind de la elemente empirice,
continuatã de celebra, în
lumea academicã occidentalã, Democracies: Patterns
of Majoritarian and Con-
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sensus Government in TwentyOne Countries (1984) ºi culminînd cu recenta Patterns of
Democracy. Government Forms
and Performance in ThirtySix Countries (1999), ambele
teoretizînd democraþiile de
tip majoritar ºi consensual.
De fapt, Arend Lijphart este
autorul cãruia ºtiinþa politicã
îi datoreazã aceste douã
concepte politice relativ noi
de democraþie majoritarã (sau
de tip Westminster) ºi democraþie consensualã, abordãrile
consistente ale acestui autor
impunîndu-le drept elemente
esenþiale de analizã nu numai
pentru teoria democraþiei cît
pentru cea a formelor de
guvernare democratice din
lume. Modele ale democraþiei nu este, cum am mai spus,
prima carte a lui Arend
Lijphart care abordeazã problemele democraþiei majoritare sau consensuale, ea vine
în completarea celei publicate
în 1984, Democracies.., unde
sunt teoretizate pentru prima
datã cele douã modele ale
democraþiei. În Democracies,
democraþia majoritarã ºi cea
consensualã erau conceptualizate plecînd de la nouã
variabile independente care
apar în configuraþiile sistemelor politice occidentale:
1. Concentrarea vs. dispersarea puterii executive:
existenþa Cabinetelor monocolore sau a marilor coaliþii guvernamentale;
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2. Dominaþia Cabinetului
vs. separaþia puterilor: existenþa unui raport informal
de subordonare al Parlamentului vis-a-vis de puterea executivã în democraþia de tip Westminster (majoritarã), sau un raport echilibrat ca în modelul consensual al democraþiei;
3. Bicameralism asimetric
vs. bicameralism simetric
ºi reprezentarea minoritãþilor: în democraþia majoritarã Camera inferioarã a
legislativului se aflã într-o
poziþie de superioritate
faþã de camera superioarã,
în timp ce în democraþia
consensualã raportul este
balansat iar în cea de-a
doua camerã sunt reprezentate minoritãþile;
4. Sistem bipartidist vs.
sisteme multipartid;
5. Sistem de partide unidimensional vs. sistem de
partide multidimensional:
în timp ce în democraþia
majoritarã diferenþele dintre partidele politice sunt
plasate pe o singurã dimensiune, în general cea
socio-economicã, în democraþiile consensuale aceste
dimensiuni sunt multiple
(etnice, lingvistice, culturale, rasiale etc.);
6. Sistem electoral majoritar vs. reprezentare electoralã;
7. Stat unitar, centralizat
vs. federalism teritorial sau

nonteritorial ºi descentralizarea puterii;
8. Constituþie nescrisã vs.
constituþie scrisã ºi veto-ul
minoritãþilor;
9. Democraþie exclusiv reprezentativã vs. elemente
de democraþie directã (referendum).
Acestor elemente, Lijphart le adaugã încã douã
instituþii în Modele ale democraþiei, anume pluralismul
vs. corporatismul grupurilor
de interese ºi (in)dependenþa
Bãncii centrale. Pe lîngã
aceste noi elemente pe care
Lijphart le aduce în analiza sa
conceptualã ºi empiricã, Modele se mai diferenþiazã prin
numãrul mult mai mare de
þãri, treizeci ºi ºase, faþã de
douãzeci ºi unu din Democracies , pe care autorul le
ia în considerare în demersul
sãu de identificare a datelor
empirice importante. Toate
aceste þãri reprezintã sisteme
politice care au experimentat
democraþia politicã pe o
perioadã neîntreruptã de
timp, suficient de mare pentru
a le putea califica drept democraþii consolidate. Acesta
este de altfel ºi motivul pentru care România nu se
gãseºte în interiorul listei de
treizeci ºi ºase de democraþii
politice pe care Lijphart le
analizeazã, ca de altfel nici o
þarã din fostul bloc comunist
din Europa Centralã ºi de Est,
de aceea ea nu este calificatã
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drept o democraþie în anii
1994-1995, spre surprinderea
celor care au lucrat la
traducerea în limba românã a
acestei cãrþi. O reflecþie mai
profundã asupra precauþiilor
metodologice ºi conceptuale
ale autorului ar fi eliminat
perplexitatea provocatã de
absenþa României de pe lista
þãrilor cu democraþii politice
la mijlocul anilor 90.
Modele ale democraþiei nu este însã numai o
foarte bunã analizã empiricã
a modurilor de guvernare ºi
de funcþionare a democraþiilor consolidate dar ºi o
excepþionalã abordare teoreticã. În fapt, democraþia majoritarã ºi democraþia consensualã reprezintã douã modele
teoretice care încearcã sã
rãspundã la douã tipuri de
idei asupra naturii puterii
politice în democraþiile moderne: aceea a concentrãrii
puterii politice, respectiv a
dispersiei acestei. Democraþia majoritarã (sau de tip
Westminster), acest model
teoretic inspirat din modul de
exercitare a puterii în cadrul
sistemului politic englez, dar
caracteristic pentru întreg
Commonwealth-ul britanic,
are la bazã principiul majoritar al democraþiei. Ea este
caracteristicã pentru societãþile omogene din punct de
vedere cultural, etnic, religios
sau rasial; principiul majoritar nu duce la nefuncþio-
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nalitatea sistemului deoarece
majoritatea ºi minoritatea nu
rãmîn aceleaºi tot timpul.
Grupuri care sunt azi în
opoziþie pot ajunge majoritare mîine, de aceea toate
grupurile din aceste societãþi
acceptã acest principiu de
reglare al vieþii politice. Un
astfel de sistem tinde sã
producã, dintr-o largã minoritate electoralã, o majoritate
relativ redusã parlamentarã,
astfel cã sistemul politic
devine bipolar. Cabinetul este
format de un singur partid
politic, cel care a obþinut
majoritatea locurilor parlamentare în camera inferioarã
a Parlamentului. Acest dezechilibru al relaþiilor dintre
partide este contrabalansat de
posibilitatea ca la urmãtoarele alegeri partidul de
opoziþie sã obþinã el la rîndul
sãu majoritatea locurilor
parlamentare, distanþa între
partide fiind foarte micã.
Filosofia majoritarã a democraþiei se manifestã cel mai
pregnant în cazul alegerilor,
acestea fiind concepute pe
principiul cã învingãtorul ia
totul iar minoritatea este
subreprezentatã datoritã faptului cã voturile acordate de
aceasta cãtre partidul care
pierde alegerile într-o circumscripþie sunt voturi irosite,
în sensul cã nu-ºi gãsesc corespondent în rezultatul final
al partidului respectiv.
Democraþia consen-
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sualã încearcã tocmai aceastã
dispersie mai largã a puterii la
nivelul societãþii. Ea este
caracteristicã societãþilor neomogene (cultural, etnic, lingvistic etc.), care acceptã acest
principiul al consensualitãþii
pentru a evita entropia sistemului politic, asigurînd perpetuarea acestuia. De data
aceasta, minoritãþile nu mai
sunt subreprezentate, în sensul cã ele se regãsesc în cadrul puterii legislative în conformitate cu numãrul de voturi obþinute în alegeri. Pe de
altã parte, nici un partid
politic nu mai obþine majoritatea absolutã a mandatelor
parlamentare, ceea ce face ca
guvernele monocolore sã fie
imposibil de format, fiind
înlocuite de Cabinete alcãtuite din mari coaliþii politice.
Elveþia ºi Belgia sunt douã
exemple în care aceste idei
consensualiste au fost integrate sistemului politic, tocmai pentru a evita dispariþia
sistemului sau pentru a evita
conflictele importante din
interiorul lui.
Democraþia consensualã ºi cea majoritarã sunt
modele conceptuale utile din
punct de vedere al analizei
politice, ceea ce înseamnã cã
nici un sistem politic real nu
se încadreazã perfect în tiparele utilizate de Lijphart.
Acest lucru este valabil chiar
pentru sistemele care au
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reprezentat sursele principale
ale acestor modele teoretice:
Marea Britanie ºi Noua Zeelandã pentru democraþia majoritarã ºi Elveþia ºi Belgia
pentru democraþia consensualã. Aceste concepte sunt
instrumente teoretice care
permit autorului sã cerceteze
o realitate datã. De aceea
demersurile care ar încerca
încadrarea perfectã a unor
sisteme politice reale în astfel
de teorii politice sunt demersuri inutile ºi eronate din
punct de vedere metodologic.
Modele ale democraþiei este,
în acelaºi timp, o carte nerecomandabilã celor care vãd
ºtiinþa politicã ca o ºtiinþã
revelatã, acelora profund
ostili demersurilor empirice
pentru care raþiunea este singura cale a cunoaºterii.
Aceºtia vor fi contrariaþi ºi,
probabil, nemulþumiþi de metodologia aleasã de Arend
Lijphart, mult prea factualã
pentru preferinþele lor cognitive. Modele ale democraþiei
nu reprezintã numai modele
conceptuale ale democraþiei
politice, ci ºi un important
model de analizã politicã, în
care teoria politicã ºi analiza
factualã sunt utilizate cu
succes.

Rãzvan GRECU
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O istorie nefardatã
a sociologiei *
Monografia ca utopie
 Interviuri cu Henri H. Stahl
(1985-1987), semnatã de
Zoltán Rostás, este o carte neobiºnuitã în istoria sociologiei.
Este istoria oralã a ªcolii
sociologice de la Bucureºti, a
naºterii ei dupã primul rãzboi
mondial, ºi a dispariþiei ei
premature ºi temporare sub
instauraþia comunistã postbelicã. Este istoria a unei ºtiinþe
noi, dar mai înainte de toate
este istoria unei vieþi  a vieþii
profesorului Henri H. Stahl.
Doar în aparenþã o carte de
interviuri, Monografia ca
utopie apãrutã la editura
Paideia este o carte de convorbiri despre ªcoala sociologicã de la Bucureºti ca
organizaþie, ºi pânã la urmã
despre viaþa social-politicã a
României interbelice ºi a
celei de dupã rãzboi. Henri H.
Stahl este doar unul dintre
monografiºtii intervievaþi ºi
înregistraþi pe magnetofon de
Zoltán Rostás, discuþiile fiind
doar o parte a unui proiect
mai mare de istorie oralã a
unui atelier ºtiinþific sui ge* Zoltán Rostás, Monografia
ca utopie  Interviuri cu Henri
H. Stahl (1985-1987), Editura
Paideia, Colecþia ªtiinþe Sociale, 2000, 340 p.

neris. Pe parcursul a 22 de
capitole cuprinse în paginile
Monografiei ca utopie asistãm la o suitã de convorbiri
între doi oameni care erau
conºtienþi cã discuþiile lor nu
sunt de sezon, mai ales cã
dialogurile se derulau în anii
ceauºismului dur între 19851987. Era perioada în care
Gorbaciov promova doctrina
Sinatra, dar Ceauºescu se
încãpãþâna tot mai aprig
împotriva campaniilor de
perestroika ºi glasnosti. Reforma economicã ºi socialã
progresa în blocul comunist,
dar România lui Ceauºescu
însemna raþionalizarea alimentelor, sistematizarea forþatã,
întãrirea poliþiei secrete, întrun cuvânt teroare. Nu o datã
convorbirile de istorie oralã
dintre Zoltán Rostás ºi
profesorul Henri H. Stahl au
fost scurt-circuitate de întreruperea curentului, o practicã economicã obiºnuitã în
anii 80. Pe acest fundal oficial,
discuþiile dintre Zoltán Rostás
ºi Henri H. Stahl apar cititorului care a fãcut liceul ºi
facultatea dupã 1989 ca niºte
refugii culturale informale, o
atmosferã intelectualã-formativã de Pãltiniº.
Lucrarea lui Zoltán
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Rostás nu este diacronie seacã.
În discuþiile neorientate precis, se aplicã tehnica de interviu de istorie oralã care accentueazã divagaþiile care n-au
legãturã directã cu subiectul
în sine, ºi care puse cap la
cap, ca într-un puzzle dau
sens, reconstituind traseul
sinuos ºi adeseori tragic al
ªcolii sociologice de la Bucureºti. Prin apel la istoria oralã,
Zoltán Rostás îl chestioneazã
cu inocenþã pe Henri H.
Stahl pe rând despre fiecare
membru sau participant al
campaniilor sau instituþiilor
lui Gusti, iar profesorul are
replici aduse de amintiri concrete despre fiecare monografist  pe unii îi elogiazã,
pe alþii din contra. Punctul de
plecare în interviurile nedirijate îl constituie lectura memoriilor profesorului Stahl, iar
Zoltán Rostás menþioneazã în
Avertisment cã de dragul
metodei de lucru, nu a prelucrat în nici un fel materialul
transcris de pe bandã. Profesorul Stahl face, aºadar, portretul personal ºi de grup al
monografiºtilor, deapãnã amintiri despre atmosfera intelectualã interbelicã, descrie
afinitãþile sale cu socialdemocraþia. Pretextul convorbirilor este ºcoala Gusti, dar
profesorul se abate, ºi îi
ironizeazã sau îi laudã pe
cunoscuþii sãi din tinereþe.
Avem în acest mod o panoramã asupra vieþii intelec-

S.P. nr. 91-92/2001

Cãrþi ºi autori
tualilor începând de domnia
lui Carol al II-lea prin epurãrile dejiste din anii 48-49
pânã în perioada ambivalentã
a lui Ceauºescu: generaþia
interbelicã, comuniºti naivi
sau mistici legionari, idealiºti
sau lichele, politruci sau
tineri talentaþi în sociologie.
Lui Mircea Eliade i se reproºeazã cã nu s-a aplecat asupra
miturilor româneºti, Cioran
se lamenteazã patetic, iar
singura lui virtute artisticã
este discursul poetic. Eugen
Ionescu este un bãieþaº rãutãcios care-ºi bate joc de celebritãþile literare ale vremii.
Nimeni nu este absolvit, nu
existã nimic sfânt: La cafenea la Corso, veneau mari scriitori ai epocii din generaþia
tânãrã, M. Sebastian, Holban,
Petru Manoliu ºi Eugen
Ionescu, evident care venea
sã-ºi batã joc... tocmai îºi
scosese cartea Nu, în care un
puºti de 20 de ani îºi bãtea joc
de marile celebritãþi ale
literaturii române. Avea
dreptate, de altfel, dar de o
obrãznicie fãrã pereche. El,
de pildã, susþinea despre
Eliade cã nu-i adevãrat cã s-a
dus în India. Minte. El are
informaþii precise cã a stat
ascuns într-o mahala din
Bucureºti la o damã... (p.
27) Ciuma legionarismului
are rezervat un capitol întreg,
iar Stahl o descrie ca pe un
proces inexorabil de rinocerizare: Veneai (la Corso),
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te aºezai la masã ºi participai
la discuþii, un an, doi, trei
pânã când ai vãzut cum unul
câte unul devin legionari. De
altfel eu sunt convins cã asta
a fost ideea, sugestia pe care a
avut-o Ionescu când a scris
Rinocerii. Cum se transforma
încetul cu încetul un Constantin Noica
Ce avea el cu
Legiunea, pãcatele mele? Ce
avea Mircea Eliade cu treaba
asta? Ce avea chiar ºeful
Criterionului, Comarnescu?
Era o demenþã socialã, o
epidemie, fãrã îndoialã  (p.
28) Legionarismul ºi comunismul erau bolile contagioase în epocã. Pentru profesorul Stahl, ªcoala de sociologie de la Bucureºti era o
oazã dominatã de cercetare
ºtiinþificã, teoreticã ºi de
acþiune culturalã. (p.41: Sau adunat în jurul lui Gusti
oameni care n-au avut contact
cu viaþa legionarã... care fãceau pe dea-ndoaselea decât
hotãrâse Legiunea.) Proiectându-ne în interbelic, în
România misticã a Cãpitanului, a lui Petrache Lupu, a
comuniºtilor Zilber ºi Pãtrãºcanu, convorbirile dintre Zoltán
Rostás ºi Henri H. Stahl, în
fapt o mascã a istoriei orale,
sunt ºi o istorie a ªcolii
sociologice de la Bucureºti.
Încã din primul capitol, Stahl
explicã cum a ajuns sã facã
sociologie, cum l-a fascinat
Gherea, a trecut pe la Iorga ºi
s-a oprit la Gusti. Gherea
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avea ca idee de bazã o þarã
patriarhalã, asupra cãruia
exista impactul unei pãtrunderi capitaliste. M-am convins
cã Gherea ºtie ce-i capitalismul. Pãrerea mea era cã nu
ºtie ce-i o þarã înapoiatã...
Iorga avea o cu totul altã
pãrere. El credea cã þara
româneascã nu fusese feudalã. Þãranii români au fost
liberi, trãind în sate autonome
devãlmaºe. (p.13) Astea
fiind gândurile care mã
frãmântau... m-am hotãrât sã
merg la Gusti. M-am înscris
deci nu de dragul sociologiei,
ci de dragul posibilitãþii de a
face cercetãri la sate... (p.
17) ...O fi avut dreptate
Gherea, dar nu ºtia ce-i satul
românesc (pp. 11-12). Nici
mãcar Marin Preda nu ºtia ce
este satul românesc. Satul
Moromeþilor era un sat de
mitocani. Stahl nu a reconstituit satul din amintiri din
copilãrie, ci a mers pe teren, a
investigat sociologic ºi istoric
satele româneºti cu echipe
multidisciplinare concepute
de Gusti. Stahl povesteºte
despre elaborarea tehnicile de
lucru, construcþia echipelor
care ancheteazã, metoda musichall-ului, problema adaptãrii
cercetãtorului la subiectul sau
satul investigat, distincþia
dintre un interviu realizat pe
bazã de chestionar ºi conversaþia bine pregãtitã. A fi
anchetator nu se învaþã, trebuie sã ai ºi darurile respec-
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tive. În ce constau aceste daruri
în primul rând sã te
faci nevãzut în sat, sã ºtii sã
asculþi, sã vezi, sã nu fii bãgat
în seamã, sã fii puþin cameleonic, sã poþi sã te ghidezi
dupã psihologia lor. Trebuie sã
fii acceptat încât sã te poatã
accepta oamenii ºi dupã ce
l-ai lãsat sã spuie tot, abia
atunci începi cu chestionarele dar întrebãrile nu le
pui cu chestionarul în mânã. Sã
ºtii pe dinafarã ºi sã întrebi, tot
în chip de conversaþie (p.50).
Fãrã îndoialã, Monografia ca utopie poate fi cititã ºi
ca istorie a sociologie româneºti. Dar, nu este nevoie de
prea multe perspicacitate ca
sã observãm, cã tocmai datoritã virtuþilor convorbirilor de
istorie orale, avem un nou
document al avatarurilor intelectualitãþii române din anii 20
pânã în anii 80, ºi un document
al discursului informal despre
acest interval. Sinceritatea acestor confesiuni, precizia judecãþilor de valoare, formulãrile
directe ale profesorului Stahl,
fac din aceste mãrturii un document asemãnãtor cu Jurnalul lui
M. Sebastian. Suntem încredinþaþi, cã ºi aceastã carte va
zgudui lumea. Sperãm, nu numai a sociologilor

Antonio MOMOC

Integrare ºi identitate *
Miza geopoliticã a
integrãrii europene are implicaþii majore, de ordin istoric. În
acest context, problema abordatã de autor a devenit un loc
comun al confruntãrilor de
idei, atât în mediile intelectuale
occidentale, cât ºi, cu un plus
de dramatism, în cele româneºti. În ce raport se aflã
identitãþile culturale ºi noile
structuri integrative ale Europei, prin ce model logic putem
interpreta adecvat aceste raporturi complexe, ce implicaþii are
fenomenul globalizãrii asupra
statelor naþionale ºi asupra
universului cultural? Pornind
de la aceste interogaþii, autorul
abordeazã într-o manierã interdisciplinarã procesele de integrare ºi de globalizare, ajungând la concluzia cã, dupã
încheierea rãzboiului rece,
aceste procese au generat ºi
tendinþe complementare, care
au dus la o resegmentare a
lumii ºi la renaºterea interesului pentru identitãþile locale,
etnice ºi naþionale. Deºi tema
abordatã are o însemnãtate
particularã pentru România,
* Grigore Georgiu, Identitate
ºi integrare. De la disjuncþie la
conjuncþie, Editura Institutului
de Teorie Socialã al Academiei
Române, 2001, 274 pagini.
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din motive cunoscute, ea este
intens dezbãtutã azi în gândirea
socialã ºi politicã, întrucât
valul globalizãrii ºi interesul
pentru tema identitãþii sunt
prezente în toate societãþile.
Cartea este structuratã
pe cinci capitole, pornind de la
analiza diverselor perspective
teoretice asupra raportului identitate-integrare, perspective
care sunt reluate apoi în abordãrile ce privesc redefinirea
statului naþional ºi a identitãþilor în lumea globalizãrii, pentru ca ultimul capitol sã propunã o analizã ºi o reinterpretare a curentului poporanist,
manifestat la începutul secolului XX în cultura românã.
Autorul susþine cã multe reprezentãri asupra integrãrii
opereazã cu o paradigmã disjunctivã (consacratã într-o serie de structuri ale gândirii
moderne), prin care cele douã
aspecte sunt puse în relaþie de
opoziþie. Aceastã paradigmã
disjunctivã funcþioneazã ca o
reprezentare de fundal atât la
cei care apreciazã cã integrarea
presupune o devalorizare a culturilor naþionale, cât ºi la cei
care resping integrarea sub
motiv cã ea ar însemna abandonul tradiþiilor ºi al specificului naþional (p. 24). În deza-
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cord cu aceste poziþii unilaterale (ce au ºi expresii în plan
politic), miza teoreticã pe care
autorul ºi-o asumã este de a
demonstra cã experienþele
acumulate în decursul secolului XX, în ordine socialã ºi
spiritualã, economicã ºi geopoliticã, solicitã un nou cadru
teoretic de interpretare, o paradigmã conjunctivã, care proiecteazã altã perspectivã asupra
raporturilor dinamice ºi complexe dintre identitãþile naþionale ºi structurile integrative, la
nivel regional sau global.
Aceastã nouã viziune, pusã sub
semnul conjuncþiei, poate fi
aplicatã ºi procesului de integrare europeanã. Ea ne permite
sã înþelegem modul în care
Europa integratã, pãstrând diversitatea experienþelor sale culturale, va cãuta noi formule de
conjuncþie între unitate ºi
diversitate, dintre integrare ºi
identitate.
Capitolele referitoare
la globalizare ºi la statul naþional în lumea postmodernã se
impune prin actualitatea problematicii, prin referinþele variate,
prin registrul teoretic ºi reflexiv al abordãrii. Globalizarea
este o forþã care se impune
tuturor. Ea poate avea ºi efecte
negative, în special pentru
þãrile aflate în dificultate economicã. Pentru unii poate fi
vorba de o globalizare a
profiturilor, pentru alþii de o
globalizare a sãrãciei (p.71).
Autorul face o incursiune în
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teoriile despre globalizare pentru a argumenta opinia cã procesele de dezvoltare sunt dependente de fundamentul cultural specific al societãþilor (p.
111). Analizele lui Huntington,
din celebra sa carte despre
Ciocnirea civilizaþiilor, mai
ales cele privind raporturile
dintre globalizare ºi indigenizare, dintre occidentalizare ºi modernizare, sunt
utilizate de autor ca repere
metodologice pentru înþelegerea unor fenomene din evoluþia
noastrã socialã ºi culturalã.
Astfel, în ultimul capitol al cãrþii, Grigore Georgiu
reconstituie geneza ºi conþinutul doctrinei poporaniste,
una dintre cele mai controversate curente de idei din
cultura românã, pentru a ilustra
modul în care exponenþii sãi au
conceput modernizarea þãrii ºi
afirmarea identitãþii naþionale
în cadrele civilizaþiei europene.
Împotriva unor interpretãri
marcate de un evident partizanat ideologic, autorul aratã
cã poporaniºtii operau tot cu o
paradigmã conjunctivã. Militând pentru conjuncþia dintre
naþional ºi european, Mihai
Ralea spunea: Începând a fi
buni europeni, vom sfârºi
prin a fi buni români. Concluzia? Românismul se învaþã prin
europenism. (citat la p. 237).
Din cartea lui Grigore
Georgiu rezultã cã tema integrãrii nu este nouã în gândirea
româneascã; ea revine perio-
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dic, cu sentimentul unei urgenþe istorice. Tensiunea dintre
tradiþie ºi modernitate, dintre
identitate ºi integrare se aflã în
nucleul problematic al culturii
române moderne. Autorul invocã perspectivele ºi interogaþiile
formulate de Lovinescu,
Blaga, Noica sau Mircea
Eliade
privind
condiþia
geopoliticã României, ca stat
de frontierã, situat la hotarul
dintre douã lumi, între
Occident ºi Orient (p.9).
Relevant pentru caracterul
problematic al acestei teme
este unul dintre moto-urile
cãrþii, preluat de autor dintr-un
studiu al lui Mircea Eliade,
scris în 1953:
,,Întrebarea este aceasta: printr-un miracol, sãmânþa Romei
nu s-a pierdut dupã pãrãsirea
Daciei de cãtre Aurelian  deºi
aceastã pãrãsire a însemnat o
adevãratã catastrofã pentru
locuitorii bogatei provincii.
Dar Europa îºi mai poate
îngãdui aceastã a doua pãrãsire a Daciei în zilele noastre?
Fãcând parte, trupeºte ºi
spiritualiceºte, din Europa, noi
putem fi sacrificaþi fãrã ca
sacrificiul acesta sã nu primejduiascã însãºi existenþa ºi
integritatea spiritualã a Europei? De rãspunsul care va fi
dat, de Istorie, acestei întrebãri, nu depinde numai supravieþuirea noastrã, ca neam, ci
ºi supravieþuirea Occidentului.

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
90 Noua guvernare 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 90
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

